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  الوقاية من حمى الضنك ومكافحتها  
  
  

  األمانة من تقرير
  
  
العديـد مـن الـدول  أثـار ،٢٠١٤ يـار/ مـايوأفـي والتـي عقـدت  السابعة والسـتين جمعية الصحة العالمية في  -١

 أثنـاء المناقشـةالضـنك  الصـحة العموميـة مـن جـراء حمـى العـبء االقتصـادي والعـبء الواقـع علـىمسألة  األعضاء
 الــذي يجابــه الصــحة العموميــة التهديــد العــالمي التقريــرويعــرض هــذا  ١.المنــاخ والصــحة العالقــة بــين عامــة بشــأنال

 الضــرورية والخطــوات، ســتراتيجية العالميــة للوقايــة مــن حمــى الضــنك ومكافحتهــااال عناصــر، و حمــى الضــنك بســبب
، والمجاالت التـي تحتـاج إلـى مكافحة النواقل، وضمان استدامة النظم الصحية بما في ذلك تعزيز، الواجب اتخاذها

 لقاح. إمكانية إدخالالبحث بما في ذلك  المزيد من
 
للصــــحة  أهميــــة ينتقــــل عــــن طريــــق البعــــوض فيروســــياً  حمــــى الضــــنك الــــذي يعتبــــر مرضــــاً ويمثــــل مــــرض   -٢

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

المنــاطق  فــي جميــع أنحــاء وينتشــر المــرض. ) .albopictusA(وبدرجــة أقـــل مــن خــالل بعوضـــة الزاعجـــة المرّقطــة 
التوسـع الحرارة و ودرجة  هطول األمطارب بشدة تتأثر المخاطر والتي محلية في مكانية مع وجود اختالفات المدارية،

 غير المخطط له.الحضري السريع 
  
كثيـــر مـــن ال ناهيـــك عـــن الخطـــأ فـــي تصـــنيف حمـــى الضـــنكحـــاالت الفعليـــة ل األرقـــام يـــتم اإلبـــالغ عـــن وال  -٣

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

 مليـون شـخص ٣٩٠٠أن هنالـك نحـو ، إلـى حمـى الضـنك انتشـار لمعـدل دراسـة أخـرى،وتشـير  ٢.)اشتداد للمـرض
 ثالثـةفـي  الـدول األعضـاءوتقـوم  ٣حمـى الضـنك. العـدوى الناجمـة عـن فيروسـات معرضـون لخطـر، بلداً  ١٢٨ في

مـا يقـرب ، تم اإلبالغ عـن ٢٠١٠في عام و  أقاليم المنظمة بإبالغ األمانة بشكل دوري بالعدد السنوي للحاالت؛من 
، فـإن الشـروع غيـر مؤكـدمـرض الكامـل لل العـبء العـالميأن  وعلـى الـرغم مـن حالـة بهـذه الطريقـة. مليـون ٢,٤ من

عـدد الحـاالت التـي تـم اإلبـالغ  فـي الزيـادة الحـادة ياً جزئ يفسر حمى الضنك حاالت لتسجيل جميعفي تنفيذ أنشطة 
                                                           

المحاضــــر الحرفيــــة للجلســــات العامــــة لجمعيــــة الصــــحة العالميــــة فــــي دورتهــــا  ،٢ســــجالت/ /٦٧/٢٠١٤ج ص عالوثيقــــة    ١
 .(باإلنكليزية) والستين  السابعة

٢   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. 

٣   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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لألنماط  توطنال فرط، بما في ذلك وبائيةال أنماطه وتشمل السمات األخرى لهذا المرض في السنوات األخيرة. عنها
 كـــل مـــن صـــحة االنســـان علـــى وتـــأثيره المقلـــق فـــي العديـــد مـــن البلـــدان، يـــروس حمـــى الضـــنكالمتعـــددة لف المصـــلية

 العالمية والوطنية. واالقتصادات
  
وهــي  حمــى الضــنك علــى الصــعيد العــالمي فــي صــمت؛ل الرئيســية نواقــلال تــوزعاتســاع نطــاق  وقــد تواصــل  -٤

بـــيض  التـــي تحتـــوي علـــىحركـــة البضـــائع التجـــارة الدوليـــة و فقـــد ســـاعدت  .بلـــداً  ١٥٠مـــن  فـــي أكثـــر اآلن موجـــودة
 ولكـن فيـروس حمـى الضـنك ال يـنقالن فقـط الرئيسـيين نـاقلينال فكـال. النواقـل انتشـار علـى تيسـير المجفـف البعوض
 .زيكا وفيروسات داء شيكونغونيا مثل وثيقة الصلة والمنقولة بالمفصلياتال غيره من الفيروسات أيضاً ينقالن 
  

مليـون  ١٨٠٠يتعـرض نحـو  حيـث، آسـيا والمحـيط الهـادئ بلـدان فـي لحمـى الضـنك العـبء األكبـروتركز   -٥
إلى  الفاشيات بوتيرة متزايدة، وتمتد تحدث حيث بشكل سريع الضنك حمى وبائياتوتتطور  العدوى. لخطر شخص

 أعلـى الوفيـات). وتبلـغ المنـاطق الحضـرية إلـى المنـاطق الريفيـة (مـن يسبق لهـا التـأثر بـهجديدة لم  مناطق جغرافية
 حمــى الضــنك حــاالتعـداد المتزايــدة مــن األعنــدما تربــك  الوبــاء، أوالفاشــية  النـدالع خــالل الفتــرة األولــىمعـدل لهــا 
علــى  حاليــاً  إقلــيم غـرب المحــيط الهـادئيعكـف  جنـوب شــرق آســيا، وباإلضــافة إلـى إقلــيم المرافــق الصـحية. الوخيمـة
آســيا والمحــيط  واســتراتيجية ٢٠١٥-٢٠٠٨ آســيا والمحــيط الهــادئ إلقلــيم حمــى الضــنكل الخطــة االســتراتيجية تنفيــذ

  .٢٠١٠عام ل الناشئة لألمراض الهادئ
  
إن  .وٕاقليمــاً  بلــداً  ٣٠فــي أكثــر مــن  حمــى الضــنك حــاالتعــن وقــوع  إقلــيم غــرب المحــيط الهــادئ وقــد أبلــغ  -٦

فيــروس ل ٣الــنمط المصــلي  وجــود تــم تســجيل ٢٠١٤-٢٠١٣ الفتــرةخــالل وبئــة. و عرضــة لألتكــون  الــدول الجزريــة
 الحاالت زيادة عدد مما أدى إلى ،عاماً  ٣٠ بعد غياب دام نحو خرىالعديد من الجزر األو  في فيجي حمى الضنك
 متواصــالً  وبائيــاً  نشــاطاً  وســنغافورة ماليزيــا شــهدت. وقــد الــنمط المصــليهــذا المعرضــين بشــكل خــاص ل بــين الســكان

عــن فاشــيات  فــي إقلــيم المحــيط الهــادئ عــدد قليــل مــن البلــدان أبلــغ ،٢٠١٣عــام  ومنــذ أواخــر. خــالل الفتــرة نفســها
التـدبير العالجـي السـريري مـن التشـخيص و  واليـزال. زيكـا فيـروس ومـرض داء شيكونغونيا،، و حمى الضنكل متزامنة

تم اإلبالغ . وقد المشاركة المجتمعية النشطة من خالل مكافحة النواقل الجهود تركز على جميعالتحديات الماثلة. ف
  .٢٠١٤في عام اليابان في الصين و  عن وقوع فاشيات

  
، بلـداً  ٢٥مـن  إلى أكثرووصلت  سريعاً  ) .albopictusA(الزاعجـة المرّقطة انتشرت ، اإلقليم األوروبي وفي  -٧

فــي  اآلن موجــود حمــى الضــنكبانــدالع فاشــيات  تهديــدومــن ثــم فــإن ال العالميــة. عــن طريــق التجــارةبشــكل أساســي 
ـــا ـــال وتـــم اإلبـــالغ عـــن .عامـــاً  ٥٥ بعـــد انقطـــاع دام أوروب فـــي فرنســـا و  كرواتيـــافـــي  ألول مـــرة الفيـــروس محليـــاً  انتق
 حمـى الضـنك انـدالعقـد أسـفر و . األوروبيـة األخـرى فـي العديـد مـن البلـدان حاالت وافـدة تم اكتشافو  ؛٢٠١٠ عام
 دولــة ١٧ عــن وفــادة حــاالت إلــى فضــالً  حالــة ٢٢٠٠مــن  عــن أكثــر ٢٠١٢فــي عــام ) (البرتغــال جزيــرة مــاديرا فــي

  أوروبية أخرى.
  
على الرغم من تفاوت حاالت الوقوع بشكل كبير داخل  جنوب شرق آسيا، في إقليم حمى الضنكوتتوطن   -٨

فـي و  حمـى الضـنك. حـاالت في اإلقلـيم عـن بلدان فقط غ سوى ثمانيةلم يبلّ ، ٢٠٠٣حتى عام و  البلدان وفيما بينها.
 أول حالـــةعــن  نيبــالأبلغـــت عـــن انــدالع فاشــيات ألول مــرة، و  لشــتي - وتيمــور أبلــغ كــل مـــن بوتــان ،٢٠٠٤عــام 
جمهوريـة كوريـا  اإلقلـيم، باسـتثناء فـي الـدول األعضـاء، كانت جميع ٢٠٠٩وبحلول عام  حمى الضنك. من أصلية

  حمى الضنك.ل قد أبلغت عن اندالع فاشيات الشعبية الديمقراطية
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حيـث تـم اإلبـالغ عـن الحـاالت  إقليم شرق المتوسـط الناشئة في مراضمن األ حمى الضنكويعتبر مرض   -٩
 البلــدان المطلــة علــى علــى طــول ســواحل الحــاالت، تــم اكتشــاف وبشــكل عــام فقــط. خــالل عقــدين بريــاً المؤكــدة مخت

 باكســـتان والمملكـــة العربيـــة عموميـــة رئيســـية فـــي كمشـــكلة صـــحة حمـــى الضـــنكوقـــد ظهـــر مـــرض  البحـــر األحمـــر.
 إلـى المنـاطق الريفيـةوامتـداده انتشـار المـرض و  فـي المراكـز الحضـرية، وقـوع فاشـيات متكـررة مـع السـعودية والـيمن،

عـن حـاالت  عمـان وأبلـغالسـودان. والصـومال و  فـي جيبـوتي أصـبحت الفاشـيات أكثـر تـواتراً . و واليمن)في باكستان (
  .وافدة

  
، بيـد أنـه قـد تـم اإلبـالغ اليـزال غيـر معـروف فـي اإلقلـيم األفريقـي حمى الضـنك عبء وعلى الرغم من أن  -١٠

 فـيحمـى الضـنك األجسـام المضـادة لارتفاع معـدل انتشـار المرض و  ويشير وجود .بلداً  ٢٢ اندالع فاشيات فيعن 
واليزال هنـاك قصـور فـي  أفريقيا. أجزاء كثيرة من فيروس حمى الضنك فيب عدوىال إلى توطن المصلية المسوحات
أخـرى  يـةأمـراض حمو ، ووجـود مقدمي الرعايـة الصـحية الوعي بين لغياب نظراً  حمى الضنك في أفريقيا التبليغ عن

تـم  ،٢٠١٣عـام  منـذو  منهجـي.ال الترصـد تعيـقالتـي  أوجـه القصـور، وكالهمـا مـن والتبليـغ االختبـارعدم كفاية مع 
  تنزانيا المتحدة. وجمهورية مبيقاوموز  أنغوال حمى الضنك في حاالت تفشي اإلبالغ عن

  
مـن القـرن  فتـرة السـبعينياتفـي  إقلـيم األمـريكتين معظـم أجـزاء فـي حمى الضـنك سراية فيروساتوتم وقف   -١١

ترصـــد  لعـــدم مواصـــلة ولكـــن نظـــراً . بعوضـــة الزاعجـــة المصـــرية الناقلـــةال للقضـــاء علـــى حملـــة فـــي أعقـــابالعشـــرين 
أمريكــا الوســطى والجنوبيــة. منطقــة البحــر الكــاريبي و  فــي حمــى الضــنكتكــررت فاشــيات البعــوض و  ازدهــر، النواقــل
فــي جميــع البلــدان  الســكان األصــليينالفيــروس بــين  النتقــال نظــراً  ،وبائيــة مفرطــة اآلن حالــة هــذه المنــاطقوتشــهد 
هـــج المكافحـــة نُ للوقايـــة مـــن أكثـــر  اإلدارة المتكاملـــة اســـتراتيجية التـــي تعتمـــد علـــى مبـــادرة اإلقليميـــةال وتعتبـــر. تقريبـــاً 

  ١الواعدة.
  

نشـــرت منظمـــة قليميـــة، اإلالبـــرامج القطريـــة و  ومـــديري مـــع خبـــراء بعـــد مشـــاورات مكثفـــة ،٢٠١٢فـــي عـــام و   -١٢
وكـان الهـدف  ٢٠٢٠.٢-٢٠١٢ من حمى الضـنك ومكافحتهـا فـي الفتـرة للوقاية استراتيجية عالمية الصحة العالمية

٪ ٥٠بنسـبة لحـد مـن الوفيـات محددة ل أهدافوضع  مع، في جميع أنحاء العالم حمى الضنك عبء الحد منمنها 
  :تقنية خمسة عناصر هذه االستراتيجية على وتعتمد .٢٠٢٠بحلول عام على األقل ٪ ٢٥بنسبة  والمراضة

  
 فعـــاالً  تشخيصـــاً تتطلـــب  ناجحـــةال نتـــائج الســـريريةال إن للحـــاالت.لتـــدبير العالجـــي او  التشـــخيص  (أ)
بأهمية  السريرية الحاالتالخاصة ب البيانات حظىوت. لألمراض الوخيمة والتبكير باالستجابةللحاالت  مبكراً و 

لتصــبح  حمــى الضــنك عــنالناجمــة  وفيــات. ويمكــن وضــع نهايــة للمكافحــة الفاشــية تــدابيرتعبئــة حاســمة فــي 
التشــخيص الســريري والمختبــري علــى  تنطــوي مــن خــالل تنفيــذ طــرق التــدبير العالجــي المالئمــة والتــي صــفراً 

 جميــــع المــــوظفين المعنيــــين)، وتــــدريب إعاضــــة الســــوائل (مثــــلالمبكــــر، وتــــوفير الرعايــــة الســــريعة الداعمــــة 
الرعايـة  مسـتويات فـي واتخاذ القـرارات اإلداريـة المدار بشكل جيد،حمى الضنك، والفرز السريرية ل ةبالمعالج
دوات التشـخيص كبيرة أل وهنالك حاجة. مختلف مستويات الرعاية بيننظم اإلحالة وتفعيل  والثانوية، األولية

لالرتقـــاء  والخصوصـــية يةكلفـــة، وتتميـــز بدرجـــة عاليـــة مـــن الحساســـالســـريع والتـــي تكـــون أفضـــل جـــودة وأقـــل 
 الرعاية. في نقطة التشخيص بمستوى

                                                           
المجلــس التــوجيهي الرابــع واألربعــون لمنظمــة الصــحة للبلــدان األمريكيــة فــي الــدورة الخامســة والخمســين للجنــة اإلقليميــة    ١

 .)٢٠٠٣حمى الضنك ( CD44.R9 القرار ،لألمريكتين)

منظمـــــة الصـــــحة  ،. جنيـــــف٢٠٢٠-٢٠١٢االســـــتراتيجية العالميـــــة للوقايـــــة مـــــن حمـــــى الضـــــنك ومكافحتهـــــا فـــــي الفتـــــرة    ٢
 .)WHO/HTM/NTD/VEM/2012.5الوثيقة ( ٢٠١٢  ،العالمية
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 يعتبــر الترصــد مــن التــدخالت األساســية الضــرورية فــي أي للفاشــية. والتأهــب المتكامــل الترصــد  (ب)
 البرنـامج،تقييم المخاطر وتوجيه المعلومات 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

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

الممثلـة  المخفريـة للمواقـع المسـوحاتالـذي يشـمل و  األوبئة، ما بين خالل الفتراتلألوبئة واآلفات الحشرية) (
يـتم التنسـيق فيمـا الوطنية وأن  م المعلوماتنظ من جزءاً  نظم ترصد حمى الضنك وينبغي أن تكون للوضع.
الـــدول  التـــي وضـــعتها للمخـــاطر التقســـيم الطبقـــي خـــرائطويمكـــن أن تكـــون  علـــى جميـــع المســـتويات.بينهـــا 

  .مفيدة في هذا الصدد األعضاء أداة
 
 يمكــن الحــد مــن المراضــة المعــزوة  إلــى ال فــي الوقــت الحاضــر، .مكافحــة المســتدامة للنواقــلال  ج)(

لمكافحـة  التـدخالت الوقائيـةفـإن  فـي الواقـع. و تدابير مكافحة النواقل الفعالة إال باالعتماد على الضنكحمى 
 المـرض، العدوى ويقي مـن انـدالع فاشـيات حاالت مما يحد بدوره من، حمى الضنك انتقال تقلل من النواقل

 في هنالك حاجة إلى إجراء تغييراتومن ثم  في الوقت الحاضر. بيد أن هذه التدخالت تفتقر إلى االستدامة
 مكافحــة النواقــل. وتتســم مكافحــة مســتدامة أكثــر فعاليــة وينبغــي إدخــال أســاليب النواقــل؛ ممارســات مكافحــة

 المراحـــل األولـــى مـــن فـــي أو عنـــد تطبيقهـــا كنـــوع مـــن الوقايـــة فـــي الفتـــرات الفاصـــلة بـــين الفاشـــيات فعاليـــةبال
. ويعتبـر فـي مراحـل الحقـة إدخالهـا عنـد النتيجـة المرجـوة في تحقيق فشل، ولكنها تمحتمل للفاشيةال االندالع

مــن  سـريعة وفعالــة اســتجابة الصــحة العموميـة إلــى جانــب وجـودب عـن التهديــدات التــي تحيـق الكشـف المبكــر
 واإلجــراءات قيــد اإلعــداد بعــض األدواتوتشــمل  علــى نحــو فعــال. المــرض الحــد مــن فــي الهامــة العناصــر

 ؛قاتلـــةال والمصـــائد ؛طويلـــة األمـــد المعالجـــة بمبيـــدات الحشـــرات المـــواد النواقـــل مـــا يلـــي:والمتعلقـــة بمكافحـــة 
 بعــضالولبخيــا. ويمكــن أن تلعــب بجــراثيم  والزاعجــة المصــابة ؛وراثيــاً  البعــوض المعــدلو  والمنفــرات المكانيــة؛
  ومكافحتها. حمى الضنك المستدامة للوقاية مناالستراتيجيات  في هاماً  دوراً  هذه األدوات الجديدة

  
فـي  حاسـماً  أمـراً  وعـالي المـردودمـأمون ونـاجع  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 من التجارب الثالثةالمرحلة 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  لقاحـات المرشـحةال وقد تم تقييم أكثر. التطوير السريري

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

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

  من هذا اللقاح. الصحة العمومية استفادة منظمة بشأنلل
  
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

 ارةوٕاد الرصـد البحـوث بعـض أولويـات. وتشـمل مكافحـة النواقـلل ووسـائل إلى توفير أدوات جديدة للتشـخيص
ـــدات الحشـــرية النمـــاذج التطعـــيم فـــي مكافحـــة النواقـــل و  إلدمـــاج الدراســـات، وٕاجـــراء المزيـــد مـــن مقاومـــة المبي
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 وٕانمـا أيضـاً  في مجال التطوير ليس فقطدراسات الميدانية، ودعم االبتكار ال وفي ونماذج المحاكاة الرياضية
 األدوات واالســتراتيجيات الموجــودة اســتخدامزيــادة فعاليــة مكافحــة النواقــل، و أدوات جديــدة ل فــي مجــال تــوفير

  .صابة بعدوى حمى الضنكاإل علم فيالبحوث األساسية وٕاجراء ، مكافحة النواقلل
  

تعبئـــــة المـــــوارد؛ الـــــدعوة و ) ١(: عوامـــــل للتمكـــــين خمســـــة العالميـــــة لالســـــتراتيجية التنفيـــــذ النـــــاجح يتطلـــــب  -١٣
 الرصد والتقيـيم.) ٥( القدرات؛) بناء ٤( ؛السلوكية الحصائل لتحقيق االتصال) ٣(التعاون؛ الشراكة والتنسيق و  )٢(
 القطاعـات.بـين و  جميـع مسـتويات الحكومـة علـى المزيـد مـن التعـاون هذه العناصـر، تتطلب على الصعيد الوطنيو 

 العالميــة الفعالــة، وتــوفير القيــادة لجهــود متضــافرةبــذل الــدول األعضــاء  تنفيــذال يتطلــبف علــى الصــعيد العــالمي،أمــا 
  .أصحاب المصلحة المعنيين المناسبة لجميع والمشاركة

  
 ومـع ذلـك،مكافحتهـا. حمـى الضـنك و  عن الوقاية من بشكل متزايد المحلية مسؤولة النظم الصحية وتعتبر  -١٤

حمـى  للتعامـل مـع فاشـيات وحـاالتالالزمـة  البشـرية والماليـةتفتقـر إلـى المـوارد و  غيـر مسـتعدة فإنها عادة مـا تكـون
حمـى الضـنك ومكافحتهـا  الوقايـة مـنف ضـرورية.وتواصـلها مـن األمـور ال تـدابير المكافحـة اسـتدامة. وتعتبـر الضنك

قــادة  إقامــة شــراكات مــع القــرار الرئيســيين وينبغــي علــى صــناع، علــى المســتوى المحلــي نهــج تشــاركي تتطلــب تبنــي
 المكونـات األساسـية إلـى إدمـاج أيضاً  ةوطنيال وزارات الصحة تحتاجالتعاون. و لتحسين االتصال و  المجتمع المحلي

بشـكل أفضـل  التخـاذ القـراراتالبيانـات المختبريـة، البيئيـة و ، والبيانـات البيانات المتعلقة بعلم الحشرات مثل، للترصد
، فقــد علــى المســتوى المحلــي بــرامج المكافحــة مواصــلة تنفيــذ مــن أجــل ضــماناســتخدام المــوارد علــى نحــو فعــال. و و 

 إللزاميــةا كنـوع مـن المسـاهمة والمكافحـة الترصـد إلدخــال تـدابير علـى المسـتوى الـوطنيالتنظـيم  تظهـر الحاجـة إلـى
  الوطنية. للسلطات المحلية في الخطة

  
وقـد أدت هـذه الزيـادة . ترابطـاً  أكثر أصبح العالمالسفر المتكرر، للنقل و  وأسهل أسرعوسائل ونتيجة لتوافر   -١٥

 االتجاهـــات إن تحقيـــق انحســـار فـــي حمـــى الضـــنك بشـــكل كبيـــر. فيروســـات إلـــى زيـــادة خطـــر انتشـــار فـــي التواصـــل
المنظمـات والشـركاء و  والمنظمات الدوليـة من البلدانوالتزامات  ال هوادة فيها تعهدات يتطلبحمى الضنك الوبائية ل

 مشاكل الصحةكمشكلة من  الضنك ينبغي اإلقرار بحمى. و الموارد البشرية والمالية عن زيادة فضالً غير الحكومية 
 عليهـا علـى المسـتويات المحليـةالحفـاظ و  األنشطة المشتركة بين القطاعاتيجب دعم و  في جميع البلدان، العمومية

 أنمــاط مصــلية ظهــور لتعقــب ضــرورياً  أمــراً  فيمــا بــين البلــدان المعلومــات عبــر الحــدود تبــادلويعتبــر دعــم  والوطنيــة.
مــوارد ودعــم تقنــي ســليم و  ،وطنيــة قويــة مــن خــالل بــرامج ل فعــالبشــكتعزيــز التأهــب، وينبغــي دعــم هــذا التبــادل و 

  متاحة.
  

هــذه  مــن أجــل بلــوغتعزيــز الــنظم الصــحية العالميــة و  تنفيــذ االســتراتيجية لــدعمجهودهــا  األمانــةوستواصــل   -١٦
 األهداف.

  
  

  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
  

  هذا التقرير.ب اإلحاطة علماً  المجلس مدعو إلى  -١٧
  
  

=     =     =  


