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  الوقاية من حمى الضنك ومكافحتها
  
  

  األمانة من تقرير
  
  

 ١.ريــرنظــر المجلــس التنفيــذي أثنــاء دورتــه السادســة والثالثــين بعــد المائــة، فــي نســخة ســابقة مــن هــذا التق  -١
  وتأخذ المعلومات الواردة في التقرير الحالي تعليقات المجلس التنفيذي بعين االعتبار. 

  
، أثـار العديـد مـن الـدول ٢٠١٤يـار/ مـايو أفي جمعية الصحة العالمية السابعة والسـتين والتـي عقـدت فـي   -٢

مـى الضـنك أثنـاء المناقشـة األعضاء مسألة العـبء االقتصـادي والعـبء الواقـع علـى الصـحة العموميـة مـن جـراء ح
ويعــرض هــذا التقريــر التهديــد العــالمي الــذي يجابــه الصــحة العموميــة  ٢.العامــة بشــأن العالقــة بــين المنــاخ والصــحة

بســبب حمــى الضــنك، وعناصــر االســتراتيجية العالميــة للوقايــة مــن حمــى الضــنك ومكافحتهــا، والخطــوات الضــرورية 
م الصحية، وضمان استدامة مكافحة النواقل، والمجاالت التـي تحتـاج إلـى الواجب اتخاذها، بما في ذلك تعزيز النظ

 المزيد من البحث بما في ذلك إمكانية إدخال لقاح.
 
ينتقــــل عــــن طريــــق البعــــوض أهميــــة للصــــحة  فيروســــياً  ويمثــــل مــــرض حمــــى الضــــنك الــــذي يعتبــــر مرضــــاً   -٣

ة فــي الســنوات األخيــرة. وينتقــل فيــروس حمــى لمــا شــهده مــن انتشــار ســريع فــي جميــع أقــاليم المنظمــ العموميــة، نظــراً 
، )Aedes aegypti(بعوضــة الزاعجــة المصــرية الناقلــة الضــنك بواســطة إنــاث البعــوض وبشــكل أساســي عــن طريــق 

. وينتشــر المــرض فــي جميــع أنحــاء المنــاطق ) .albopictusA(وبدرجــة أقـــل مــن خــالل بعوضـــة الزاعجـــة المرّقطــة 
كانية محلية في المخاطر والتي تتأثر بشدة بهطول األمطار ودرجة الحرارة والتوسـع المدارية، مع وجود اختالفات م

 الحضري السريع غير المخطط له.
  
يـــتم اإلبـــالغ عـــن األرقـــام الفعليـــة لحـــاالت حمـــى الضـــنك ناهيـــك عـــن الخطـــأ فـــي تصـــنيف الكثيـــر مـــن  وال  -٤

٪ ٩٥(بفاصـل ثقـة يبلـغ  بحمى الضنك سنوياً  مليون إصابة ٣٩٠الحاالت. ويشير أحد التقديرات األخيرة إلى وقوع 
(مع أي  مليونًا) ١٣٦-٦٧( مليون حالة منها ٩٦)، وتظهر أعراض سريرية واضحة على نحو مليوناً  ٥٢٨-٢٨٤

مليـون شـخص  ٣٩٠٠وتشـير دراسـة أخـرى، لمعـدل انتشـار حمـى الضـنك، إلـى أن هنالـك نحـو  ٣.اشتداد للمـرض)
وتقـوم الـدول األعضـاء فـي ثالثـة  ٤الناجمـة عـن فيروسـات حمـى الضـنك.، معرضـون لخطـر العـدوى بلداً  ١٢٨في 

                                                           
والمحاضـــر المـــوجزة للمجلـــس التنفيـــذي فـــي دورتـــه السادســـة والثالثـــين بعـــد المائـــة، الجلســـة ، ١٣٦/٢٤م تنظـــر الوثيقـــة ا   ١

 الثانية.

جلســــات العامــــة لجمعيــــة الصــــحة العالميــــة فــــي دورتهــــا ، المحاضــــر الحرفيــــة لل٢/ ســــجالت/٦٧/٢٠١٤ج ص عالوثيقــــة    ٢
 والستين (باإلنكليزية).  السابعة

٣   Bhatt S, Gething PW, Brady OJ, Messina JP, Farlow AW, Moyes CL et.al. The global distribution and burden of 
                                                                                                                                  dengue. Nature;496:504-507. 

٤   Brady OJ, Gething PW, Bhatt S, Messina JP, Brownstein JS, Hoen AG et al. Refining the global spatial limits 
of dengue virus transmission by evidence-based consensus. PLoS Negl Trop Dis. 2012;6:e1760. 
doi:10.1371/journal.pntd.0001760.                                                                                                               
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، تم اإلبالغ عـن مـا يقـرب ٢٠١٠من أقاليم المنظمة بإبالغ األمانة بشكل دوري بالعدد السنوي للحاالت؛ وفي عام 
م مـن . وعلـى الـرغ٢٠١٣ماليـين حالـة فـي عـام  ٣، وقـد زاد هـذا العـدد ليتجـاوز مليون حالة بهـذه الطريقـة ٢,٤من 

أن العبء العالمي الكامل للمرض غيـر مؤكـد، فـإن الشـروع فـي تنفيـذ أنشـطة لتسـجيل جميـع حـاالت حمـى الضـنك 
الزيـادة الحـادة فـي عـدد الحـاالت التـي تـم اإلبـالغ عنهـا فـي السـنوات األخيـرة. وتشـمل السـمات األخـرى  يفسر جزئياً 

ماط المصلية المتعددة لفيروس حمى الضنك في العديـد لهذا المرض أنماطه الوبائية، بما في ذلك فرط التوطن لألن
 من البلدان، وتأثيره المقلق على كل من صحة االنسان واالقتصادات العالمية والوطنية.

  
وقــد تواصــل اتســاع نطــاق تــوزع النواقــل الرئيســية لحمــى الضــنك علــى الصــعيد العــالمي فــي صــمت؛ وهــي   -٥

اعدت التجـــارة الدوليـــة وحركـــة البضـــائع التـــي تحتـــوي علـــى بـــيض . فقـــد ســـبلـــداً  ١٥٠اآلن موجـــودة فـــي أكثـــر مـــن 
البعوض المجفـف علـى تيسـير انتشـار النواقـل. فكـال النـاقلين الرئيسـيين ال يـنقالن فقـط فيـروس حمـى الضـنك ولكـن 

 غيره من الفيروسات الوثيقة الصلة والمنقولة بالمفصليات مثل داء شيكونغونيا وفيروسات زيكا. ينقالن أيضاً 
  

مليـون  ١٨٠٠وتركز العـبء األكبـر لحمـى الضـنك فـي بلـدان آسـيا والمحـيط الهـادئ، حيـث يتعـرض نحـو   -٦
الضنك بشكل سريع حيث تحدث الفاشيات بوتيرة متزايدة، وتمتد إلى  حمى شخص لخطر العدوى. وتتطور وبائيات

الريفيـة). وتبلـغ الوفيـات أعلـى (مـن المنـاطق الحضـرية إلـى المنـاطق  يسبق لهـا التـأثر بـهمناطق جغرافية جديدة لم 
معـدل لهــا خــالل الفتــرة األولــى النـدالع الفاشــية أو الوبــاء، عنــدما تربــك األعـداد المتزايــدة مــن حــاالت حمــى الضــنك 

علــى  الوخيمـة المرافــق الصـحية. وباإلضــافة إلـى إقلــيم جنـوب شــرق آســيا، يعكـف إقلــيم غـرب المحــيط الهـادئ حاليــاً 
واســتراتيجية آســيا والمحــيط  ٢٠١٥-٢٠٠٨لحمــى الضــنك إلقلــيم آســيا والمحــيط الهــادئ تنفيــذ الخطــة االســتراتيجية 

  .٢٠١٠الهادئ لألمراض الناشئة لعام 
  
. إن وٕاقليمــاً  بلــداً  ٣٠وقــد أبلــغ إقلــيم غــرب المحــيط الهــادئ عــن وقــوع حــاالت حمــى الضــنك فــي أكثــر مــن   -٧

لفيــروس  ٣تــم تســجيل وجــود الــنمط المصــلي  ٢٠١٤-٢٠١٣ الفتــرةالــدول الجزريــة تكــون عرضــة لألوبئــة. وخــالل 
، مما أدى إلى زيادة عدد الحاالت عاماً  ٣٠حمى الضنك في فيجي والعديد من الجزر األخرى بعد غياب دام نحو 

 متواصــالً  وبائيــاً  بــين الســكان المعرضــين بشــكل خــاص لهــذا الــنمط المصــلي. وقــد شــهدت ماليزيــا وســنغافورة نشــاطاً 
، أبلــغ عــدد قليــل مــن البلــدان فــي إقلــيم المحــيط الهــادئ عــن فاشــيات ٢٠١٣نــذ أواخــر عــام خــالل الفتــرة نفســها. وم

متزامنة لحمى الضنك، وداء شيكونغونيا، ومـرض فيـروس زيكـا. واليـزال التشـخيص والتـدبير العالجـي السـريري مـن 
قل مـن خـالل المشـاركة مكافحة النواتعزيز القدرة على ترصد المرض و  التحديات الماثلة. فجميع الجهود تركز على

  .٢٠١٤المجتمعية النشطة. وقد تم اإلبالغ عن وقوع فاشيات في الصين واليابان في عام 
  
، بلـداً  ٢٥ووصلت إلى أكثر مـن  سريعاً  )A. albopictus(الزاعجـة المرّقطة انتشرت وفي اإلقليم األوروبي،   -٨

بانــدالع فاشــيات حمــى الضــنك موجــود اآلن فــي  بشــكل أساســي عــن طريــق التجــارة العالميــة. ومــن ثــم فــإن التهديــد
ـــا بعـــد انقطـــاع دام  ـــال الفيـــروس محليـــاً  وتـــم اإلبـــالغ عـــن. عامـــاً  ٥٥أوروب ألول مـــرة فـــي كرواتيـــا وفرنســـا فـــي  انتق

؛ وتم اكتشاف حاالت وافـدة فـي العديـد مـن البلـدان األوروبيـة األخـرى. وقـد أسـفر انـدالع حمـى الضـنك ٢٠١٠ عام
دولــة  ١٧عــن وفــادة حــاالت إلــى  حالــة فضــالً  ٢٢٠٠عــن أكثــر مــن  ٢٠١٢برتغــال) فــي عــام فــي جزيــرة مــاديرا (ال

  أوروبية أخرى.
  
وتتوطن حمى الضنك في إقليم جنوب شرق آسيا، على الرغم من تفاوت حاالت الوقوع بشكل كبير داخل   -٩

عـن حـاالت حمـى الضـنك. وفـي  غ سوى ثمانية بلدان فقط في اإلقلـيم، لم يبلّ ٢٠٠٣البلدان وفيما بينها. وحتى عام 
عـــن انــدالع فاشــيات ألول مــرة، وأبلغـــت نيبــال عــن أول حالـــة  لشــتي - ، أبلــغ كــل مـــن بوتــان وتيمــور٢٠٠٤عــام 

، كانت جميع الـدول األعضـاء فـي اإلقلـيم، باسـتثناء جمهوريـة كوريـا ٢٠٠٩أصلية من حمى الضنك. وبحلول عام 
  يات لحمى الضنك.قد أبلغت عن اندالع فاشالشعبية الديمقراطية 
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ويعتبر مرض حمى الضنك من األمراض الناشئة في إقليم شرق المتوسـط حيـث تـم اإلبـالغ عـن الحـاالت   -١٠
خــالل عقــدين فقــط. وبشــكل عــام، تــم اكتشــاف الحــاالت علــى طــول ســواحل البلــدان المطلــة علــى  المؤكــدة مختبريــاً 

ة رئيســـية فـــي باكســـتان والمملكـــة العربيـــة البحـــر األحمـــر. وقـــد ظهـــر مـــرض حمـــى الضـــنك كمشـــكلة صـــحة عموميـــ
السـعودية والـيمن، مـع وقـوع فاشـيات متكـررة فـي المراكـز الحضـرية، وانتشـار المـرض وامتـداده إلـى المنـاطق الريفيـة 

فـي جيبـوتي والصـومال والسـودان. وأبلـغ عمـان عـن حـاالت  (في باكستان واليمن). وأصـبحت الفاشـيات أكثـر تـواتراً 
  وافدة.

  
لرغم من أن عبء حمى الضـنك فـي اإلقلـيم األفريقـي اليـزال غيـر معـروف، بيـد أنـه قـد تـم اإلبـالغ وعلى ا  -١١

. ويشير وجود المرض وارتفاع معـدل انتشـار األجسـام المضـادة لحمـى الضـنك فـي بلداً  ٢٢عن اندالع فاشيات في 
ا. واليزال هنـاك قصـور فـي المسوحات المصلية إلى توطن العدوى بفيروس حمى الضنك في أجزاء كثيرة من أفريقي

غيــاب الــوعي بــين مقــدمي الرعايــة الصــحية، ووجــود أمــراض مــا يلــي: ل التبليــغ عــن حمــى الضــنك فــي أفريقيــا نظــراً 
حموية أخرى مع عدم كفاية االختبار والتبليغ، وكالهما من أوجه القصور التـي تعيـق الترصـد المنهجـي. ومنـذ عـام 

  مبيق وجمهورية تنزانيا المتحدة.االضنك في أنغوال وموز ، تم اإلبالغ عن حاالت تفشي حمى ٢٠١٣
  

وتم وقف سراية فيروسات حمى الضـنك فـي معظـم أجـزاء إقلـيم األمـريكتين فـي فتـرة السـبعينيات مـن القـرن   -١٢
بعوضــة الزاعجــة المصــرية لقضــاء علــى الاستئصــال الحمــى الصــفراء والتــي أدت إلــى االعشــرين فــي أعقــاب حملــة 

التكرار في اإلقليم بسـبب عـدم فاشيات حمى الضنك في  بدأتازدهر البعوض و  منذ بداية الثمانينياتولكن  .الناقلة
منطقــة البحــر الكــاريبي إعطــاء األولويــة لترصــد النواقــل ومــا نجــم عنــه مــن تــدهور بــرامج مكافحــة النواقــل. وتشــهد 

وس بين السكان األصليين في جميع البلـدان النتقال الفير  وأمريكا الوسطى والجنوبية اآلن حالة وبائية مفرطة، نظراً 
المبـادرة اإلقليميـة التـي تعتمـد  وكاستجابة لذلك، تنفـذ البلـدان المعنيـة بـدعم منظمـة الصـحة للبلـدان األمريكيـة .تقريباً 

وتنطــوي االســتراتيجية كــذلك علــى تحســين  .حمــى الضــنك ومكافحتهــاعلــى اســتراتيجية اإلدارة المتكاملــة للوقايــة مــن 
عــــن إنشــــاء شــــبكة المختبــــرات المعنيــــة بحمــــى الضــــنك فــــي أمريكــــا بهــــدف  الترصــــد الوبــــائي وتعزيزهــــا فضــــالً نظــــم 

والعــــالي الجــــودة لحمــــى الضــــنك واالســــتجابة لهــــا كــــدعم للبــــرامج  لمناســــب التوقيــــتااالضــــطالع بالترصــــد الوبــــائي 
  ١.الوطنية

  
يميـــة، نشـــرت منظمـــة قل، بعـــد مشـــاورات مكثفـــة مـــع خبـــراء ومـــديري البـــرامج القطريـــة واإل٢٠١٢فـــي عـــام و   -١٣

وكـان الهـدف  ٢٠٢٠.٢-٢٠١٢الصحة العالمية استراتيجية عالمية للوقاية من حمى الضـنك ومكافحتهـا فـي الفتـرة 
٪ ٥٠الحد من عبء حمى الضنك في جميع أنحاء العالم، مع وضع أهداف محددة للحـد مـن الوفيـات بنسـبة منها 

  تمد هذه االستراتيجية على خمسة عناصر تقنية:. وتع٢٠٢٠٪ على األقل بحلول عام ٢٥والمراضة بنسبة 
  

تشـــخيص تعتمـــد علـــى الإن النتـــائج الســـريرية الناجحـــة  للحـــاالت.لتـــدبير العالجـــي االتشـــخيص و   (أ)
البيانــــات الخاصــــة بالحــــاالت  حظــــىوتمبكــــر للحــــاالت والتبكيــــر باالســــتجابة لألمــــراض الوخيمــــة. الو  فعــــالال

مكافحـة الفاشـية. ويمكـن وضـع نهايـة للوفيـات الناجمـة عـن حمـى  السريرية بأهميـة حاسـمة فـي تعبئـة تـدابير
مـــن خـــالل تنفيـــذ طـــرق التـــدبير العالجـــي المالئمـــة والتـــي تنطـــوي علـــى التشـــخيص  الضـــنك لتصـــبح صـــفراً 

الســــريري والمختبــــري المبكــــر، وتــــوفير الرعايــــة الســــريعة الداعمــــة (مثــــل إعاضــــة الســــوائل)، وتــــدريب جميــــع 
جــة الســريرية لحمــى الضــنك، والفــرز المــدار بشــكل جيــد، واتخــاذ القــرارات اإلداريــة المــوظفين المعنيــين بالمعال

                                                           
ـــة    ١ ـــة اإلقليميـــة (المجلـــس التـــوجيهي الرابـــع واألربعـــون لمنظمـــة الصـــحة للبلـــدان األمريكي ـــدورة الخامســـة والخمســـين للجن ال

  .)٢٠٠٣حمى الضنك (بشأن  CD44.R9لألمريكتين)، القرار 
. جنيـــــف، منظمـــــة الصـــــحة ٢٠٢٠-٢٠١٢االســـــتراتيجية العالميـــــة للوقايـــــة مـــــن حمـــــى الضـــــنك ومكافحتهـــــا فـــــي الفتـــــرة    ٢

 .)WHO/HTM/NTD/VEM/2012.5(الوثيقة  ٢٠١٢  العالمية،
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لتحســـين فـــي مســـتويات الرعايـــة األوليـــة والثانويـــة، وتفعيـــل نظـــم اإلحالـــة بـــين مختلـــف مســـتويات الرعايـــة. و 
هنالــك حاجــة كبيــرة ألدوات التشــخيص الســريع والتــي تكــون أفضــل جــودة وأقــل التشــخيص فــي نقطــة الرعايــة 

  وتتميز بدرجة عالية من الحساسية والخصوصية.بما في ذلك االختبارات المتقارنة (كلفة، 
 

 يعتبــر الترصــد مــن التــدخالت األساســية الضــرورية فــي أي للفاشــية. والتأهــب المتكامــل الترصــد  (ب)
 البرنـامج،ه تقييم المخاطر وتوجيالمعلومات الالزمة ل والوقاية منها؛ ألنه يوفر برنامج لمكافحة حمى الضنك

 فـي االزديـاد، آخـذ غ عنهـاحـاالت حمـى الضـنك المبلّـ إن عـددتقيـيم البـرامج. و  التصـدي لألوبئـة بما في ذلك
الخاصــة بيانــات أن ال وعلــى الــرغم مــن اإلبــالغ عــن الحــاالت.فــي  أو فــي حــاالت الوقــوع إمــا بســبب الزيــادة

الخـــدمات الصـــحية لـــم تفلـــح فـــي دمـــج هـــذه  إال أن فـــي البلـــدان، يـــتم جمعهـــا مـــا بالحشـــرات والوبائيـــات عـــادةً 
 المتكامــل مواصــلة الترصــد يجــبو  الحــاالت. المعلومــات واالســتفادة منهــا بشــكل كامــل إال فــي عــدد قليــل مــن

الممثلـة  للمواقـع المسـوحاتيشمل ينبغي أن الذي و  األوبئة، ما بين خالل الفتراتلألوبئة واآلفات الحشرية) (
يـتم التنسـيق فيمـا الوطنية وأن  نظم المعلومات من جزءاً  د حمى الضنكنظم ترص وينبغي أن تكون للوضع.
الـــدول  التـــي وضـــعتها للمخـــاطر التقســـيم الطبقـــي خـــرائطويمكـــن أن تكـــون  علـــى جميـــع المســـتويات.بينهـــا 

  .مفيدة في هذا الصدد األعضاء أداة
 
 إلــى مراضــة المعــزوةمــن ال الوقايــةيمكــن ال  فــي الوقــت الحاضــر، .مكافحــة المســتدامة للنواقــلال  ج)(

في إطار نهج متكامـل لمكافحـة  مكافحة النواقل الفعالة تدخالت إال باالعتماد على ومكافحتها حمى الضنك
ممـا يحـد بــدوره ، حمـى الضـنك انتقـال تقلـل مـن لمكافحـة النواقـل التـدخالت الوقائيـةفـإن  فـي الواقـع. و النواقـل

فـي الوقـت  هـذه التـدخالت تفتقـر إلـى االسـتدامة ولكن ،المرض العدوى ويقي من اندالع فاشيات حاالت من
 وينبغـي إدخــال أســاليب النواقــل؛ ممارســات مكافحـة فـي هنالــك حاجـة إلــى إجـراء تغييــراتومــن ثـم  الحاضـر.

. ويجــب أن تأخــذ هــذه األســاليب بعــين االعتبــار األمــور التاليــة: تعقــد البيئــات مكافحــة مســتدامة أكثــر فعاليــة
معالجـة النفايـات الصـلبة. وعـالوة علـى ذلـك مونة؛ أف اإلصحاح؛ إمدادات المياه المالحضرية ونموها؛ ظرو 

عنـد تطبيقهـا  فعاليـةبال مكافحة النواقـلتعتبر المشاركة االجتماعية والمجتمعية مهمة في هذه العملية. وتتسم 
، محتمـل للفاشـيةال عاالنـدال المراحـل األولـى مـن فـي أو كنوع من الوقاية فـي الفتـرات الفاصـلة بـين الفاشـيات

عـــن  الكشـــف المبكـــر. ويعتبـــر فـــي مراحـــل الحقـــة إدخالهـــا عنـــد النتيجـــة المرجـــوة فـــي تحقيـــق فشـــلولكنهـــا ت
 الحـد مـن فـيعنصرًا مهمًا  سريعة وفعالة استجابة الصحة العمومية إلى جانب وجودب التهديدات التي تحيق

 يلــي: والمتعلقــة بمكافحــة النواقــل مــاتقيــيم وال قيــد اإلعــداد بعــض األدواتوتشــمل  علــى نحــو فعــال. المــرض
؛ والـرش الثمـالي )السـتائر وأغطيـة المنافـذ وتبطـين الجـدرانطويلـة األمـد ( المعالجة بمبيـدات الحشـرات المواد

الولبخيـا. بجـراثيم  والزاعجـة المصـابة ؛وراثيـاً  البعـوض المعـدلو  والمنفرات المكانيـة؛؛ قاتلةال والمصائدالمركز 
حمـــى  المســـتدامة للوقايـــة مـــناالســـتراتيجيات  فـــي هامـــاً  دوراً  هـــذه األدوات الجديـــدة بعـــض ويمكـــن أن تلعـــب

  ومكافحتها. الضنك
  
فـي  أمـرًا حاسـماً مـأمون ونـاجع وعـالي المـردود  لقـاح يعتبـر تـوفير .فـي المسـتقبلتنفيذ اللقاحات   )(د

ثالثــة لقاحــات حيــة موهنــة وهنالــك  كبيــر فــي هــذا المضــمار. وقــد تــم إحــراز تقــدم حمــى الضــنك. الوقايــة مــن
ثالثـة لقاحـات أخـرى و ، السـريرية الثالثة من التجاربالمرحلة و  في المرحلة الثانية قيد التطوير رباعية التكافؤ

 مبكــرة مــن فــي مراحــل) الفيــروس المعطــل المنقــاة ومنصــات والــدنا،، فرعيــةالوحــدة ال (علــى أســاسمرشــحة 
 مضـاد، وهـو لقـاح حـي مـوهن ربـاعي التكـافؤ تقـدماً  ات المرشـحةلقاحـال وقد تم تقييم أكثر. التطوير السريري

مـــن خـــالل اثنـــين مـــن التجـــارب ، يعتمـــد علـــى الفيـــروس األساســـي للحمـــى الصـــفراء الخيمريـــة حمـــى الضـــنكل
 بشـأن النتـائج المشـجعةب منظمة الصـحة العالميـة ترحبو  الالتينية. وأمريكا في آسيا السريرية للمرحلة الثالثة

 مــن قبــل ســلطة لقــاحال وبمجــرد تــرخيص. نجاعتــه والتــي ظهــرت مــن خــالل هــذه الدراســاتو  اللقــاح ســالمة
 مشـورته المعني بالتمنيع الخبراء االستشاري االستراتيجي، سيقدم فريق تضطلع بهذه الوظيفة تنظيمية وطنية

  من هذا اللقاح. الصحة العمومية استفادة منظمة بشأنلل
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بحـــوث أساســـية وتشـــغيلية هنـــاك حاجـــة إلـــى إجـــراء  يـــة.تنفيذوالتشـــغيلية وال األساســـيةالبحـــوث   )(ه
البحــوث علــى ســبل تعزيــز النجاعــة،  ينبغــي أن تركــز. و االســتراتيجية العالميــة أغــراضجميــع  لــدعم وتنفيذيــة

وهناك حاجـة  الجديدة. الحالية أوالواعدة سواء  طرق المكافحةتوسع نطاق واالستدامة، و ، والمردودية العالية
 وٕادارة الرصـد البحـوث بعـض أولويـات. وتشـمل مكافحـة النواقـلل ووسـائل ات جديدة للتشـخيصإلى توفير أدو 

ـــدات الحشـــرية النمـــاذج التطعـــيم فـــي مكافحـــة النواقـــل و  إلدمـــاج الدراســـات، وٕاجـــراء المزيـــد مـــن مقاومـــة المبي
 وٕانمـا أيضـاً  يرفي مجال التطو  ليس فقطدراسات الميدانية، ودعم االبتكار ال وفي ونماذج المحاكاة الرياضية

 األدوات واالســتراتيجيات الموجــودة زيــادة فعاليــة اســتخداممكافحــة النواقــل، و أدوات جديــدة ل فــي مجــال تــوفير
  .صابة بعدوى حمى الضنكاإل علم فيالبحوث األساسية وٕاجراء ، مكافحة النواقلل

  
الـــــدعوة وتعبئـــــة المـــــوارد؛ ) ١يتطلـــــب التنفيـــــذ النـــــاجح لالســـــتراتيجية العالميـــــة خمســـــة عوامـــــل للتمكـــــين: (  -١٤

) الرصد والتقيـيم. ٥) بناء القدرات؛ (٤( ؛السلوكية الحصائل) االتصال لتحقيق ٣الشراكة والتنسيق والتعاون؛ ( )٢(
وعلى الصعيد الوطني، تتطلب هذه العناصـر المزيـد مـن التعـاون علـى جميـع مسـتويات الحكومـة وبـين القطاعـات. 

التنفيــذ بــذل الــدول األعضــاء لجهــود متضــافرة، وتــوفير القيــادة العالميــة الفعالــة أمــا علــى الصــعيد العــالمي، فيتطلــب 
  والمشاركة المناسبة لجميع أصحاب المصلحة المعنيين.

  
وتعتبر النظم الصحية المحلية مسؤولة بشكل متزايد عن الوقاية من حمـى الضـنك ومكافحتهـا. ومـع ذلـك،   -١٥

. وتفتقـر إلـى المـوارد البشـرية والماليـة  مع فاشيات وحاالت حمى الضـنكفإنها عادة ما تكون غير مستعدة للتعامل 
تعتبــر اســتدامة تــدابير المكافحــة وتواصــلها مــن األمــور الضــرورية. فالوقايــة مــن حمــى الضــنك ومكافحتهــا مــن ثــم و 

دة تتطلــب تبنــي نهــج تشــاركي علــى المســتوى المحلــي، وينبغــي علــى صــناع القــرار الرئيســيين إقامــة شــراكات مــع قــا
إلـى إدمـاج المكونـات األساسـية  المجتمع المحلي لتحسين االتصال والتعاون. وتحتاج وزارات الصحة الوطنية أيضاً 

للترصد، مثل البيانات المتعلقة بعلم الحشرات، والبيانـات البيئيـة والبيانـات المختبريـة، التخـاذ القـرارات بشـكل أفضـل 
ن مواصــلة تنفيــذ بــرامج المكافحــة علــى المســتوى المحلــي، فقــد واســتخدام المــوارد علــى نحــو فعــال. ومــن أجــل ضــما

والمكافحــة كنــوع مــن المســاهمة  والوقايــة تظهــر الحاجــة إلــى التنظــيم علــى المســتوى الــوطني إلدخــال تــدابير الترصــد
  إللزامية للسلطات المحلية في الخطة الوطنية.ا
  

. وقـد أدت هـذه الزيـادة أصبح العالم أكثر ترابطـاً  ونتيجة لتوافر وسائل أسرع وأسهل للنقل والسفر المتكرر،  -١٦
فـــي التواصـــل إلـــى زيـــادة خطـــر انتشـــار فيروســـات حمـــى الضـــنك بشـــكل كبيـــر. إن تحقيـــق انحســـار فـــي االتجاهـــات 

من البلدان والمنظمات الدوليـة والشـركاء والمنظمـات والتزامات الوبائية لحمى الضنك يتطلب تعهدات ال هوادة فيها 
عتبــر مشــكلة تقتصــر علــى القطــاع تفحمــى الضــنك ال عــن زيــادة المــوارد البشــرية والماليــة.  ضــالً غيــر الحكوميــة ف

في جميـع البلـدان، ويجـب دعـم األنشـطة  المعقدة كمشكلة من مشاكل الصحة العمومية بهاينبغي اإلقرار الصحي و 
م جهـود وزارات الصـحة مـن ويجـب دعـ المشتركة بين القطاعات والحفاظ عليها علـى المسـتويات المحليـة والوطنيـة.

 قبــل اإلدارات الحكوميــة األخــرى وأن يســهم الســكان ككــل ويتحملــون مســؤولية الوقايــة مــن هــذا المــرض ومكافحتــه.
لتعقــب ظهــور أنمــاط مصــلية وتعزيــز  ضــرورياً  ويعتبــر دعــم تبــادل المعلومــات عبــر الحــدود فيمــا بــين البلــدان أمــراً 

  بشكل فعال من خالل برامج وطنية قوية، ودعم تقني سليم وموارد متاحة.دعم هذا التبادل  أيضاً  التأهب، وينبغي
  

لمراجعــة المبــادئ التوجيهيــة المتعلقــة بحمــى وستواصــل األمانــة جهودهــا لــدعم تنفيــذ االســتراتيجية العالميــة   -١٧
     وتعزيز النظم الصحية من أجل بلوغ هذه األهداف.الضنك بشكل دوري 

  صحةال جمعيةاإلجراء المطلوب من 
  

  هذا التقرير.ب اإلحاطة علماً إلى  ةمدعو جمعية الصحة   -١٨
=    =    =  


