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مكافحة ناقالت األمراض
يقذيت

الرسائل الرئيسية

انُبلالد ْٗ ػبيم نُمم نأليشاكٔ .األيشاك انز ٙرُمهٓب َبلالد انًشك ْ ٙأْى
أعجبة انًشك ٔانٕفبح ف ٙانًخًٛبد ف ٙحبالد انطٕاسئ .

ٓٚ ذف ثشَبيظ يكبفحخ َبلالد األيشاك انفؼبل نهحذ يٍ انكضبفخ
انغكبَٛخ نهُبلالد ٔانحذ يٍ ارقبل اإلَغبٌ انُبلم نهًشك ٔانحذ
يٍ يٕالغ ركبصش انُٕالم.

ٔاَّ أليش ْبو أٌ ٚزى يشالجخ انًخٛى ثبعزًشاس نًؤؽشاد األيشاك انز ٙرُزؾش
ثٕاعطخ انُٕالم ،ثًب ف ٙرنك انغغالد انٕثبئٛخ ٔانًغزًؼٛخ ف ٙحبالد انًشك
ٔانًالحظبد.

ٚ غت أٌ ٚكٌٕ نذٖ عًٛغ عكبٌ انًخٛى انًؼشفخ ٔانٕعبئم نحًبٚخ
أَفغٓى يٍ األيشاك َٔبلالد اإلصػبط انزٚ ٙحزًم أٌ رًضم خطشا
كجٛشا ػهٗ انقحخ ٔانشفبْٛخ.

أيضهخ ػهٗ انُٕالم األيشاك انز ٙرُمهٓب:
 انجؼٕك  -انًالسٚب (يغؤٔنخ ػٍ أػهٗ يؼذالد االػزالل ٔانٕفٛبد)ٔ ،انحًٗ
انقفشاء ٔحًٗ اننُك؛
 انمٕاسك (انغشراٌ ٔانفئشاٌ)  -داء انجشًٛٚبد .فٓ ٙرحًم أٚنب َبلالد أخشٖ ،يضم
انجشاغٛش؛
 انزثبة غٛش انمبسك  -يغؤٔل ػٍ كضٛش يٍ أيشاك اإلعٓبل؛
 انمشاد  -انحًٗ انشاعؼخ؛
 لًم انغغى  -انزٛفٕط ٔانحًٗ انشاعؼخٔ ،
 انجشاغٛش  -انزٛفٕط ٔانطبػٌٕ.

 مًبٌ إدساط يؤؽشاد انًغبل ف ٙثشايظ يكبفحخ َبلالد.

انمنبء ػهٗ انُبلالد ٔرذاثٛش انٕلبٚخ ْ ٙرذاثٛش مشٔسٚخ اعزجبلٛخ ف ٙانغٛطشح ٔانزمهٛم
يٍ اإلفبثخ ثبأليشاك انًُمٕنخ ػٍ هشٚك انُٕالمٚ .شرجو ثشَبيظ يكبفحخ انُٕالم اسرجبهب
ٔصٛمب ثجشايظ انًٛبِ ٔانقشف انقح ٙراد انقهخ .إٌ ديظ يؤؽشاد يكبفحخ انُبلالد فٙ
ْزِ انًغالد (يضم رقشٚف انفنالدٔ ،إيذاداد انًٛبِٔ ،انقشف انقحٔ ،ٙإداسح
انُفبٚبد انقهجخ ٔانزضمٛف انقح )ٙرغبػذ ف ٙيكبفحخ انُبلالد.

اإلعتببراث انبيئيت انزئيسيت
ٔيٍ ؽأٌ ثشَبيظ يكبفحخ انُبلالد انفؼبل انحذ يٍ اَزؾبس األيشاك انًُمٕنخ ثبنُٕالم ثٍٛ
عكبٌ انًخٛى .كزنك رمهم انزذاثٛش انٕلبئٛخ نًكبفحخ َبلالد األيشاك يٍ انحبعخ نًكبفحخ
َبلالد انًٕاد انكًٛٛبئٛخ ْٔ -زا ف ٙحذ رارّ أحذ اػزجبساد انجٛئٛخ انشئٛغٛخ حٛش أٌ ْزِ
انًٕاد انكًٛٛبئٛخ ؽذٚذح انغًٛخٚٔ .غت أٌ اعزخذاو انًٕاد انكًٛٛبئٛخ أٌ ٚكٌٕ انًالر األخٛش
ٔأٌ رغزخذو فمو ثؼذ أٌ ٚزى أخز كم اٜصبس انًحزًهخ ف ٙاالػزجبس.
ف ٙانحبالد انزٚ ٙكٌٕ فٓٛب انزذاثٛش انكًٛٛبئٛخ نًكبفحخ انُبلالد مشٔسٚخ ،فًٍ انًٓى أٌ:
ٚ زى رخض ٍٚانًٕاد انكًٛٛبئٛخ ف ٙثٛئخ آيُخ يحبهخ داخم عذاس ػبصل؛
 انزأكذ يٍ عًٛغ انخذيبد انهٕعغزٛخ راد انقهخ ثبإلعزخذاو ،ػهٗ عجٛم انًضبل
انزخهـ يُٓب؛
 رؾٛٛذ انًالعئ ثطشٚمخ ال رؾغغ ػهٗ ركبصش َبلالد ٔرؼؾٛؾٓب؛
ٚ زى إخطبس عكبٌ انًخًٛبد فٔ ٙلذ يجكش ثبعزخذاو انًٕاد انكًٛٛبئٛخ ٔرؼشٚفٓى
ثبنزذاثٛش انٕلبئٛخ؛
 أٌ ركٌٕ اٜصبس انجٛئٛخ نهًكبفحخ انكًٛبٔٚخ نهُبلالد ػهٗ انغطبء انُجبرٔ ٙانًٛبِ
ٔانٕٓاء يؼشٔفخ؛
 اعزخذاو َبلالد انًٕاد انكًٛٛبئٛخ انخبفخ كهًب أيكٍٔ ،
 سفذ َٕػٛخ انًٛبِ يٍ ٔعٕد انًٕاد انكًٛٛبئٛخ انًغزخذيخ.

ٚ غت أٌ ٚفٓى انغكبٌ انًؼشم ٍٛنهخطش هشق اَزمبل األيشاك
ٔانٕلبٚخ يُٓب ٔأعبنٛت انحًبٚخ.
ٚ غت اإلْزًبو ثبنفئبد اننؼٛفخ ثؾكم خبؿ فًٛب ٚزؼهك ثبنٕلبٚخ
ٔانحًبٚخ.
 عًٛغ انغكبٌ ًٚكُٓب انٕفٕل إنٗ انًالعئ انز ٙال رؾغغ ػهٗ
ركبصش انُٕالمٔ ،حٛش ٚزى رُفٛز رذاثٛش يكبفحخ انُٕالم.
ٚ حذ انغكبٌ يٍ انزؼشك نهُبلالد ف ٙيٕاعى انزسٔح ،ػهٗ عجٛم
انًضبل انجؼٕك.
 رٕٓٚخ األعشح ٔانضٛبة ٔغغهٓب ثبَزظبو.
 حًبٚخ األغزٚخ ف ٙعًٛغ األٔلبد يٍ انُبلالد ،يضم انمٕاسك
ٔانحؾشاد.
ٚ زى يكبفحخ َبلالد انًٕاد انكًٛٛبئٛخ ثطشٚمخ ركفم انحًبٚخ انكبفٛخ
نغكبٌ يخٛى ٔانؼبيهٔ ٍٛانجٛئخ.
 آنٛبد انزخهـ انفؼبنخ يٍ انفنالد ٔانُفبٚبد انقهجخ ٔػًم
فشف فح ٙيُبعت نزمهٛم انُٕالم ف ٙانكضبفبد انغكبَٛخ.
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مزيد من القراءات والمصادر
انصزف انصحي في حبالث انطىارئ  :تقييى وتصًيى انبزايج (مركز
تنمية وهندسة المياه )2002
http://www.wedc-knowledge.org/
األيزاض انًنقىنت ببنًبء :عهى األوبئت وعهى انبيئت (ْبَزش )7991
http://books.google.co.uk/
يكبفحت اننىاقم ببستخذاو انًىاد انكيًيبئيت في حبالث انطىارئ  :دنيم
أعًبل اإلغبثت (مركز تنمية وهندسة المياه .)2002
http://wedc.lboro.ac.uk/resources/books/
انىقبيت ين األيزاض ين خالل يكبفحت نبقالث  :يببدئ تىجيهيت
نًنظًبث اإلغبثت (اوكسفام -بريطانيا .)7991
نبقالث ويكبفحت اآلفبث في حبالث انالجئين (انًفٕمٛخ انؼهٛب نأليى
انًزحذح نؾؤٌٔ انالعئ)7991 ٍٛ
http://www.unhcr.org/49d082fe2.html
انطزق انكيًيبئيت نًكبفحت اننىاقم واآلفبث ين أهًيت انصحت انعبيت
http://whqlibdoc.who.int/hq/1997/WHO_CTD_WHO
PES_97.2.pdf
بزنبيج تقييى انًبيذاث ( ،)WHOPESيببدئ تىجيهيت نشزاء يبيذاث
نالستخذاو في انصحت انعبيت (يُظًخ انقحخ انؼبنًٛخ).
http://www.who.int/whopes/
اإلداسح انجٛئٛخ نًكبفحخ َبلالد األيشاك (يُظًخ انقحخ انؼبنًٛخ،
.)7911
http://helid.desastres.net/en/d/Jwhow01e/2.html
انًعبييز انذنيب في إيذاداث انًيبه وانصزف انصحي وتشجيع اننظبفت
انعبيت (يؾشٔع عفٛش ،انفقم .)2
http://www.sphereproject.org/dmdocuments/handb
ook/hdbkpdf/hdbk_c2.pdf

ؽجكخ ثشٔاكذ ْ ٙيُظًخ ثٛئٛخ غٛش حكٕيٛخ رزخز يٍ عٕٚغشا يمشاً
نٓبٓٚ .ذف ػًهُب إنٗ يغبػذح انًغزًؼبد اننؼٛفخ ػهٗ رحغ ٍٛلذسرٓب
ػهٗ يمبٔيخ انكٕاسس ٔ ،رغٛش انًُبخ ٔاألصيبد اإلَغبَٛخ  ،يٍ خالل
اإلداسح انجٛئٛخ انًغزذايخٔ .رى عًغ ْزِ انًزكشح اإلػاليٛخ ف ٙإهبس
يؾشٔع "رؼضٚض انزٕػٛخ انجٛئٛخ ٔانمذساد اإلداسٚخ ثًغبػذح انكُٛغخ
انُٕسٔٚغٛخ ف ٙداسفٕس" ،انز٘ رًٕنّ انًؼَٕخ انًغٛحٛخ.
لإلتصال:
جادة الفريد كورتوت  1د CH-1260 ،نيون  ،سويسرا
+41 22 362 5384
email: info@proactnetwork.org
www.proactnetwork.org
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قائمة المراجعة
تصميم برنامج مكافحة الناقالت
ْ م رى رحذٚذ انُبلالد انقحٛحخ ٔثحش دٔسح حٛبرٓبٔ ،ركبصشْب
ٔايبكُٓبٔ ،انظشٔف انز ٙرؼٛؼ فٓٛب؟
ْ م رى رقًٛى ثشَبيظ يكبفحخ َبلالد ثبنزؼبٌٔ يغ لطبػبد انًٛبِ
ٔانقشف انقحٔ ٙانقحخ ٔانجٛئخ؟
ْ م رى انزؾبٔس يغ انًغزًغ ف ٙرقًٛى ثشَبيظ يكبفحخ َبلالد؟
ْ م رى ٔمغ انزذاثٛش انجٛئٛخ ٔانؾخقٛخ نًكبفحخ انُبلالد فٙ
االػزجبسلجم انًكبفحخ انكًٛٛبئٛخ؟
 رغزخذو رذاثٛش يكبفحخ َبلالد انًٕاد انكًٛٛبئٛخ فمو ف ٙحبنخ ٔعٕد
ٔثبء أٔ يشك اإلعٓبل ف ٙثؼل األحٛبٌ حٛش رقم انُٕالم إنٗ
رسٔرٓب.
الضوابط البيئية
ْ م رى رغطٛخ اٜثبس؟
ْ م رحذ ؽجكبد انقشف يٍ رغًغ انًٛبِ انشاكذح ف ٙانًخٛى
ٔيحٛطّ؟
ْ م رى انمنبء ػهٗ انًٕالغ خقجخ نهُبلالد سئٛغٛخ داخم انًخٛى
ٔيحٛطّ؟
ْ م رى إداسح انزخهـ يٍ انفنالد ٔانُفبٚبد انقهجخ إداسح فؼبنخ؟
ْ م رى رؾخٛـ األؽخبؿ انًقبث ٍٛثبنًالسٚب ٔػالعٓى ػهٗ انفٕس؟
مكافحة النواقل الشخصية
ْ م رغزخذو أَؾطخ سفغ انزٕػٛخ ثبنُبلالد ػذد يٍ لُٕاد االرقبل
(ثًب ف ٙرنك انزؼهٛى انُظبي)ٙ؟
ْ م رحظٗ انغًبػبد اننؼٛفخ ثبْزًبو خبؿ؟
ْ م رى رٕصٚغ ؽجكبد انجؼٕك ثؾكم خبؿ ػهٗ اننؼفبء ،ػهٗ
عجٛم انًضبل انًشمٗ أٔ انحٕايم؟
ْ م ٚزى رٕٓٚخ انفشاػ ٔانًالثظ ٔغغهًٓب ثبَزظبو؟
ْ م رجزل انغٕٓد ننًبٌ حًبٚخ انغزاء ٔانًبء ف ٙانًُضل ف ٙعًٛغ
األٔلبد يٍ كبفخ انُبلالد ثًب ف ٙرنك انمٕاسك ٔانحؾشاد؟
سالمة المكافحة الكميائية
 ْٙ رى انحذ يٍ انًخبهش انز ٙرٓذد عاليخ ٔفحخ انًٕظفٔ ،ٍٛعكبٌ
انًخًٛبد ٔانجٛئخ؟
ْ م ٚزى رُفٛز أنٛبد انغاليخ ٔأيٍ انًخبصٌ ٔانزخهـ يٍ انُفبٚبد؟
ْ م انًغزًؼبد رؼ ٙانًخبهش انُبعًخ ػٍ اعزخذاو انًٕاد انكًٛٛبئٛخ،
ْهٗ ًٚهكٌٕ انًؼشفخ ٔانًٕاسد انالصيخ نحًبٚخ أَفغٓى يٍ انزؼشك
نٓب؟

