
 

 

 

 

 

 

 

 

 2018 بتمبرس/أيلول    اللجنة اإلقليمية لشرق املتوسط
 الدورة الخامسة والستون 

 2018 تشرين األول/أكتوبر 18-15الخرطوم، السودان، 

 االستجابة العامليةوضع خطة عمل إقليمية لتنفيذ 

 2030-2017 ملكافحة النواقل

 ثد  الهدف من الح  

ل الغرض من االجتماع فيما يلي:
َّ
 يتمث

  ل إلى اتفاق بشأن الحاجة إلى اعتماد خطة عمل إقليمية لدعم البلدان من أجل وضع نهج التوصُّ
 .2030-2017شامل ومتكامل ملكافحة النواقل، وَرْصد تنفيذ االستجابة العاملية ملكافحة النواقل 

 معلومات أساسية

 
 
  ت

 
 ل األمراض املنقولة بالنواقل مث

 
 من  سببا

 
والوفيات في إقليم منظمة الصحة  املراضةأسباب مهما

املالريا، وحمى الضنك،  :العاملية لشرق املتوسط. وتشمل األمراض الرئيسية املنقولة بالنواقل
والشيكونغونيا، والحمى الصفراء، وداء الليشمانيات، وداء البلهارسيات، وداء الفيالريات اللمفي، وداء 

تزال املالريا تسبب معدالت مرتفعة من  والقرم النزفية. وما كالبيات الذنب )العمى النهري(، وحمى الكونغو 
املراضة والوفيات في ثمانية من البلدان املوطونة بهذا املرض. وتشير تقديرات منظمة الصحة العاملية إلى 

حالة وفاة ناجمة عنها.  8200حالة إصابة باملالريا في هذا اإلقليم، ويين مال  4.2وقعت ، 2016أنه، في عام 
 و 
 
  ت

 
ما حمى الضنك  ل األمراض املستجدة التي تسببها الفيروسة املنقولة باملفصليات، وال مث سيَّ

 من شواغل الصحة العامة، وذلك 
 
 بواسطة الزاعجة املصرية، واحدا

 
والشيكونغونيا، التي تنتقل أساسا

 في
 
غ عن وجود فاشيات بها، في ظل خطر انتشار تلك الفاشيات إلى ما ال يقل عن ثمانية من البلدان التي ت  

 
بل

 عن الفاشيات الرئيسية للحمى 
 
بلدان أخرى. وعلى جانب آخر، فإن بعوض الزاعجة مسؤول أيضا

 من الفيروسات املنقولة باملفصليات، وهي 
 
 آخر مهما

 
غ السودان عنها. كذلك، فإن ناقال  

 
بل الصفراء التي ي 

ية املنقطة باألبيض، قد انتشر وانتقل إلى األردن، وباكستان، وجمهورية إيران اإلسالمية، الزاعجة الغاز 
والجمهورية العربية السورية، وفلسطين، ولبنان، واملغرب، األمر الذي يزيد من احتمال انتشار حمى 

ي هذا اإلقليم. الضنك وغيرها من عدوى األمراض املنقولة باملفصليات، وانتقالها إلى مزيد من البلدان ف
ومن ناحية أخرى، فإن داء الليشمانيات، وهو مرض تنقله النواقل، وينتشر بفعل ذبابة الرمل، وهو واحد 

  من أمراض املناطق املدارية املهملة، ي  
 
 18ل أهمية كبرى فيما يتعلق بالصحة العامة، حيث يتوطن في مث

 من بلدان اإلقليم، وهو مسؤول عن العبء األكبر م
 
ن داء الليشمانيات الجلدي على مستوى العالم بلدا

ا  .(57%) غ سنوي 
َّ
بل   حالة إصابة جديدة بهذا الداء، األمر الذي ي   100000عما يزيد على وي 

 
 شك

 
ل عبئا

.
 
 هائال

 
 واقتصاديا

 
 اجتماعيا
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عديد من األمراض املنقولة بالنواقل الوملكافحة النواقل دور حاسم فيما يختص بالوقاية من 
 
 
  ومكافحتها، كما أنها ت

 
ل أحد التدخالت التي تحقق أعلى عائد من االستثمار في الصحة العامة. ومن مث

الجدير بالذكر أن الدور الحيوي ملكافحة النواقل في خفض العبء الناجم عن هذه األمراض، بما فيها 
. وبالرغم من حمى الضنك والشيكونغونيا، مو مثل املالريا واألمراض املنقولة باملفصليات، 

 
 جيدا

 
ثق توثيقا

ذلك، وحيث أدت العوامل االجتماعية والديمغرافية والبيئية إلى استشراء األمراض املنقولة بالنواقل، 
، وإطالة أمد مواسم انتقالها، أو معاودة ظهورها، خالل السنوات األخيرة، 

 
وزيادة رقعة انتشارها جغرافيا

 فقد أصبحت الحاجة إلى تعزيز القدرات 
 
د النواقل ومكافحتها أمرا . ومن بين بالغ األهميةفي مجال ترصُّ

يات األساسية التي يواجهها اإلقليم في هذا املجال: عدم وجود سياسات أو استراتيجيات أو خطط   
التحد 

د النواقل قلة بسبب  واضحة العتماد نهج متكامل في هذا الخصوص، وضعف القدرات الخاصة بترصُّ
نات املحلية التي يمكن االسترشاد مرافق تنمية القد  

رات والتدريب في هذا املجال، عالوة على محدودية البي 
خصص 

 
الة للنواقل، وعدم كفاية املوارد املالية التي ت بها في اتخاذ القرارات الالزمة لتحقيق مكافحة فعَّ

 عن ذلك، فإن عوامل مثل عدم االستقر 
 
ار والقالقل املدنية، لدعم البحوث األساسية والتطبيقية. وفضال

ضخ عبر األنابيب، وإدارة النفايات 
 
والهجرة، والتوسع العمراني العشوائي، ونقص إمدادات املياه التي ت

 كبيرة من السكان معرَّضين بشكل أكبر لخطر 
 
ر املناخ، جعلت أعدادا الصلبة بطرق تفتقر إلى الكفاءة، وتغيُّ

 من  اإلصابة باألمراض املنقولة بالنواقل. ومن
 
ناحية أخرى، فإن مقاومة املبيدات الحشرية تزيد أيضا

 كثافة التوزع الجغرافي لهذه األمراض في العديد من البلدان املوطونة.

ة منها واملعاودة  وقد أدى العبء العالمي املتزايد الناجم عن األمراض املنقولة بالنواقل، املستجدَّ
، التي تقدم استراتيجية جديدة لتعزيز 2030-2017فحة النواقل الظهور، إلى إعداد االستجابة العاملية ملكا

د، والقيام  مكافحة النواقل في جميع أنحاء العالم، من خالل تعزيز القدرات، وتحسين أنشطة الترصُّ
بتنسيق أفضل وعمل متكامل. وتوفر هذه الوثيقة للبلدان توجيهات استراتيجية من أجل تعزيز مكافحة 

 للوقاية من األمراض واالستجابة للفاشيات هاالنواقل، بوصف
 
 أساسيا

 
تدعم تنفيذ نهج متكامل من و  ،نهجا

شأنه أن يعين على تحقيق األهداف الوطنية والعاملية الخاصة باألمراض، ويسهم في بلوغ أهداف التنمية 
 ت ااملستدامة. كما أنه

 
لية منطقية لصنع القرار عرَّف على أنها عمعزز مبادئ التدبير املتكامل للنواقل، التي ت

سعى إلى تحسين الكفاءة وتحقيق املردودية تالخاص باالستخدام األمثل للموارد ملكافحة النواقل، و 
 العاملية لقاء التكاليف، والسالمة البيئية، واستدامة إجراءات مكافحة نواقل األمراض.

عية الصحة العاملية السبعين، في وكانت الدول األعضاء قد أقرَّت هذه االستراتيجية، خالل اجتماع جم
 من أجل دعم هذا النهج، حيث ي 16-70 ع ص ، كما تم اعتماد القرار ج2017أيار/مايو 

 
القرار الدول  حث

ف أن تضع استراتيجيات وخطط تشغيلية وطنية بشأن مكافحة النواقل، أو على األعضاء   
القائم أن تكي 

للجهود املتكاملة مع النهج االستراتيجي واءمتها االقتضاء، ملمن تلك االستراتيجيات والخطط، حسب 
 .لها تصدي ملكافحة النواقل وال

دة خطة العمل اإلقليمية من أجل تنفيذ االستجابة العاملية ملكافحة النواقل،  وقد تم إعداد مسوَّ
د عقب إجراء تحليل للموقف، وتقدير لالحتياجات في بلدان اإلقليم، وذلك لتقييم  القدرات في مجال ترصُّ

ر االحتياجات املطلوبة في هذا الشأن. وتم استعراض حصائل تلك التقييمات يالنواقل ومكافحتها، وتقد
قد في حزيران/يونيو  َبل خبراء معنيين، وذلك في اجتماع تشاوري ع  ، في تونس. وسيتم في 2018من ق 
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دة الخطة اإلقلعلى  إطالع الدول األعضاء والخبراء املعنيين 2018آب/أغسطس  مية على نطاق يمسوَّ
 من أجل مزيد من املدخالت، وإلعداد مجموعة من التوصيات في هذا الخصوص. ،واسع

ة  النتائج املرجوَّ

الوصول إلى اتفاق بشأن الحاجة إلى إقرار خطة العمل اإلقليمية لدعم البلدان في وضع نهج شامل  .1
دها، في إطار تنفيذ مقتضيات االستجابة العاملية ملكافحة النواقل  ومتكامل ملكافحة النواقل وترصُّ

2017-2030. 


