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مؤتمر األطراؼ في اتفاقية استكهولم بشأن
الملوثات العضوية الثابتة
االجتماع الثامن

جنيف 42 ،نيساف/أبريل  5-أيار/مايو 4027
*
البند ( 5أ) ’ ‘4من جدكؿ األعماؿ ادلؤقت
مسائل متصلة بتنفيذ االتفاقية :التدابير الرامية
إلى تخفيض اإلطالقات من اإلنتاج واالستخدام
المتعمدين ،أو القضاء عليها :ال ػ دي .دي .تي

تقييم الحاجة المستمرة للػ دي .دي .تي لمكافحة ناقالت األمراض والترويج لبدائل الػ دي.
دي .تي
مذكرة من األمانة
أوالً  -مقدمة
 - 2عملن بالفقرة  6من اجلزء الثاين من ادلرفق باء من اتفاقية استكهومل بشأف ادللوثات العضوية الثابتة،
كمتشيان مع عملية اإلبلغ عن كتقييم احلاجة ادلستمرة للػ ػ دم .دم .يت يف مكافحة ناقلت األمراض الواردة يف
ادلرفق األكؿ للمقرر ا س ،4/3-يضطلع مؤمتر األطراؼ يف االتفاقية بتقييم للحاجة ادلستمرة للػ دم .دم .يت يف
مكافحة ناقلت األمراض يف كل اجتماع من اجتماعاتو العادية.
 - 4كيف الفقرة  4من ادلقرر ا س ،4/7-بشأف ال ػ دم .دم .يت ،خلص مؤمتر األطراؼ إىل أف البلداف اليت
تعتمد على الرش ذم األثر ادلتبقي داخل األماكن ادلغلقة دلكافحة ناقلت األمراض قد تحتاج إىل الػ دم .دم.
يت يف مثل ىذه االستخدامات يف حاالت زلددة عندما تكوف البدائل اآلمنة زلليان الفعالة ادلعقولة التكلفة ال تزاؿ
غري متوفرة من أجل التحوؿ ادلستداـ عن استخداـ الػ دم .دم .يت.
 - 3كيف الفقرة  8من نفس ادلقرر ،اعتمد مؤمتر األطراؼ قائمة باألطراؼ اليت ستُدعى إىل ترشيح خرباء
للعمل كأعضاء يف فريق اخلرباء ادلعين مبادة الػ دم .دم .يت ،لفتة مدهتا أربع سنوات تبدأ من  2أيلوؿ/سبتمرب
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 - 2كيف الفقرتني  6ك 22من ادلقرر نفسو ،طلب مؤمتر األطراؼ إىل األمانة أف تواصل دعم عملية اإلبلغ
عن كتقييم احلاجة ادلستمرة للػ دم .دم .يت يف مكافحة ناقلت األمراض ،كأف تساعد األطراؼ يف التكيج
لبدائل آمنة زلليان كفعالة كمعقولة التكلفة من أجل التحوؿ ادلستداـ عن استخداـ الػ دم .دم .يت ،كأف تستمر
يف ادلشاركة يف أنشطة التحالف العادلي لتطوير كنشر منتجات كأساليب كاستاتيجيات كبدائل دلادة الػ دم .دم.
يت دلكافحة ناقلت األمراض.
 - 5كيف الفقرتني  9ك 20من ادلقرر ،أقر مؤمتر األطراؼ العناصر الرئيسية يف خريطة الطريق من أجل تطوير
بدائل للػ دم .دم .يت ( ،)UNEP/POPS/COP.7/5كدعا برنامج األمم ادلتحدة للبيئة ألداء دكر ريادم يف تنفيذ
خريطة الطريق بالتشاكر مع منظمة الصحة العادلية كفريق اخلرباء ادلعين مبادة الػ دم .دم .يت كاألمانة ،كما دعا
برنامج األمم ادلتحدة للبيئة إىل أف يقدـ تقريران ،عن التقدـ احملرز يف تنفيذ خريطة الطريق كالتحالف العادلي ،إىل
مؤمتر األطراؼ يف اجتماعو الثامن.

ثانياً  -التنفيذ

ألف  -تقييم فريق الخبراء المعني بمادة ال ػ دي .دي .تي للحاجة المستمرة للػ دي .دي .تي لمكافحة ناقالت
األمراض
 - 6ترد يف ادلرفق الثاين للوثيقة  UNEP/POPS/COP.8/INF/6قائمة بأعضاء فريق اخلرباء ادلعين مبادة الػ دم.
دم .يت الذين رشحتهم األطراؼ ادلدرجة يف مرفق ادلقرر ا س 4/7-كالذين بدأت فتة كاليتهم يف 2
أيلوؿ/سبتمرب .4025
 - 7ككفقان للعملية ادلنصوص عليها يف ادلرفق األكؿ للمقرر ا س ،4/3-عممت األمانة يف  32كانوف
الثاين/يناير  4025على األطراؼ استبيانان بشأف مادة الػ دم .دم .يت لكي يقدـ كل طرؼ تقريران عن إنتاج
الػ دم .دم .يت كاستخدامو يف مكافحة ناقلت األمراض كلإلبلغ عن معلومات أخرل ذات صلة بتقييم
احلاجة ادلستمرة لل ػ دم .دم .يت .كأدرجت ادلعلومات اجملمعة من خلؿ استبياف الػ دم .دم .يت للفتة
 ،4022-4024يف تقرير أكيل استخدمو فريق اخلرباء ادلعين مبادة الػ دم .دم .يت بوصفو كثيقة عمل للتقييم
الذم جيريو.
 - 8كبغية تيسري عمل فريق اخلرباء ادلعين مبادة ال ػ دم .دم .يت فيما بني الدكراتُ ،عقدت اجتماعات
شبكية للفريق يومي  9ك 42حزيراف/يونيو  4026لتحديد العناصر الرئيسية للتقييم كاألنشطة ادلمكنة اليت
سيجرم االضطلع هبا يف فتة ما بني الدكرات.
 - 9كاجتمع فريق اخلرباء ادلعين مبادة الػ دم .دم .يت بصورة شخصية خلؿ الفتة من  7إىل 9
تشرين الثاين/نوفمرب  4026لتقييم احلاجة ادلستمرة للػ دم .دم .يت يف مكافحة ناقلت األمراض
( .)UNEP/POPS/DDT-EG.6/2كيرد يف ادلرفق األكؿ للوثيقة  UNEP/POPS/COP.8/INF/6تقرير فريق اخلرباء
ادلعين بتقييم إنتاج مادة الػ دم .دم .يت كبدائلها كاستخدامها يف مكافحة ناقلت األمراض ،مع توصيات
مقدمة إىل مؤمتر األطراؼ .كتُستنسخ استنتاجات فريق اخلرباء ادلعين مبادة الػ دم .دم .يت كتوصياتو الناجتة عن
التقييم يف مرفق ىذه ادلذكرة .كإضافةن إىل التقييم الذم أجراه فريق اخلرباء ادلعين مبادة الػ دم .دم .يت نظر الفريق
أيضان ،عند كضع الصيغة النهائية لتوصياتو ،يف االستنتاجات كالتوصيات ادلتعلقة مبادة الػ دم .دم .يت الناجتة
عن تقييم فعالية االتفاقية عملن بادلادة .26
 - 20كيرد يف الوثيقة  UNEP/POPS/COP.8/INF/7تقرير دلنظمة الصحة العادلية بشأف التقييم الذم أجراه
مؤمتر األطراؼ للحاجة ادلستمرة دلادة الػ ػػدم .دم .يت دلكافحة ناقلت األمراض.
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باء -

اإلبالغ عن المعلومات بشأن استخدام الػ دي .دي .تي والبدائل لمكافحة ناقالت األمراض
 - 22بغية مساعدة األطراؼ يف التكيج لبدائل مأمونة زلليان كفعالة كمعقولة التكلفة من أجل التحوؿ ادلستداـ
عن ال ػ دم .دم .يت ،كضعت األمانة ،بفضل الدعم ادلايل السخي الذم قدمتو حكومة فرنسا ،رلموعة أدكات
لإلدارة السليمة للػ ػ دم .دم .يت يف مكافحة ناقلت األمراض هبدؼ توفري كصوؿ سهل إىل ادلعلومات كادلوارد
()2
ذات الصلة بإدارة دكرة ال ػ ػ دم .دم .يت يف سياؽ اتفاقيات ادلواد الكيميائية كالنفايات.

جيم  -خريطة طريق لتطوير بدائل للػ دي .دي .تي
 - 24قاد فرع ادلواد الكيميائية كالنفايات التابع لشعبة التكنولوجيا كالصناعة كاالقتصاد يف برنامج األمم
ادلتحدة للبيئة تنفيذ خريطة الطريق الرامية لتطوير بدائل للػ دم .دم .يت بالتشاكر مع منظمة الصحة العادلية،
كفريق اخلرباء ادلعين مبادة الػ دم .دم .يت ،كاألمانة.
 - 23كيُعرض يف الوثيقتني  UNEP/POPS/COP.8/INF/8ك ،UNEP/POPS/COP.8/INF/9على التوايل،
تقريراف صادراف عن برنامج األمم ادلتحدة للبيئة بشأف تنفيذ خريطة الطريق كبشأف التقدـ احملرز يف تنفيذ
التحالف العادلي.
 - 22ككاصلت األمانة التعاكف مع برنامج األمم ادلتحدة للبيئة بشأف األنشطة ادلتعلقة مبادة الػ دم دم يت.
دال -

تقييم الفعالية فيما يتعلق بالػ دي .دي .تي
 - 25ديكن االطلع على أىم النتائج كاالستنتاجات كالتوصيات ادلتعلقة بالػ دم .دم .يت يف الفقرات
من  55إىل  62من ادلوجز التنفيذم للتقرير عن تقييم فعالية االتفاقية (.)UNEP/POPS/COP.8/22/Add.1

ثالثاً  -اإلجراء المقترح
 - 26قد يرغب مؤمتر األطراؼ يف أف يعتمد مقرران على غرار ما يلي:

إف مؤمتر األطراؼ،
إذ يلحظ االحتياجات ،ادلعتؼ هبا يف ادلقرر ا س  ]...[/8 -بشأف تقييم الفعالية ،نظران
لصلتها بالػ دم .دم .يت،
 - 2حييط علمان بتقرير فريق اخلرباء ادلعين مبادة الػ ػ دم .دم .يت عن تقييم احلاجة ادلستمرة
الستخداـ مادة الػ ػ دم .دم .يت .دلكافحة ناقلت األمراض ،مبا يف ذلك االستنتاجات
()4
كالتوصيات الواردة فيو؛
 - 4خيلُص إىل أف البلداف اليت تعتمد على الرش ذم األثر ادلتبقي داخل األماكن ادلغلقة
دلكافحة ناقلت األمراض رمبا تحتاج إىل مادة ال ػ دم .دم .يت .ذلذا الغرض يف حاالت زلددة
للتحوؿ
عندما ال يزاؿ ىناؾ نقص يف البدائل احمللية ادلأمونة كالفعالة كادلعقولة التكلفة اللزمة
ُّ
ادلستداـ عن استخداـ مادة ال ػ ػ دم .دم .يت؛
( )2ديكن االطلع على رلموعة األدكات يف الرابط:
.http://chm.pops.int/Implementation/DDT/DDTToolkit/tabid/5080/Default.aspx
( ،UNEP/POPS/COP.8/INF/6 )4ادلرفق األكؿ؛  ،UNEP/POPS/COP.8/5ادلرفق.
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 - 3يلحظ ضركرة تقدمي ادلساعدة التقنية كادلالية كغريىا من أشكاؿ ادلساعدة إىل
األطراؼ من البلداف النامية كاألطراؼ اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقاؿ ،من أجل التحوؿ عن
االعتماد على مادة ال ػ ػ دم .دم .يت يف مكافحة ناقلت األمراض ،مع إعطاء األكلوية الواجبة إىل
ما يلي:
(أ) إبلغ األطراؼ عن مادة اؿ دم .دم .يت للسماح بإجراء تقييم ملئم يف إطار
اتفاقية استكهومل بشأف ادللوثات العضوية الثابتة ،مبا يف ذلك على كجو اخلصوص آلية اإلبلغ عن
االستخداـ كاالسترياد كالتصدير كسلزكنات ال ػ دم .دم .يت كاستخداـ ادلواد الكيميائية األخرل يف
الرش ذم األثر ادلتبقي داخل األماكن ادلغلقة؛
(ب) ضماف توفر قدرات كطنية كافية للبحث كرصد ادلقاكمة كتنفيذ االختبارات التجريبية
كتعزيز بدائل الػ دم .دم .يت ادلوجودة؛
 - 2حيث األطراؼ على التماس التوجيو من منظمة الصحة العادلية قبل النظر يف استخداـ
الػ دم .دم .يت دلكافحة ناقلت اآلربوفريكسات؛
 - 5يقرر إجراء تقييم يف اجتماعو التاسع للحاجة ادلستمرة الستخداـ الػ دم .دم .يت يف
مكافحة ناقلت األمراض استنادان إىل ادلعلومات العلمية كالتقنية كالبيئية كاالقتصادية ادلتاحة ،مبا يف
ذلك ادلعلومات اليت يوفرىا فريق اخلرباء ادلعين مبادة الػ دم .دم .يت ،بغرض التعجيل بتحديد
كإجياد بدائل ملئمة زلليان كمعقولة التكلفة كمأمونة؛
 - 6يطلب إىل األمانة أف تواصل دعم العملية ادلبينة يف ادلرفق األكؿ للمقرر ا س 4/3-
كأف تساعد األطراؼ يف التكيج لبدائل مأمونة زلليان كفعالة كمعقولة التكلفة من أجل التحوؿ
ادلستداـ عن استخداـ ال ػ دم .دم .يت؛
 - 7حييط علمان مبا يلي:
(أ) تقرير برنامج األمم ادلتحدة للبيئة عن تنفيذ خريطة الطريق من أجل تطوير بدائل
للػ ػ دم .دم .يت )3(،كيدعو برنامج األمم ادلتحدة للبيئة إىل أف يواصل قيادة تنفيذ خريطة الطريق،
بالتشاكر مع منظمة الصحة العادلية كفريق اخلرباء ادلعين مبادة ال ػ دم دم يت كالتحالف العادلي من
أجل تطوير كنشر منتجات كأساليب كاستاتيجيات كبدائل دلادة الػ ػ دم .دم .يت دلكافحة ناقلت
األمراض كاألمانة ،كأف يقدـ تقريران عن التقدـ احملرز يف تنفيذ خريطة الطريق إىل مؤمتر األطراؼ يف
اجتماعو التاسع؛
(ب) تقرير برنامج األمم ادلتحدة للبيئة عن التقدـ احملرز يف تنفيذ التحالف العادلي لتطوير
كنشر منتجات كأساليب كاستاتيجيات كبدائل دلادة ال ػ ػ دم .دم .يت دلكافحة ناقلت
األمراض )2(،كيدعو برنامج األمم ادلتحدة للبيئة إىل أف يقدـ تقريران عن التقدـ احملرز يف تنفيذ
أنشطة التحالف العادلي الرامية إىل تحقيق أىدافو ،إىل مؤمتر األطراؼ يف اجتماعو التاسع؛

(.UNEP/POPS/COP.8/INF/8 )3
(.UNEP/POPS/COP.8/INF/9 )2
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(ج) ادلعلومات اليت أبلغت عنها منظمة الصحة العادلية بشأف استخداـ مادة ال ػ دم .دم.
يت كبدائلها يف مكافحة ناقلت األمراض( )5كيرحب بالتعاكف القائم مع منظمة الصحة العادلية،
كيدعو إىل استمرار تعاكهنا يف عملية اإلبلغ عن كتقييم احلاجة ادلستمرة الستخداـ مادة الػ دم.
دم .يت دلكافحة ناقلت األمراض ادلشار إليها يف الفقرة  6أعله كيف أم طريقة من شأهنا أف
تدعم مؤمتر األطراؼ يف عمليات التقييم ادلستقبلية للحاجة ادلستمرة دلادة الػ ػ دم .دم .يت
دلكافحة ناقلت األمراض كيف التكيج لبدائل مناسبة دلادة الػ ػ دم .دم .يت دلكافحة ناقلت
األمراض؛
 - 8يطلب إىل األمانة أف تواصل ادلشاركة يف أنشطة التحالف العادلي؛
 - 9يدعو األطراؼ كاجلهات األخرل إىل مواصلة تقدمي موارد تقنية كمالية لدعم تنفيذ
أنشطة التحالف العادلي ،مبا يف ذلك األنشطة ادلبينة يف خريطة الطريق.

(.UNEP/POPS/COP.8/INF/7 )5
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المرفق
استنتاجات وتوصيات تضمنها تقرير فريق الخبراء المعني بتقييم إنتاج مادة ال ػ دي .دي .تي
()1
وبدائلها واستخدامهما في مكافحة ناقالت األمراض
موجز ختامي
 - 2خفض عبء ادلرض ىو ىدؼ رئيسي من أىداؼ التنمية ادلستدامة ذات الصلة بالتنمية االجتماعية
كاالقتصادية كالزراعية ،كالتحضر ،كالتشريد القسرم ،كتغري ادلناخ .كيف كل سنة تبلغ نسبة األمراض اليت تنقلها
ناقلت ادلرض أكثر من  27يف ادلائة من حجم األمراض ادلعدية على مستول العامل .كتعتمد مكافحة ىذه
األمراض على إبادة رلموعات ناقلت األمراض باستخداـ ادلبيدات احلشرية كاألساليب األخرل .كتعترب عدد من
البلداف مادة الػ دم .دم .يت عنصران ىامان يف مكافحتها لألمراض ادلنقولة كجهود القضاء عليها .كمبوجب اتفاقية
استكهومل يقتصر استخداـ ال ػ دم .دم .يت على ادلكافحة ادللئمة لناقلت األمراض.
 - 4كاستجاب ثلثوف بلدان من أصل  278طرفان يف اتفاقية استكهومل على استبياف ال ػ دم .دم .يت للفتة
 4022-4024الذم أجرتو األمانة .كىناؾ يف الوقت الراىن  27طرفان مدرجان يف سجل ال ػ دم .دم .يت؛
استجاب  20منها فقط للستبياف حيث أبلغت ثلثة أطراؼ من ىذه األطراؼ العشرة عن استخداـ ال ػ دم.
دم .يت يف مكافحة ناقلت األمراض .بيد أف ادلعلومات اليت قدمتها اجلهات ادلصدرة تشري إىل أف ما ال يقل
عن مخسة بلداف أخرل إضافية قد استوردت ال ػ دم .دم .يت خلؿ الفتة ادلشمولة بالتقرير .لقد جرل تقييد
تقييم احلاجة ادلستمرة لل ػ دم .دم .يت بسبب ضعف معدؿ الردكد من جانب األطراؼ كادلعلومات الرديئة
النوعية كغري ادلتسقة اليت قُدمت من خلؿ استبياف ال ػ دم .دم .يت كغريه من القنوات اإلعلمية.
 - 3كقد ظل اإلنتاج السنوم العادلي دلادة ال ػ دم .دم .يت دكف تغيري يف معظم األحواؿ بادلقارنة مع دكرة
اإلبلغ للفتة  ،4022-4009كبلغ زىاء  3 300طنان متيان من العنصر النشط .كيف دكرة اإلبلغ احلالية
كانت اذلند ىي ادلنتج الوحيد لل ػ دم .دم .يت حيث يستخدـ ما نسبتو  :92من ىذا اإلنتاج زلليان كيصدر
الباقي .كمن بني األطراؼ الثلثة اليت أبلغت عن استخداـ ال ػ دم .دم .يت ،أُبلغ عن اخنفاض طفيف يف اذلند،
كاخنفاض كبري يف جنوب أفريقيا ،كاخنفاض قدره  20أضعاؼ يف موزامبيق .كيف اذلند ،تحوؿ استخداـ الػ دم.
دم .يت إىل حد كبري من مكافحة ادللريا إىل مكافحة داء الليشمانيا .كمل يبلغ أم طرؼ من األطراؼ الثلثني
اليت استجابت عن استخداـ ال ػ دم .دم .يت ألغراض أخرل غري مكافحة ناقلت األمراض.
 - 2كأبلغ  46طرفان ،من أصل  30طرفان استجابت ،عن كجود قوانني كأنظمة كطنية بشأف ال ػ دم .دم.
يت .كمن بني البلداف األربعة ادلتبقية ،أبلغ طرؼ عن استخداـ ال ػ دم .دم .يت دلكافحة ناقلت األمراض.
ككضعت اذلند كنفذت خطةن لإلدارة السليمة دلنتجات مبيدات اآلفات ادلستخدمة يف الرش ذم األثر ادلتبقي
داخل األماكن ادلغلقة.
 - 5كنسقت عدة منظمات عملية التخلص من ادلخزكنات ادلتقادمة ادلستمرة دلادة ال ػ دم .دم .يت .بيد أف
الطريق ال يزاؿ طويلن الستكماؿ جرد سلزكنات ال ػ دم .دم .يت كبالتايل يظل ىذا األمر تحديان عادليان على صعيد
اإلدارة اآلمنة كالتخلص من ىذه ادلادة .كتُظهر ادلعلومات الواردة يف استبياف ال ػ دم .دم .يت كيف خريطة الطريق
( )2انظر  .UNEP/POPS/COP.8/INF/6استنسخت االستنتاجات كالتوصيات على النحو الذم كردت بو يف التقرير ،دكف
تحريرىا بشكل رمسي.
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من أجل تطوير بدائل للػ ػ دم .دم .يت كغريمها من مصادر ادلعلومات تباينات كبرينة يف الكميات ادلخزنة.
كتسعى خريطة الطريق ىذه إىل تسريع إدارة ادلخزكنات كالتكيج لبدائل ضمن إطار عملها.
 - 6كىناؾ عوامل تؤدم إىل زعزعة ادلكافحة الفعالة لناقلت ادلرض كالقضاء على األمراض منها القدرات
البشرية غري الكافية كاذلياكل األساسية غري ادللئمة يف برامج مكافحة ناقلت ادلرض ،كانتشار ادلقاكمة دلبيدات
احلشرات ،كلدغات احلشرات الناقلة للملريا يف العراء ،كضعف التنسيق بني الوزارات ذات الصلة كمؤسسات
البحوث كاجلهات ادلعنية األخرل .كتعتمد الكثري من برامج مكافحة ناقلت ادلرض اعتمادان كبريان على التمويل
اخلارجي شلا يقوض استدامتها على ادلدل البعيد.
 - 7كجيرم إحراز تقدـ بطيء يف اعتماد اإلدارة ادلتكاملة لناقلت األمراض كإدارة ادلقاكمة دلبيدات احلشرات
يف برامج ادلكافحة .إف مقاكمة رلموعات ناقلت األمراض دلبيدات احلشرات منشرة على نطاؽ كاسع كىي
آخذة يف التزايد .كتتوفر أدكات التدريب كادلبادئ التوجيهية الستخداـ ادلبيدات احلشرية البديلة كاألساليب غري
الكيميائية .كىناؾ مشركع استجابة للمكافحة العادلية االستاتيجية لناقلت األمراض للفتة 4030-4027
تعكف على كضعو منظمة الصحة العادلية ،كسيُنظر يف إقراره من جانب مجعية الصحة العادلية يف أيار/مايو
 .4027كسيلقي ىذا ادلشركع الضوء على أمهية مكافحة ناقلت األمراض متشيان مع اذلدؼ  3-3من أىداؼ
التنمية ادلستدامة.
 - 8كمثة عوامل تحد من استخداـ ادلواد الكيميائية البديلة يف عمليات الرش ذم األثر ادلتبقي داخل
األماكن ادلغلقة ،منها ادلقاكمة دلبيدات احلشرات ،كالتكلفة ،كالفعالية ،كالسمية ،كمدة تأثري ادلبيد احلشرم .كىناؾ
هنج بديل للستخداـ الواسع النطاؽ للػ ػ دم .دم .يت قد يشمل االستخداـ احملدد اذلدؼ للرش ذم األثر
ادلتبقي داخل األماكن ادلغلقة مع استخداـ مبيدات حشرية أكثر كلفة يف احلاالت اليت تنطوم على معدؿ انتقاؿ
منخفض ،بيد أف ىذا النهج يتطلب مراقبة شديدة .كقد انتقل العديد من البلداف إىل استخداـ الرش احملدد
اذلدؼ ذم األثر ادلتبقي داخل األماكن ادلغلقة ،كبذلك قللت ىذه البلداف من كميات مبيدات احلشرات
ادلستخدمة.
 - 9كىناؾ عدد من بدائل الػ دم .دم .يت ادلوجودة كاحملتملة .كتتميز الناموسيات ادلتينة ادلعاجلة مببيدات
احلشرات ادلستخدمة دلكافحة احلشرات الناقلة للملريا بفعالية عالية يف حاالت رلتمعية كإيكولوجية معينة.
كذلك تشكل إدارة مصادر الريقات تدخلن مكملن فعاالن يف حاالت بعينها .كاتضح أيضان أف التحسينات ادلنزلية
ادللئمة كالستائر ادلعاجلة مببيدات احلشرات تقلل من التعرض لناقلت ادللريا .كتشمل أساليب احلماية
الشخصية مع التطبيقات ادلتخصصة استخداـ ادلواد ادلوضعية الطاردة للحشرات كادللبس كالبطانيات ادلعاجلة
مببيدات احلشرات/كاألسرة ادلتأرجحة.
 - 20إضافةن إىل ذلك ،ىناؾ حبوث مستفيضة كعمليات تطوير ألدكات جديدة دلكافحة ناقلت األمراض
باالعتماد على رلموعة متنوعة من النهج ،مبا يف ذلك مواد كيميائية جديدة كمعدلة األىداؼ؛ كالتحكم
البكتريم كاجلسدم كاجليين يف ناقلت األمراض ،كتقنيات تقدمي الطعوـ كنصب الشراؾ لناقلت األمراض،
كاجليل اجلديد من الناموسيات ادلتينة ادلعاجلة مببيدات احلشرات ،كيشمل ذلك استخداـ مؤازرات ادلبيدات
الستعادة القابلية للتأثر مببيدات البرييثركيدات؛ كمنظمات منو احلشرات؛ كالرش ذم األثر ادلتبقي داخل األماكن
ادلغلقة للمبيدات الفطرية .بيد أنو ال يوجد يف الوقت احلايل أم هنج من ىذه النهج اجلديدة دلكافحة ناقلت
ادلرض مدعوـ بأدلة كافية تثبت كفاءتو يف مكافحة األكبئة كاالستخداـ اآلمن لو كالكفاءة عند التشغيل مبا
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يسمح بالنظر يف استخدامو يف التدخلت يف رلاؿ الصحة العامة .كيف بعض احلاالت ،أدل التمويل غري الكايف
إىل إبطاء عملية تطوير أدكات جديدة.

التوصيات
 - 22يؤكد فريق اخلرباء ادلعين مبادة ال ػ دم .دم .يت دم .يت أف ىناؾ حاجة مستمرة الستخداـ مادة
ال ػ دم .دم .يت يف عمليات الرش ذم األثر ادلتبقي داخل األماكن ادلغلقة دلكافحة ناقلت األمراض يف حاالت
زلددة عندما ال يزاؿ ىناؾ نقص يف البدائل ادلأمونة زلليان كالفعالة كادلعقولة التكلفة ،كيوافق على التوصيات
التالية:
(أ) يتعني بشكل كبري تعزيز عملية تقدمي األطراؼ لتقارير عن مادة ال ػ دم .دم .يت من أجل
إجراء تقييمات كافية مبوجب االتفاقية ،كال سيما آلية اإلبلغ عن االستخداـ كاالسترياد كالتصدير ،كسلزكنات
ال ػ دم .دم .يت ،مبا يف ذلك استخداـ ادلواد الكيميائية األخرل يف عمليات الرش ذم األثر ادلتبقي داخل
األماكن ادلغلقة؛
(ب) التنسيق بني الكيانات اليت جتمع معلومات ذات صلة بشأف ال ػ دم .دم .يت ،مبا فيها أمانة
اتفاقيات بازؿ كركترداـ كاستكهومل .كينبغي زيادة تعزيز برنامج الرصد التابع لربنامج األمم ادلتحدة للبيئة كنظاـ
منظمة الصحة العادلية لإلبلغ عن مبيدات اآلفات ادلستخدمة يف رلاؿ الصحة العامة؛
(ج) زيادة الدعم من أجل تحديد ادلخزكنات ادلتقادمة لل ػ دم .دم .يت كالتخلص اآلمن منها هبدؼ
اإلزالة الكاملة للمخزكنات ادلتقادمة؛
(د) عدـ التفكري يف استخداـ ال ػ دم .دم .يت يف مكافحة ناقلت داء الليشمانيا إال يف حاؿ عدـ
توفر بدائل آمنة كفعالة كمعقولة التكلفة دلادة ال ػ دم .دم .يت؛
(ق) ينبغي للبلداف أف تسعى للحصوؿ على توجيهات من منظمة الصحة العادلية قبل النظر يف
استخداـ ال ػ دم .دم .يت دلكافحة ناقلت اآلربوفريكسات؛
(ك) من أجل ضماف االستخداـ الرشيد للموارد ،مبا يف ذلك ال ػ دم .دم .يت ،يتعني على البلداف
اليت تسود فيها ظركؼ تنطوم على انتقاؿ منخفض أك متوسط احلجم أف تسعى إىل اعتماد هنج زلدد اذلدؼ
يف حاالت الرش ذم األثر ادلتبقي داخل األماكن ادلغلقة ،كجيب أف يستند ىذا النهج إىل نظاـ مراقبة ملئم؛
(ز) يتعني تعزيز القدرات الوطنية يف رلاؿ البحوث كرصد ادلقاكمة كالتنفيذ من أجل إجراء اختبارات
جتريبية كتوسيع نطاؽ البدائل القائمة دلادة ال ػ دم .دم .يت من جانب ىيئات كطنية كدكلية ذات صلة يف إطار
االستجابة العادلية ادلقتحة دلكافحة ناقلت األمراض التابعة دلنظمة الصحة العادلية كخريطة الطريق الرامية لتطوير
بدائل لل ػ دم .دم .يت؛
(ح) ىناؾ حاجة ملحة للتمويل على ادلستول العادلي للبحث كلتطوير أدكات جديدة دلكافحة
ناقلت األمراض ،هبدؼ توليد أدلة من شأهنا أف تفي بشركط التوصيات السياساتية ادلتعلقة ببدائل مادة
ال ػ دم .دم .يت اليت كضعتها منظمة الصحة العادلية؛
(ط) يتعني على أمانة اتفاقية استكهومل أف تستمر يف تيسري األنشطة ادلتعلقة بتعزيز القدرات للبتعاد
عن االعتماد على مادة ال ػ دم .دم .يت يف مكافحة ناقلت األمراض.
__________
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