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 املوجز
انتشاراً بني البشر، من املشكالت املستجدة يف الصحة املنقولة بالبعوض  العداوي ، وهي أكثرتعترب محى الضنك

. شكل ديداً لألمن الصحي على الصعيد الوطين واإلقليمي والعامليت يالعمومية يف بلدان إقليم شرق املتوسط، وه
 يف يف اإلقليم، مع ازدياد النـزفيةمحى الضنك ومحى الضنك من أوبئة حدوث عن  تتـرى تقاريروال 1998فمنذ عام 

تقارير عن فاشيات  فقد وردت. لبعوض الناقل لهاع اجلغرايف لكلٍ من الفريوس والتكرار، ومع توسعٍ يف التوز
وقد متّ يف هذه الفاشيات . واململكة العربية السعوديةوالصومال وجيبويت والسودان  واليمنباكستان حدثت يف 
أن هذه األمناط هي دون غريها اليت تسبب تبين و ،من فريوس محى الضنك 3و 2و 1األمناط الفرعية  العثور على

 النـزفيةالعوامل اليت تساهم يف تفاقم مشكلة محى الضنك ومحى الضنك  كما تبين أن. بلدان اإلقليمالفاشيات يف 
  .تنقالت السكانيف التغري املناخي، ويف ر العشوائي غري املنضبط بالتخطيط، والتحضتتمثَّل يف 

محى الضنك ومحى الضنك من ، صدرت تقارير عن فاشيات 2010نصف األول من عام وال 2009في عام ف
شيات حىت الوقت الراهن يف املدن واملناطق اوقد تركزت الف. اململكة العربية السعوديةووالسودان  اليمنمن  النـزفية

الوقاية من  رقليسية اليت تعالتحديات الرئ لوتتمث ،الريفية على طول شواطئ البحر األمحر وحبر العرب ويف باكستان
اإلبالغ عنها،  وبنقصلعوامل الناقلة هلا، انظُم ترصد محى الضنك و بضعفمحى الضنك ومكافحتها يف هذه البلدان 
هذه يف سامة اجل وهذه. لعوامل الناقلة هلالغري املالئمة  املكافحةذلك  مبا يفوضعف إجراءات االستعداد ملواجهتها، 

من العاجل جبهود منسقة ومكثفة للوقاية  تتطلّب القياممع اجتاه األوبئة للتفاقم  ن مشاكل اإلقليمماملشكلة الصحية 
تبديه  ونظراً ملا. الفرعية إلقليميةااملرض يف املناطق  كافحة، ومل)فض مصادر العدوىخ وخصوصاً(هذا املرض 

فإن بيدات احلشرات الشائعة االستخدام، اليت تنقل محى الضنك من مقاومة مل Aedes aegypti الزاعجة املصرية
إىل حتديد هذه الورقة  سعىوت. املكافحة يةلضمان استمرار احلامسةاالستخدام احلكيم والتدبري الصارم من األمور 

 احملورية اليت يتطلّبهاهذا املرض املستجد وبتعزيز القدرات الذي ميثله  تهديدال بتقليصاألساليب املختلفة الكفيلة 
مع االهتمام لتعرف على خصائصه، واحتوائه ومكافحته، اط من أجل االستعداد للتصدي للمرض، وكشفه ولتخطيا

  .الشراكات املثمرةة خاصة بالدور الذي ميكن أن تؤديه بصور

األمراض، كما تعد  لترصدويعد االلتزام الوطين مبثابة حجر األساس لضمان النجاح واالستمرار يف أي برنامجٍ 
من أجل . ة محى الضنك مسؤولية مشتركة يساهم فيها الكثري من الشركاء، وال تقتصر على وزارات الصحةمكافح

على حنو االستراتيجية العاملية ملكافحة العوامل الناقلة حلمى الضنك على وجود ترصد يؤدي وظائفه ذلك تركّز 
لة للبعوض يساهم فيها اتمع والقطاعات ، وعلى التأهب ملواجهة املرض، وعلى مكافحة انتقائية ومتكامفعال

استباقياً، أن يكون ، عنصراً خمفرياًيؤدي وظائفه بصورة جيدة وفعالة ويتضمن  حىتلترصد يفترض يف اكما . املتعددة
جة كما أن احلا. فاشية وشيكة احلدوث املناسب يف وقت مبكر بأيةوأن يرتكز على املختربات، وأن يقدم اإلنذار 

، واتمعية املرتكَزالقطاعات،  ةذاا، واملضمونة االستمرار، واملتعددب املكتفيةماثلة للتأكيد على أمهية التدخالت 
والتنمية الريفية، واإلدارة احمللية،  املكافحة البيئية،وينطبق ذلك بوجه خاص على ملكافحة محى الضنك، 
الدعم  كما أن. تتخذها وزارة الصحةاليت تدابري الباإلضافة إىل هذا كل  لناس؛لعامة اواالستنهاض اجلموعي 

يواصل املكتب اإلقليمي وف وس. برامج مكافحة محى الضنكمجيع بالتشريعات أمر أساسي أيضاً للنجاح يف 
  .جهوده لتقدمي الدعم التقين جلميع البلدان األعضاء
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  املقدمة  .1

خطرية على الصحة العمومية، وأن تنتشر انتشاراً  آثار ـزفيةالنحلمى الضنك وحلمى الضنك أن يكون ميكن 
معايري اللوائح  ومها تلبيان بذلك. سريعاً فتعرب احلدود ودد األمن الصحي على الصعيد الوطين واإلقليمي والعاملي

على مدى ف. دويلال القلق تثريتشكل طارئة صحية عمومية  ميكن أنبشأن األمراض اليت ) 2005( الصحية الدولية
مع زيادة ملحوظة  النـزفيةفاشيات محى الضنك  وقوعزيادة ملحوظة يف معدالت  حدثتالعقود الثالثة املنصرمة، 

ج ص ع  قرارها ذي الرقميف مجعية الصحة العاملية  وهكذا فإن. أيضاً يف توزعها اجلغرايف يف خمتلف أرجاء العامل
مكافحة محى الضنك  املسؤولة عنتعزيز براجمها الوطنية واحمللية  البلدان األعضاء علىقد حثَّت  1993لسنة  31.64

هذا سراية سلسلة من أجل قطع  مكافحة عالية املردودتيجيات وعلى إعداد وتنفيذ استرا ،النـزفيةومحى الضنك 
من  لنـزفيةاهلذا القرار مت إعداد االستراتيجية العاملية ملكافحة نواقل محى الضنك ومحى الضنك  استجابةًو. املرض

كما مت تقدمي املزيد من الدعم بقرار مجعية  .1995يونيو عام /خالل مشاورة عقدت يف جنيف يف شهر حزيران
  .2002لعام  17- 55 الصحة العاملية ج ص ع

 بإحداثها ولو أا قد تكون أحياناً مقعدةً للمريض. محى الضنك مرضاً محيداً شبيهاً باإلنفلونزاتسبب  والعادةُ أن
قد تؤدي أحياناً لكنها ، و)، أو أبو الركَبمحى تكسري العظام :مما يربر امسها الشائع(عضلية ومفصلية شديدة  اًالمآ

متالزمة (بعض املضاعفات املميتة  أحياناً قد حتدثو). النـزفيةيطلق عليها محى الضنك (إىل تظاهرات نزفية مميتة 
رة هي أفراد من جنس الفريوسات املصفِّ ،هي فريوسات الضنكو املرض هلذاببة والعوامل املس). يةالصدمة الضنك

Flavivirus  نتمي إىلات رفِّفصيلة املصالـمFlaviviridae .َأربعة أمناط مصلية يطلق عليها  ومثَّةDEN-1 وDEN-2 
ببدء مفاجئ،  سم املرضويت .)يوماً 14-3بني  اًراوحمت(أيام  7-4 غرقاحلضانة فيست طورأما . DEN-4و DEN-3و

مفصلية، وآالم خلف ووآالم عضلية،  شديد، صداعوتكون مصحوبةً بعد أيام،  5-3تستمر ملدة ثنائية الطور وحبمى 
ويؤدي الشفاء من العدوى بأحد األمناط . ، واضطرابات هضمية، وطفح جلدي)الشهية فقد(مع قَهم احلجاج، 

سات ويعطي سوى محاية جزئية أو عابرة من العدوى التالية بالفري أنه ال ولواملصلية إىل مناعة دائمة مدى احلياة، 
  .الثالثة األخرى

بينات أو مع  مع عدم وجود ،قد ترافقت العدوى بفريوسات الضنك األربعة مجيعها مع أوبئة حبمى الضنكو
لفريوسات محى  واإلنسان هو املستودع الرئيسي يف املدن. النـزفيةمحى الضنك  على وجودوجود بينات ضئيلة 

 قفاواتالس جنيسمن  Aedes بعوض الزواعج بواسطةوتنتقل فريوسات الضنك من شخص إىل آخر . الضنك
Stegomyia د من أهم نواقل الوباءعا. اليت تباستثناء الزاعجة املصرية أقل قدرةً  ،أما البعوض من الزواعج مجيعها فإ

يف استدامة سراية  اًرئيسي اًعرب املبيض دور ةلسرايلإال أن . غرايف حمدودعلى نقل األوبئة، ويكون هلا عادة توزع ج
العدوى  لتأكيداملختربية ضرورياً  إجراء الفحوص ويعد. حىت اآلن الكايف بالتوضيح يحظَ ملالفريوسات بني الناس 

أما االختبارات . ومن التجهيزات حالياً مستوى رفيعاً من املهارات التقنية ةاملتبع الطرائقتطلَّب تو. حبمى الضنك
أن محى الضنك ال تسبب املوت إال يف حاالت  ومع. حدوداًالسريولوجية فأكثر بساطة وأكثر سرعة، ولكن هلا 
املعاجلة الداعمة املكثفة  طُبقتوإذا . %20قد تصل إىل  النـزفيةنادرة، فإن معدالت اإلماتة النامجة عن محى الضنك 

 يةأما معدل اإلماتة الناجم عن متالزمة الصدمة الضنك. %1هذه املعدالت إىل أقل من  احلديثة، فيمكن خفض
  %.44و %12بني  متراوحاًختلف من بلد آلخر، يف



  58/3ل إ/ش م
  2الصفحة 
 

 
انتشاراً سريعاً خالل العقد  اقد انتشرت النـزفيةوتقدم هذه الورقة بينات على أن محى الضنك ومحى الضنك 

هذا املرض املستجد ليصبح إحدى مشاكل الصحة  ظهورسط، كما تفسر سبب املتو قاملنصرم داخل إقليم شر
التهديد مبخاطر هذا املرض املستجد،  تقلِّصوتوضح الورقة أيضاً بعض األساليب اليت . اآلخذة بالتفاقم العمومية

ه وكشفه والتعرف على اتتخطيط مرض والالفعال لل التأهبالالزمة من أجل  احملوريةواليت تعزز من القدرات 
داخل كل قطاعٍ على  هوتعزيزالتعاون  لتشجيعكما تقدم الورقة توصيات مقترحة . والحتوائه ومكافحته خصائصه
  .الشركاءوبني خمتلف  ةبني القطاعات املختلفكذلك حدة، و

  الراهن حتليل الوضع  .2
 الوضع العاملي  1.2

من  %40ليات انتشاراً يف العامل، إذ يعيش ما يقرب من باملفصة املنقول يواتعترب محى الضنك من أكثر العد
كما أن ما . يف مناطق موطونة باملرض، وهم عرضة خلطر العدوى حبمى الضنك) باليني نسمة 3- 2.5(سكان العامل 

جة فريوسات الضنك، والسيما الزاعبنواقل  infestedمرشونة يقرب من ثلثي سكان العامل يعيشون يف مناطق 
حالة من  500 000إىل جانب  ،مليوناً من حاالت العدوى حبمى الضنك حتدث كل عام 50يقدر أن و. املصرية

 اخلامسة عشرةوفاة، يف معظمها بني األطفال دون  24  000إىل  12  000 قل عنيما ال  يعقُبها، النـزفيةمحى الضنك 
محى الضنك يف البلدان األمريكية، منها من حالة  890  000 من بلغ عن أكثروحده، أُ 2007في عام ف. من العمر

النقص أن  ولوابون كل عام بالعدوى، صمليون نسمة ي 80 يصل إىلويقدر أن ما . حالة محى ضنك نزفية 26  000
، كانت املعاناة من محى الضنك 1970وقبل عام . جيعل األرقام أقل بكثري من ذلك ،يف اإلبالغ عن احلاالت لحوظامل

قاليم األفريقية األبلد من  مئةالوبائية تقتصر على تسعة بلدان، أما اآلن فإن املرض متوطن يف أكثر من  ةالنـزفي
من فريوس الضنك  DEN-2النمط املصلي و. ئواألمريكية وشرق املتوسط وجنوب شرق آسيا وغرب احمليط اهلاد

املناعة جتاه احلمى  منحمسؤوالً عن د يكون قالنمط املصلي السائد يف جنوب شرق آسيا، و -تارخيياً  –هو 
موجود يف جزر  DEN-1فموجود يف املناطق الكاريبية، كما أن النمط املصلي  DEN-3أما النمط املصلي . الصفراء

واصل األمناط املصلية األربعة لفريوس الضنك سرايتها، ويف بعض تو). مارشالجزيرة هاواي و(احمليط اهلادئ 
أن العدوى املتتابعة تزيد من خطر  علىبينات جيدة  ثَمةَو. يف معظم هذه املناطقـزامنة متاألحيان تكون السراية 
أما يف املناطق املوطونة حبمى الضنك؛ فإن من النادر أن حتدث محى الضنك بني . النـزفيةاإلصابة حبمى الضنك 

  .السكان األصليني

األمراض  بنياض اجلديدة، فإن باإلمكان تصنيفهما من األمر اليست النـزفيةأن محى الضنك ومحى الضنك  ومع
فقد حدثت فاشيات . غري املعتادة يف ازدياد عدد احلاالت خالل العقود الثالثة املنصرمة الفَورة بسببذلك واملنبعثة؛ 

اإلبالغ  قد متولو أنه نظمة الصحة العاملية، باستثناء اإلقليم األورويب؛ ملمؤخراً يف مخسة من األقاليم الستة  ذات شأن
كل من التوزع يف واضحة  زيادةٌ حدثتوقد . األورويب عن حاالت وافدة من محى الضنك بأعداد كبرية يف اإلقليم

اجلغرايف حلمى الضنك، وتكرار الدورات الوبائية، وعدد حاالت محى الضنك، كما توسعت توسعاً كبرياً يف خالل 
دث ا سوى حتكن تباالزدياد يف بلدان مل  النـزفيةر حدوث محى الضنك كما بدأ تكر. السنوات الثالثة املنصرمة

أصبحت أكرب  النـزفيةالضنك  كلٍ من محى الضنك ومحىذلك فإن أوبئة  وفضالً عن .النـزفيةغري  محى الضنك
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دى كما أصبحت حاالت محى الضنك أكثر شدة وأكثر إماتةً ل. راًاتومما كانت عليه من قبل وأكثر تجسامة 

  .ةاخلامسة عشرسن األطفال دون 
زِوقد عي م إىل عوامل متعددة، أيضاً يف معدل حدوث محى الضنك  االزديادر املناخي بيئةًفقد قدتساعد التغي 

املومسي لألمراض املنقولة بالنواقل مثل محى  احلدوثالتكاثر والتغذي، وأدى إىل زيادة معدل  علىملرض ا نواقل
أعداد السكان يف املدن العشوائي يف زدياد االكما أن التحضر و. وأمثاهلايكونغونيا شومحى  الضنك واملالريا

مبزيد من ومن املعتاد أن يترافق االزدياد يف عدد السكان . قد زاد من احتمال تكاثر الزواعج املصريةوأرباضها 
رب؛ ونتيجة لذلك يلجأ الناس الستخدام اخلدمات العمومية مثل اإلمداد املستمر باملاء الصاحل للش اإلجهاد على

الرحالت يف االزدياد غري املسبوق  كما أن. املياه ختزينيف  املأمونةخمتلف أمناط احلاويات والستخدام املمارسات غري 
للفريوسات بشكل عام، وإىل انتشار واسع النطاق وتبادل لفريوسات الضنك  ذريعاجلوية فقد أدى إىل انتشار 

بني املسافرين  يتزايداإلبالغ عن العدوى حبمى الضنك وما فَتئَ .  اموعات السكانية يف العاملبشكل خاص بني
 مث إن. تعترب يف الوقت احلاضر السبب الرئيسي للحمى التالية للسفر محى الضنك إىل البلدان املدارية، حىت صارت

دون أن تظهر عليهم عالمات املرض حىت يعودوا إىل بالعدوى أثناء زيارم للمناطق املدارية  قد يصابون نياملسافر
فريوس الضنك إىل مناطق يوجد  اجلديدة منصلية املمناط األوذراري بعض اليؤدي إىل إدخال  بدورهبلدام، وهذا 

  ).2 ،1(فيها البعوض الناقل للمرض 

  الوضع اإلقليمي  2.2
مل يبدأ تلقي منظمة الصحة العاملية لتقارير  إذْتوسط، تعترب محى الضنك من األمراض املستجدة يف إقليم شرق امل

ويغلب أن حاالت فُرادية أو فاشيات صغرية للضنك إال منذ عقدين فقط؛  هذا املرضعن عن حاالت مؤكَّدة خمتربياً 
لصحة منظمة ا ، ومل تتلقيتم تشخيصها على حنوٍ مالئم الثمانينيات من القرن املاضي، ومليف اإلقليم يف  قد حدثت

وبشكل عام، كانت احلاالت تكتشف يف البلدان الواقعة على شاطئ البحر األمحر وحبر العرب . العاملية تقارير عنها
، )4(وجيبويت ، )3(اليمن و ،باكستان من النـزفيةى الضنك من محعن حاالت فُرادية  أُبلغويف باكستان، كما 

  ).7، 6، 5( عوديةة السواململكة العربيوعمان، والصومال، والسودان، 

  :يف اإلقليم إىل اموعات التالية النـزفيةوميكن تقسيم الوضع احلايل حلمى الضنك ومحى الضنك 
ض ركميف هذه اموعة  املرض ؛ ويظهرواليمن واململكة العربية السعودية باكستانوتضم : )أ(اموعة  •

يف املراكز  نين املنصرميدقْرة خالل العمتكر فاشيات حدثتفقد  .مشكلة صحية عموميةميثِّل مستجد 
شيئاً فشيئاً يصبح املرض  يكادمع تقارير عن انتشار املرض يف األرياف يف باكستان ويف اليمن، واحلضرية، 

بني األطفال وصغار البالغني، كما صدرت تقارير عن  وفاةالسبب الرئيسي لإلدخال يف املستشفى ولل
 .حاالت نزفية مميتة

حيث الفاشيات الصغرية أكثر تواتراً، و حيث تصبحالسودان والصومال؛ وجيبويت وتضم : )ب(ة اموع •
، ويبدو أن املرض آخذ بالتوسع جغرافياً مع بعض تعددة من الفريوسات بعضهااملصلية امل مناطاأل تسري

 .ضمن هذه البلدان
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أو على  ات على وجودهوال توجد بينغري مؤكَّد، املرض عمان، حيث توطُّن سلطنة وتضم  :)ج(اموعة  •

 .وجود سراية حملية له

، مع عدم التأكُّد من قدرة نظام الترصد على مل يظهر املرض بعدحيث البلدان األخرى؛  :)د(اموعة  •
 .كشف حدوث املرض

  انتشار محى الضنك يف اإلقليم يف ةثِّراملؤالعوامل .  3
ر محى الضنك يف اإلقليم، مثل وجود الفريوسات والعوامل الناقلة رغم وجود عوامل مؤهبة تسهل انتشاعلى ال

اموعات البشرية النازحة من مكان آلخر، فليس  التحضر ويف ذات القدرة والكفاءة على النقل، واالزدياد يف
 دمر، واالستدامةو ءنشااإلمحى الضنك صعب  نظام ترصدف. حدوث املرضمعدالت هناك معطيات جيدة حول 

وية الكثري من األمراض احلم أعراض الصعوبة فيه بشكل أساسي إىل أنه مرض معقَّد، فأعراضه يصعب متييزها من
واملختربات تؤدي دوراً . ال ميكن أن يتم مبجرد احملاكمة السريرية لوحدها النـزفيةمحى الضنك  وتشخيص. الشائعة

، بل النـزفيةها على تأكيد حاالت محى الضنك ومحى الضنك بالغ األمهية يف ترصد محى الضنك؛ وال يقتصر دور
وقد ميثِّل دخول منط مصلي جديد . يشمل رصد األمناط املصلية والذراري اليت تسري يف اموعات السكانية

كما ميكن أن يزداد . يةصدمة الضنكالومن متالزمة  النـزفيةمؤشراً هاماً على حدوث وباء قادم من محى الضنك 
التشخيص إجناز  عدم، واألولويات الصحية اشتداد املنافسة بني خمتلف تمال وقوع فاشيات طويلة األمد بسبباح

ة للوقاية من كافيالمارسات غري امل، ويف الوقت املالئم الترصد الوبائي الفعالغياب ، ويف الوقت املناسب املختربي
لذلك فإنه من غري القيام . برامج مكافحة نواقل املرض الضعف امللحوظ يفالعدوى يف مرافق الرعاية الصحية، و

توقَّع زيادة شدة العواقب الصحية واالقتصادية حلمى تدخالت مالئمة ومسندة بالبينات تنفّذ يف الوقت املناسب، يب
ر والتجارة ذات معدالت املراضة ومعدالت الوفيات، وتأثُّر السف رتفاعتتمثَّل با زيادةً النـزفيةالضنك ومحى الضنك 

  .املكافحة ىالصلة به، وتتفاقم هذه الزيادة مع مرور الوقت لتصبح مرتفعة التكاليف وشديدة التعقيد عل

النقص يف : وظائفها بصورة فعالةلنظم الترصد رقل أداء العوائق البالغة األمهية اليت تعوالتحديات  من بنيو
على  املخصصةاألموال  عدم كفاية، وااللتزام السياسي غري الكايف، وتأخراملناقص والتبليغ المعدالت التشخيص، و

ما و الصراعات الداخليةعن ، وسرعة تنقُّلهمنقص أعداد املهنيني الصحيني املدربني و فضالً عنالصعيد الوطين، 
كلُّ  ،ة حمدودةوجود أعداد كبرية من الالجئني والنازحني يف بلدان عدة، مع وجود خدمات صحييواكبها من 

نهجي عن حاالت التبليغ املويعد غياب . الترصد ستدامةيشكِّل عوامل هامة حتد من قدرات البلدان على ا أولئك
من نقاط الضعف الواضحة يف سياق اجلهود  ،محى الضنك يف الكثري من بلدان اإلقليم األفريقي وإقليم شرق املتوسط

د محىالعاملية اليت تالضنك بذل لترص.  

االعتبار عند إنشاء عني ب أخذهاينبغي اليت وهناك عدد من الدروس املستفادة من الفاشيات اليت حدثت مؤخراً، و
  :النـزفيةمحى الضنك ومحى الضنك مكافحة تدابري 

 .برنامج ترصد محى الضنك يةااللتزام الوطين هو حجر األساس لضمان جناح واستمرار •
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احلكوميني وغري احلكوميني  مسؤولية مشتركة يساهم فيها العديد من الشركاء إن مكافحة محى الضنك هي •

، وال تقتصر على وزارات الصحة، ويتم التنسيق فيها بني اإلجراءات اليت ينفذها مجيع ومنهم وسائل اإلعالم
 .ئ مركَّبةالشركاء من أجل رأب الفجوات وجتنب تضاعف اجلهود، والسيما يف البلدان اليت تعاين من طوار

البينات، مع إدراج إجراءات ترصد األمراض السارية ضمن مجيع ب سندةتدابري املكافحة م تكونينبغي أن  •
 .املستويات للحصول على احلد األقصى من الكفاءة ومن املردودية

• دينبغي أن يتضمن الترص دالنواقل( املرض واحلشرات) حاالت(من  كلٍّ الوبائي ترص(. 

 .داهمضنك بأي وباء تقدم إنذاراً مبكراً  تربية األساسخمتباقية وسنظم ترصد اإىل وجود احلاجة  تدعو •

 .املعلومات واخلربات والتنسيق بني البلدان مشاطَرةمن الضروري  •

البلدان املتأثرة به، فإن معدل حدوث محى  أي بلد من لمرض يفلاستئصال أي عن  التبليغعدم من رغم على ال •
 .يف هذه البلدان اخنفاضاً ملحوظاً يكون قد سجلالضنك ميكن أن 

• السلوكية املصاحبة حلمى الضنك االختطاراحلاجة لفهم عوامل  متس. 

تنقذ أرواح املرضى املصابني  كثرياً ما ال توجد معاجلة نوعية حلمى الضنك، إال أن الرعاية الطبية املالئمة •
ولعل الطريقة الوحيدة اليت ميكن بواسطتها اتقاء سراية . النـزفيةى الضنك باألشكال الشديدة واخلطرية من مح

 .محى الضنك هي مكافحة البعوض الناقل للمرض

بري اتد إضفاء الطابع املؤسسي علىالتراخي يف  تدلُّ على كثرياً مامحى الضنك للظهور واشي إن عودة فَ •
 .مكافحة النواقل يف بعض البلدان

، والسيما يف البلدان اليت تعاين من أوضاع طوارئ ااةد من املوارد لتعزيز الترصد وهناك حاجة للمزي •
 .معقدة

  االستراتيجية العاملية للمكافحة.  4
وتعزيز  للمرض، ترصد الفعالالعلى تعزيز  النـزفيةتؤكِّد االستراتيجية العاملية ملكافحة محى الضنك ومحى الضنك 

تنفيذ مكافحة انتقائية متكاملة وى الضنك، اة محإعداد خطط للتأهب واملرتبطة به،  نظم املعلومات الصحية
السريري  العالجي التدبريجمال تعزيز بناء القدرات والتدريب يف و، املتعددة بقطاعاتهتمع يشارك فيها اللبعوض 

. اقل، وتعزيز البحوث حول مكافحة النواقلومكافحة الن تقويةو، يةوملتالزمة الصدمة الضنك النـزفيةحلمى الضنك 
الستراتيجيات وطنية مضمونة  يناملستمرلتحديث والتحسني إىل ااالستراتيجية العاملية مدى احلاجة  تبينكما 

تشمل التثقيف الصحي اتمعي، وتشجيع تعزيز الصحة، وتعزيز  تشمل يف مااالستمرار الحتواء انتشار املرض، 
  .األولويات منالضنك، وحشد املوارد اخلارجية من أجل الوقاية من املرض باعتبار ذلك البحوث حول محى 
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  التنسيق بني القطاعات على املستويات الوطنية واإلقليمية إرساء.  5

التدخالت، ولتنفيذ التعاون املثمر بني  بني لتنسيقلاألنشطة امليدانية، و للتكامل بنيصاً ممتازة رتقدم محى الضنك فُ
املتوخاة من اإلجراءات الوطنية املتكاملة ملكافحة محى الضنك ومحى الضنك  األغراضوتتضمن . خمتلف الشركاء

وطنية، وتعزيز اإلجراءات الستراتيجية االوإعداد  ،األولويات حتديد :التالية دون أن تقتصر عليها التدابري ،النـزفية
ة للترصد وإلجراءات املكافحة، يليفصتف الشركاء، وإعداد خطط عمل بني خمتل) وغري التنافسية(املشتركة التعاونية 

 كَفُوَءة وناجعةآليات  علماً بأن إرساء. وما إىل ذلك، االختطارحول الفاشيات وحول عوامل  اإلعالمي وللتواصل
، وضمان االستخدام كَفُوَءة على ااة، وبناء قدرات ووظائفه ؤدي إىل تعزيز أنشطة الترصديأن ميكن للتنسيق 

مبختلف جوانبه  زيد التآزريوجماتها إن األسلوب املتكامل لترصد األمراض وهذا . الفعال للموارد الصحية املتاحة
التشارك يف اخلربات ويف  ويتيح، املتوافرةعلى املوارد  ويقيم بناَءهاجلديدة،  الوسائلستفيد من ي، وزيادةً قُصوى

ركِّز يو ،احتياجات الربامج لبييو، إىل أدىن مستويااالعمل  ويهبط بأعباءاجلهود،  دواجيةازتجنب ياملوارد، و
يف  نتظمة وكاملةماجلودة و فائقةمعلومات  فتتمثَّل يف إتاحةترصد املتكامل لألمراض للاملتوقَّعة  احلصيلةأما . هاجهود
حدوث املناسب، والتنبؤ باألوبئة وكشفها يف وقت باكر، والتقييم املوضوعي للتدخالت اليت تنفَّذ أثناء وقتها 

. األولويات ولتخصيص املوارد الالزمة لتحديدلربامج التدخل، واملعايري الـمسندة بالبينات  الكَفُوءاألوبئة، والرصد 
كما ينبغي تيسري . ومن التدابري غري الضرورية للمكافحة ةاملفرط الردود األفعأما الشفافية فهي ضرورية للوقاية من 

املعلومات والقدرات  مبا يف ذلك مشاطرة، وجماتهإجراء التدابري العابرة للحدود يف الترصد ويف التأهب للوباء 
غ األمهية لتفادي حدوث اهللع بني البلدان فهو أمر باليف ما أما تبادل املعلومات ضمن كل بلد و. واملوارد عرب احلدود

  .أي ديد حمتملولضمان التأهب على النحو املالئم ملواجهة  ااملبالغ فيه وردود األفعال

  التوجهات االستراتيجية. 6

فْيستهدف برنامج مكافحة محى الضنك خض الت املراضة والوفيات النامجة عن محى الضنك ومحى الضنك معد
تصبح مكافحة النواقل  النـزفيةلقاح آمن وفعال واقتصادي مضاد حلمى الضنك وحلمى الضنك  ففي غياب. النـزفية

بالتخلُّص من األماكن اليت (مصدر العدوى  تقليلويعد . هي الطريقة الوحيدة املتوافرة للوقاية من املرض وملكافحته
ثر الطرق املرجوة النفع يف برامج املكافحة الطويلة هو أك ،من خالل إسهام اتمع) اعج املصريةوقات الزروي يؤت

أن اإلسهام الكامل للمجتمعات  ولواألمد واملضمونة االستمرار، وهي طريقة أساسية يف استراتيجية املكافحة، 
م كما يتطلَّب التخطيط لربامج املكافحة مجع وتقيي. يتطلب قدراً كبرياً من الوقت، ألنه يرتكز على تغيري السلوكيات

أسلوب اليت سوف يضمها دابري املكافحة تاملعلومات األساسية الوبائية واحلشراتية وما يتصل ا بقصد التعرف على 
عة إىل التحليل من أجل صياغة استراتيجية أن ختضع املعلومات ام والبد من .متكامل يضمن جناح الربنامج

سم بالصمكافحة تتاو ة واجلدوىحب مع الظروف وفضل يف األ تثبت أاحملليةواملوارد االحتياجات التجاو. 
  :األربعة األساسية التالية العناصرأن تتضمن اخلطط الوطنية وينبغي 

  .على نظم املعلومات الصحية واملختربات املوثوقة مبنيةاملرض ونواقل املرض لترصد  ةم فعالظُن إنشاء )1(
  .تكاملة للنواقل مع مسامهة جمتمعية ومتعددة القطاعاتالشراكات وضمان املكافحة امل تعزيز )2(
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ملكافحة مالئمة وفق خطة طوارئ  ،لتأهب للطوارئ بغية الوقاية من الفاشيات ومكافحتهااقدرات  ترسيخ )3(

  .لحاالت والتثقيف واإلمدادالعالجي لتدبري الالنواقل و
العالجي تدبري اللترصد ومكافحة النواقل وا يف جمالتعزيز القدرات والتدريب والتثقيف الصحي والبحوث  )4(

  .لحاالتل

مها  النـزفيةمحى الضنك ومحى الضنك  االعتراف بأناالستمرار ملثل هذه االستراتيجية  املضمون التنفيذويتطلب 
من املشكالت الصحية اهلامة يف البلدان املوطونة ما يف اإلقليم، مع إعداد خطط وطنية للعمل ذات أغراض 

وخفض معدالت الوفيات النامجة  ،ض معدالت املراضة النامجة عن محى الضنكفْخ غيةَواضحة وواقعية ب وأهداف
ضمن قائمة األمراض اليت جيب  النـزفية، مع إدراج كل من محى الضنك ومحى الضنك زفيةـالنعن محى الضنك 

املناطق احمليطية وإىل اخلدمات الصحية  إىلها دوم أنشطة مكافحة النواقل وحتقيق الالمركزية يف التبليغ عنها،
  .احمللية

  نظُم الترصد. 1

  الترصد الوبائي  )أ(
ومنها ترصد محى  واستقاللية، متوازية بصورةمن بلدان اإلقليم كثري يف  ةاملتعددالترصد  كثرياً ما تعمل نظم

، وموقعه، والنمط املصلي، وشدة حلدوثاالفريوس، وزمن  مفعولمما يؤدي إىل تشتت املعلومات حول  الضنك،
، وهناك قواعد معطيات جتميعية حلمى الضنك تجمع فيها املعطيات السريرية املرض، إىل اخنفاض القدرات على التنبؤ

 وعدميةعة األوصال تصبح الوظيفة اإلمجالية للترصد يف البلد مقطَّ وهكذا .واملختربية واحلشراتية من خمتلف املصادر
دة، ويستخدمون منهجيات خمتلفة للترصد، مٍ متعددة ومعقَّظُن يف العاملون امليدانيونفيها  يشاركءة، الكفا

وقد ال تتشاطر البلديات ووزارة . متفاوتة ويف فترات خمتلفة بنماذجصدرون تقارير ومصطلحات متضاربة، وي
املرض وحول األنشطة األخرى للوقاية من محى ا من معطيات حول مكافحة نواقل الزراعة مع وزارة الصحة مبا لديه

تدني ، وهودازدواجية اجل، وزيادة التكاليفكله إىل  ويؤدي هذا. الضنك ومكافحتها، وفق جدول زمين حمدد
. وتثبيط مهمهم ،العاملني الصحيـنيكاهل زيادة العبء امللقى على  مما يؤدي إىل، الفعالية، وازدياد متطلبات تدريب

تساعد على الرغم مما واالستقصاءات املعمقة لألمراض اخلاضعة للترصد  املخفري شبكات الترصد  أنيف حني
ترصد املتالزمات  ينبغي اعتباركما . قيمة يف التعرف على عوامل اختطار املرض مساعدةًحمدودية من يعتورها 
 حبيث يوفِّرات يف اتمع، الغ عن أي زيادة يف نشاط احلمياإلبضمان ات من خالل نظام اإلنذار باحلميل تكميلياً

  .ى الضنكذاراً مبكراً بوباء وشيك احلدوث من محإن
  الترصد املختربي)  ب(

منط محى التحقُّق من دائماً من  البدالتقدير، إذ  مندور املختربات يف تدبري فاشيات محى الضنك حقه  قَلَّما يولَى
 آخر األمر،التنسيق والتكامل بني أنشطة الترصد يف  انعدامويؤدي . لفاشية والتعرف على خصائصهاالضنك املسببة ل

البد للبلدان املتأثـِّرة ف. الصحة العمومية إجراءاتما يالئم من يف الوقت املناسب التخاذ املناسبة املعلومات  افتقادإىل 
من الرفيعة اجلودة، وية املتقدمة ملواد التشخيصمشتركة من حيث ا ةمعياريإجراءات  إرساءمن إعداد آليات لتعزيز 



  58/3ل إ/ش م
  8الصفحة 
 

 
حللول اللجوء إىل اوبناء القدرات على املستوى احمللي، و ،لتشارك يف الكواشف واملواد ذات األمهية احلامسةحيث ا

يف قدرات  حمدوديةمن  املنخفضة التكاليف إلجراء القياسات التشخيصية اليت ينبغي استخدامها يف املناطق اليت تعاين
  .املختربات

  الترصد احلشرايت  )ج(
ع العوامل الناقلة ل على املعلومات الالزمة حول توزلحصولبالغ األمهية  أمررايت قوي شحنظام ترصد وجود إن 

الفصلي  للمرض، وحول مدى انتشار أماكن تكاثرها وأمناطها، وحول شدة التموجات يف تكاثر البعوض ويف توزعه
 قرارهـا ذي الرقـميف (اء ـدان األعضـت إىل البلـط أن طلبـرق املتوسـة لشـة اإلقليميـق للّجنـسبقـد و. أو املومسي

كما . ألمراض املنقولة بالنواقلللتعاطي مع ايف وزارة الصحة ملكافحة النواقل  إنشاء وحدة فعالة) 6ق /52ل إ/ش م
مبا يكفُل يد هذه الوحدة بالقدرات التقنية والبشرية واملالية وبالبنية التحتية ضمان تزوبالبلدان األعضاء  طالَبت
على وزارات الصحة تعزيز و. من وضع اخلطط وتنفيذ التدخالت الرامية ملكافحة النواقل ورصدها وتقييمها متكينها

لفاشيات محى الضنك  ة الفوريةمبا فيها ااالنواقل،  التدخالت الالزمة ملكافحة مبا يكفُل إجراءهذه الوحدات 
وينبغي . لربامج مكافحة املالريا احملدودة القدراتواألمراض املنقولة بالنواقل، بدالً من االعتماد على املوارد  سائر

. د والتشخيص واملعاجلة واملكافحةبرامج الترص عناصرعنه من  غىنال  عنصراًأن يكون الرصد والتقييم والبحوث 
 سمضة الختطار مرتفع من املرضإىل ااحلاجة كما تموعات السكانية املعرف على امتثِّل األوبئة فرصاً ، إذْ لتعر

ضروري للنجاح يف برامج مكافحة الضنك، والبد  الدعم بالتشريعات مث إن، يدة للتعرف على عوامل االختطارفر
محى وتوفري ما يلزم ملكافحة تدابري الوقائية الضرورية، للبلديات من مراجعة التشريعات احمللية لتسهيل القيام بال

ولتقييم مدى فعاليتها من حيث التغيريات البنيوية أو كليهما، مكافحة الزواعج املصرية اليت تنقلها، أو  ،الضنك
عوامل وتتضمن اللوائح الصحية الدولية مواد خاصة مبكافحة الزواعج املصرية وغريها من ال. واملؤسسية واإلدارية

  .الناقلة لألمراض حول املوانئ البحرية واملطارات الدولية

  الشراكات.  2

دعـني  يـني وغري احلكوميال والتنسيق بني الشركاء احلكوميالتعاون بني القطاعات والتواصل اإلعالمي الفع
لتأكيد على أمهية والبد من ا. املسامهني يف برنامج مكافحة محى الضنك من أساسيات النجاح يف تنفيذ الربنامج

ملكافحة الزواعج  زكَاملرتواملتعددة القطاعات واتمعية  االعتماد على الذات يف التدخالت املضمونة االستمرار
مكافحة محى الضنك؛ والسيما السلطات املسؤولة عن املكافحة البيئية والتنمية الريفية واإلدارة  وصوالً إىلاملصرية 

 مشاركةكون وينبغي أن ت. تتخذها وزارة الصحة والتحركات السكانية الضخمة، إىل جانب اإلجراءات اليت ةاحمللي
املكافحة البيئية ملواقع تكاثر البعوض، والسيما  تتناولمن األغراض االستراتيجية للخطط الوطنية اليت غرضاً اتمع 
  .األمكنة اليت تأوي إليها يرقات البعوض حاويات حفظ املياه يف املرتل وغريها من تدبري من حيث

دعتمع ضرورةً وتب و همالتزاملضمان  الشراكات مع أصحاب القرار ووسائل اإلعالم ومع ااالستجابة بالتأه
ناملناسبمواقع  إدارة البيئة وتدبري مبا فيها –باملناطق احلضرية املزدمحة  املتعلقة السلطة تكونويف العديد من البلدان، . ي

 اًهام اًدوراجلماهريي املؤسسات األكادميية ووسائل اإلعالم  أن لكلٍّ منكما . البلديات ضمن -تكاثر البعوض 
البحوث  وقُلْ مثل ذلك يف أمهية إجراء. إدخال التغيريات املرغوبةو ،دراسة السلوكيات الصحيةجمال تؤديه يف 
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لحاالت، ومعرفة الصفات العالجي ل تدبريالوحلمى الضنك، لتحسني التشخيص املختربي للفريوسات املسببة 

واملرئية ووسائل اإلعالم،  االجتماعي ستنهاضالأنشطة اوال خيفَى أن . البيولوجية للزاعجة املصرية ومكافحتها
نك ى الضاتمع والتشجيع عليها يف جهود الوقاية من مح مشاركةواملنشورات والسينما، ميكنها حتفيز  واملسموعة

 ،يف املوارد كالً من املشاطرةالتعاون بني القطاعات والتنسيق بينها و أساليب التآزرمل شوت. النـزفيةومحى الضنك 
السياسات بني خمتلف الوزارات واملنظمات غري احلكومية، وزيادة االلتزام السياسي، وجتميع املوارد، وإنشاء  وتوليف

وسائل اإلعالم ألقصى حد ممكن، من أجل باالنتفاع وراءات مشتركة، جلان متعددة القطاعات من أجل تنفيذ إج
  .وأطفال املدارس واملنظمات غري احلكوميةاحمللّية اتمعات إجراءات عاجلة من قبل اتخاذ 

توثيق توزيع األدوار واملسؤوليات بني خمتلف الشركاء، إذ سيؤدي مثل هذا التوثيق إىل حتسني أداء  والبد من
كلٍّ من بني الشركاء ضمن  وااةم الترصد ظُيف نضمان االستمرارية ا، وإىل  وما يتصللسلطات الصحية ا

ولوزارة الصحة دور كبري تؤديه يف إعداد الدالئل اإلرشادية والسياسات ويف . بني البلدانالبلدان األعضاء ويف ما 
املوارد ختصيص  ترشيد، ويف االجتماعيستنهاض الز ويف ارتكَامل يةُجمتمع مكافحة النواقل مكافحةً التوعية بأمهية

، وإجراء البحوث امليدانية لتقدمي البينات الالزمة يةاملدرساألنظمة احمللية، ويف التعاون بني القطاعات، والسيما مع 
  .األنشطة اليت يقوم ا الربنامج لتوجيه

  اتمع مشاركة  )أ(

بأكمله للمسامهة  املوسع تمع توفري الفرص اليت متكِّن مجيع أعضاء اتمع احمللي واتمعا مشاركةقتضي ت
زيد من مدى التغطية فمشاركة اتمع ت. ك العادل يف مثار املنافع احلاصلةوللتشار ،مسامهةً فعالة وللتأثري على التطور

ل برنامج مكافحة محى الضنك عالوعي االجتماعي، وج إجيادللربنامج ليصبح شامالً للمجتمع بأسره، من خالل 
من خالل التنسيق على حنو أكرب بني املوارد وبني الفعاليات وبني ووأكثر مردودية لقاء التكاليف،  أكثر كفاءةً

اجلهود اليت تبذل وتجتمع، إىل جانب تعزيز ضمان استمرار برامج املكافحة من خالل تعزيز مل ابع من ق
ميكن لألفراد ولألسر كما . صحتهم ومبصائرهم بامتالكعتماد على النفس بني أفراد اتمع وزيادة الشعور اال

وميكن للمتطوعني الصحيـني . وللمجتمعات وللمنظمات اتمعية أن تساهم يف مكافحة مصادر الزواعج وإنقاصها
خلاصة اليت تتعلق بالوقاية من محى الضنك ومكافحتها بني أداء خمتلف األدوار واالضطالع ببعض املسؤوليات ااملدر

 األسر،مساكن  مستوى على الناقل البعوض رتكاثُل هملةامل واقعبعض امل وكشف عن طريق تقدمي التثقيف الصحي
  .واملساكن املدارس يف يةتفتيش محالت وتنفيذ

 حول بنشر بيانات الصحة وزارة قامت إذا اتمعية التدخالت يف املشاركة علىاحمللية  اتمعات إقبال ويزداد
 كيفيـة  شـرحت  وإذا بكاملـه،  البلـد  وإىل األسـر  إىل يتصـف بالشـفافية   بشـكل  االقتصادي واهلدر والوفيات املراضة

 تتعلق اليت التثقيفية واملواد واملهارات املعارف توفري أن كما. وتوقعام الناس احتياجات لتلبية الربنامج من االستفادة
 الصـحة  وزارات بـني  املتبـادل  التفاعـل  كمـا أن . اإلسـهام  من املزيد وحتثُّها على اتمعات ستقوي النواقل كافحةمب

 قضـية  املتبـادل  التفاعـل  هذا يكون أال وينبغي. وحتفيز ومحاسة لةمتباد وثقة لمتباد فهم إىل سيؤدي الناس عامة وبني
 الشـعور  وتقاسـم  االسـتمرار  ضـمان  يسـتهدف  متواصـل  حـوار على شكل  كوني أن ينبغي ولكنه واحدة، مرة تثار

  .والنجاح بامللكية
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  احلكومية غري املنظمات ) ب(

اتمع ويف تطبيـق اإلدارة البيئيـة ملكافحـة     مشاركةميكن للمنظمات غري احلكومية أن تؤدي دوراً هاماً يف تعزيز 
أو مـن  يف اجلـوار،  رمسيـة  غـري  جمموعـات   من آلفتتأن  ميكن ملنظمات غري احلكومية اتمعيةا وهذه. محى الضنك

املنظمـات التطوعيـة اخلاصـة الرمسيـة، ونـوادي تقــدمي اخلـدمات، واموعـات الدينيـة، وجمموعـات العمـل البيئــي           
مجع احلاويات املتلفـة   تزيد من جهودأن حتت توجيهات وزارة الصحة، ميكن للمنظمات غري احلكومية . جتماعيالوا
 ويف مـلء أماكن الصـرف واـاري،    تساهم يف تنظيف، وأن )والزجاجات وعلب القصدير وغريهامثل اإلطارات (

 ملـلء ع الرمل واألمسنـت  ، وأن توزالطرق املتروكَين على قَوارعل السيارات والركام نقدات، وأن تهر والوفَحـمتأل ال
الصـحة  ب اخلاصـة تنفيذ هذه األنشطة  تكاليف تغطيةميكن للقطاع اخلاص أن يشارك يف كما . ارر حول األشجفَحـال

وإذا مل يتم . العمومية على كامل نطاق اتمع دف تعزيز الرسائل الصحية وخفض سراية فريوسات محى الضنك
التخطيط بشكل جيد فإن الشركات الصناعية سـتمارس تـأثرياً قويـاً علـى اختـاذ القـرارات حـول ختصـيص املـوارد،          

  .االستمرار لوجيا املرتفعة التكاليف أكثر من استنهاض اتمع استنهاضاً تآزرياً مضمونَلصاحل التكنو وخصوصاً

3  .ةب والتأهاا  
ال يقتصر العبء األساسي الذي تسببه األوبئة يف البلدان املصابة على عدد الوفيات بل يتجـاوزه إىل العـدد اهلائـل    

وتتطلب العنايـة بالعـدد املتزايـد مـن حـاالت      . خم من أيام املرضمن املرضى الذين يدخلون املستشفيات والعدد الض
األطباء والعاملني يف التمريض من املدربني، ووضع معايري لفرز املرضى، وتوافر األسرة واملعـدات،  توافر محى الضنك 

الحتياطـات الروتينيـة   ا ليس جمردالعزل هنا واملقصود ب. والتجهيزات، والدالئل التدريبية حول معاجلة املرضى وعزهلم
ىل مع الدم ومع سوائل اجلسم األخرى، للتعامذلك إىل استخدام الناموسيات املعاجلـة مببيـدات احلشـرات     وإمنا يتعد

فـرق   أن تكـون وينبغـي  . نقـل العـدوى يف اتمـع    ومـن ثَـم  عوض للمرضى املصـابني بـاحلمى،   بللوقاية من لسع ال
أن تضـم هـذه الفـرق عناصـر      علىلالنتشار يف املناطق املتأثرة باملرض،  دائماً عداداالستجابة السريعة على أهبة االست

يني واالختصاصـيني يف  يف علم احلشرات، واألطباء السـرير من اإلداريني واالختصاصيني يف الوبائيات واالختصاصيني 
القطاعات األخرى ذات الصـلة   املختربات، واملسؤولني عن الصحة املدرسية والعاملني يف التثقيف الصحي وممثلني من

  .احملافظةعلى املستوى احمللي وعلى مستوى 

  التثقيف الصحي والبحوث الصحية.  4

  التثقيف الصحي  )أ(
التثقيـف الصـحي    إيـالء وينبغـي   .ري يف سلوكيات النـاس يالتثقيف الصحي عملية طويلة األمد تستهدف حتقيق تغ

وينبغـي أن يسـتند التثقيـف    . النــزفية محـى الضـنك    يت يرتفـع فهيـا اختطـار   الأولوية يف املناطق املوطونة ويف املناطق 
تنفيـذ التثقيـف الصـحي علـى     والبد من  .اجلوانب اليت يهتم ا اتمعلتعرف على ا تستهدفالصحي على حبوث 

 خلصـوص على وجه ا مجيع املستويات، كما ينبغي تكثيف اجلهود يف التثقيف الصحي قبل فترات سراية محى الضنك
وميكن للوسائل اإلعالميـة أن تتصـدى للفاشـيات وأن    . أحد مقومات االستنهاض اتمعي التثقيف الصحياعتبار ب

السـلطات الصـحية املعنيـة تقـدم      مادامتتؤدي دوراً إجيابياً يف برنامج مكافحة محى الضنك ويف مكافحة الفاشيات 
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أمهية إسهام اتمع يف التثقيف الصـحي، ويف تقليـل   ب االستهانةوال جتوز . شامالًتقدمياً صحيحاً و مات بسرعةواملعل

 ي حـول املدرسـ  الصحيكما أن التثقيف . يف ما يتعلق مبكافحة النواقل ،ويف حتسني ظروف السكن ،مصادر العدوى
ف مجيع مظاهر وجوانب محى الضنك يعد أساسياً، وينبغي إشراك أطفال املدارس يف األنشطة اتمعية الـيت تسـتهد  

  .كشف أماكن تكاثر الزاعجة املصرية والتخلص منها داخل وخارج املدارس واملنازل ويف جوارها

  البحوث  )ب( 

ولضـمان كفاءتـه وسـالمة     ،البتكار لقاح مضاد حلمى الضنك دعمهاتواصل منظمة الصحة العاملية تقدمي وف س
 ز يعـىن لتأسيس مركز إقليمي متميـ  دعمه طاملكتب اإلقليمي لشرق املتوسقدم يكما س. استخدامه بتكاليف منخفضة

، والسـيما مـا كـان منـها يف     ميكن للمراكز املتعاونة مـع منظمـة الصـحة العامليـة    إذْ . بالفريوسات املنقولة باملفصليات
م أن تؤدي دوراً هاماً يف تعزيز الترصد الوبائي واملختربي واحلشرايت، ويف تـدبري احلـاالت، ويف تأسـيس نظُـ     اإلقليم،

ومتالزمة الصدمة حبمى الضنك، وذلـك مـن    النـزفيةلإلنذار املبكر بالفاشيات، ويف تدبري محى الضنك ومحى الضنك 
يـتم علـى مسـتوى املكتـب     وف وسـ . خالل تقدمي الدعم لألنشطة التدريبية يف البلدان اليت تسري فيها محى الضـنك 

، والقيام بتحليـل لالجتاهـات، وتقـدمي املعلومـات االرجتاعيـة،      اوتبويبهمجع املعطيات الوبائية اإلقليمية تعزيز اإلقليمي 
، وعقـد احللقـات   امى الضنك واستراتيجيات مكافحتهالعالجي حلتدبري الوإعداد الكتيبات والدالئل اإلرشادية حول 

خصصـات املرتبطـة   العملية البلدانية لتبادل اخلربات ولنشر املعارف، وإعداد كتيبات تدريبية معيارية جلميع النظُم والت
بتدبري محى الضنك ومكافحتها بغية تقدمي الدعم لبناء القدرات على الصعيد الوطين، وتصميم مراكز إضافية متعاونـة  

التشخيصـية   العتائـد  وتقيـيس مع منظمة الصحة العاملية، وتعزيز املراكـز املوجـودة منـها بالفعـل يف الوقـت احلاضـر،       
  .فريوسات محى الضنكجرد لضري إلعداد قائمة السريعة املوجودة حالياً، والتح

. مبثابة حجر الزاوية يف ضمان النجاح واالستمرارية ألي برنامج لترصد األمراض يعد االلتزام الوطينال خيفَى أن و
. كما أن مكافحة محى الضنك مسؤولية مجاعية يساهم فيها العديد من الشـركاء، وال تقتصـر علـى وزارات الصـحة    

د االستراتيجية العاملية بشأن مكافحة نواقل محى الضنك على الترصد الفعـال، والتأهـب، واملكافحـة املتكاملـة     وتؤك
نظـام الترصـد الفعـال والـذي يتضـمن      لوينبغـي  . واالنتقائية للبعوض مع إسهامٍ من اتمع ومن القطاعات املتعـددة 

. اإلنـذار املبكـر بالفاشـيات الوشـيكة الوقـوع      يوفِّرلى املختربات وأن استباقياً، وأن يرتكز عأن يكون ، خمفرياً اًمقوم
، وتكون مضمونة االستمرار، ومتعددة القطاعـات  النفْسوهناك حاجة للتأكيد على أمهية التدخالت اليت تعتمد على 

تنمية الريفية، واإلدارة احمللية، وال ،يف مكافحة محى الضنك، والسيما يف ما يتعلق باملكافحة البيئية جمتمعية املرتكَزأو 
كما يعترب الدعم التشريعي أساسـياً  . والتنقالت السكانية اجلموعية، باإلضافة إىل التدابري اليت تتخذها وزارات الصحة

وسيواصل املكتب اإلقليمي تقدمي الـدعم الـتقين جلميـع البلـدان     . لنجاح برامج مكافحة محى الضنك يف أداء وظائفها
  .األعضاء

  توصيات إىل البلدان األعضاء  .7
ضمان مستوى رفيع من االلتزام السياسي الذي يوفر موارد بشرية واقتصادية كافية إلعـداد اسـتراتيجية وطنيـة     .1

 .مسندة بالبينات وخطة عمل للوقاية من محى الضنك واة فاشياا
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الضـنك الرتفيـة وتـدبريها تـدبرياً     تعزيز النظم الصحية الوطنية لتحسني تشخيص حـاالت محـى الضـنك ومحـى      .2

 .مالئماً

  .  إنشاء نظم فعالة لترصد املرض وترصد النواقل، استناداً إىل نظمٍ موثوقة للمعلومات الصحية وللمختربات .3
  .تعزيز الشراكات وضمان املكافحة املتكاملة لنواقل املرض مع مسامهة جمتمعية ومتعددة القطاعات .4

مـع خطـط مالئمـة للطـوارئ تتعلـق       ،لطوارئ بغية الوقايـة مـن الفاشـيات ومكافحتـها    إنشاء قدرات للتأهب ل .5
 .واإلمداد اللوجسيت ،والتثقيف ،وتدبري حاالته ،مبكافحة نواقل املرض

تعزيز القدرات والتدريب والتثقيف الصحي والبحـوث حـول الترصـد وحـول مكافحـة نواقـل املـرض وتـدبري          .6
 .حاالته

7. غية دعم وتنفيذ التعاون بني الربامج وبـني   ،دة القطاعات معنية حبمى الضنكإنشاء جلان وطنية متعدالوكـاالت  ب
إىل جانب زيادة اإلسـهام اتمعـي والتثقيـف حـول      ،من أجل جماة الفاشيات ،وبني القطاعات وبني البلدان

ع إحالـة  مـ  ،والتعرف البـاكر علـى مضـاعفات محـى الضـنك علـى مسـتوى السـكان         ،خفض مصادر العدوى
 .احلاالت املصابة باملضاعفات يف الوقت املناسب
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