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  إعداد قرار وخطة عمل جديدين لجمعية الصحة
  من الصمم وفقدان السمع من أجل الوقاية

  
  

  تقرير من األمانة
  
  
من سكان العالم تقريبًا) مع فقدان السمع المسبب للعجز، ومـن  ٪٥مليون نسمة في العالم ( ٣٦٠يتعايش  -١

بـين البـالغين (بمـن فـيهم  ٪٧بـين األطفـال إلـى  ٪١,٧مليون طفل. ويزيد معدل انتشار فقدان السمع مـن  ٣٢بينهم 
ســنة فــأكثر (أي أكثــر  ٦٥مليــون ممــن تبلــغ أعمــارهم  ١٨٠ويعــاني نحــو  ١.مليــون أنثــى) ١٤٥مليــون ذكــر و ١٨٣
ولكـن تنعـدم عمومـًا  ٢من السكان في هذه الفئة العمريـة) مـن فقـدان السـمع الـذي يشـوش علـى التخاطـب. ٪٣٠من 

البيانات الوبائية الوطنية والمحلية العالية الجودة والخاصة بشأن فقدان السـمع، وهـذه النـدرة تسـاعد علـى قلـة الـوعي 
 ٣بالمشكلة.

 ٪١١مـن المصــابين بفقـدان السـمع فـي البلــدان المنخفضـة والمتوسـطة الـدخل. ويتركــز  ٪٩٠ويعـيش نحـو  -٢
البلــدان المرتفعــة الــدخل. ويكشــف التحليــل المســتفيض للبيانــات المتاحــة أن  فقــط مــن المصــابين بفقــدان الســمع فــي

معــدل انتشــار فقــدان الســمع يــنخفض انخفاضــًا ُأســيًا مــع زيــادة نصــيب الفــرد مــن الــدخل القــومي اإلجمــالي. ويــرتبط 
 ات.فقدان السمع بين األطفال ارتباطًا عكسيًا بمعدل اإللمام بالقراءة والكتابة بين اآلباء واألمه

سـنة  ٣٥و ١٢مليـون مـن الشـباب بـين سـن  ١٠٠٠وباإلضافة إلى ذلك تشير التقديرات إلى أن أكثـر مـن  -٣
تزيــد لــديهم مخــاطر اإلصــابة بفقــدان الســمع بســبب االســتعمال غيــر المــأمون لألجهــزة الســمعية الشخصــية والتعــرض 

ر فـي االسـتعمال المتزايـد للهواتـف وتتجسد هذه المخـاط ٤الترفيه الصاخبة. لمستويات ضارة من الصوت في أماكن
 . األذنالذكية والممارسة الشائعة على نحو متزايد لالستماع إلى الموسيقى بواسطة سماعات 

ولفقــدان الســمع المتــروك دون عــالج أثــر عميــق علــى األفــراد المتــأثرين وعلــى أســرهم ومجتمعــاتهم المحليــة  -٤
ال يقــع علــى قــدرة التواصــل. فاألطفــال المصــابون بالصــمم علــى الســواء. وأوضــح تــأثير يلحقــه فقــدان الســمع باألطفــ

يعجزون عن تعلم الكالم مـا لـم تـتم التـدخالت الالزمـة فـي الوقـت المناسـب. كمـا أن فقـدان السـمع يقـوض أو يعـوق 
                                                           

١        WHO global estimates on hearing loss: http://www.who.int/pbd/deafness/estimates/en/ (accessed 11 April 2016).   

٢                                   World report on ageing and health. Geneva: World Health Organization; 2015.   

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/186463/1/9789240694811_eng.pdf?ua=1 (accessed 11 April 2016).  
٣  Multi-country assessment of national capacity to provide hearing care. Geneva: World Health Organization; 2013   

http://www.who.int/pbd/publications/WHOReportHearingCare_Englishweb.pdf?ua=1 (accessed 11 April 2016).  
٤        Hearing loss due to recreational exposure to loud sounds: a review. Geneva: World Health Organization; 

2015. http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/154589/1/9789241508513_eng.pdf?ua=1&ua=1 (accessed 12 April 2016).  
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اس اإللمام بالقراءة والكتابة، واالعتداد بالذات، واكتسـاب المهـارات االجتماعيـة. وفـي األمـاكن التـي ال تتـاح فيهـا للنـ
 ١الخدمات المالئمة ال يحصل األطفال على أي تعليم مدرسي في أغلب األحوال.

وتزيــد معــدالت البطالــة فــي صــفوف البــالغين المصــابين بفقــدان الســمع المتــروك دون عــالج مقارنــة ببقيــة  -٥
نــة بــالقوى نيا بــين المــوظفين مقار النســبة المئويــة للمصــابين بفقــدان الســمع فــي درجــات التوظيــف الــدُ  الســكان. وتزيــد

كبــر ســنًا والمصــابون بفقــدان الســمع تحــديات بدنيــة واجتماعيــة كبيــرة، كمــا أن ويواجــه البــالغون األ العاملــة عمومــًا.
العجـــز يســـاعد علـــى االنعـــزال االجتمـــاعي وفقـــدان االســـتقاللية فيمـــا يتعلـــق بـــالقلق واالكتئـــاب وتراجـــع القـــدرة علـــى 

 اإلدراك، فضًال عن اإلصابة بالخرف.

عام فإن فقدان السمع المتروك دون عالج يشكل عبئًا اقتصاديًا ضخمًا على البلـدان، بمـا فـي ذلـك  وبوجه -٦
تكلفة توفير الرعاية الصحية وفقدان الدخل واالحتياج إلى التعليم، وتوفير الرعاية والتكاليف غير الملموسـة الناجمـة 

ج فقـدان السـمع الالتـدخالت المناسـبة التوقيـت لعـ عن الخسارة التي تلحق بنوعيـة الحيـاة. ومـن الناحيـة األخـرى فـإن
 ٢يمكن أن تكون فعالة وأن تساعد على تحقيق االستقالل االقتصادي لألفراد المتأثرين.

  أهمية الوقاية والتدخل
هناك أسباب كثيـرة لفقـدان السـمع يمكـن تالفيهـا عـن طريـق تـدابير صـحية عموميـة؛ وتشـير التقـديرات إلـى  -٧

) فــي البلــدان المنخفضــة ٪٧٥ان الســمع بــين األطفــال يمكــن الوقايــة منهــا. ويزيــد الــرقم (مــن حــاالت فقــد ٪٦٠أن 
 ٣).٪٤٩والمتوسطة الدخل مقارنة بالبلدان المرتفعة الدخل (

مـــن حـــاالت فقـــدان الســـمع بـــين األطفـــال بســـبب أمـــراض مثـــل الحصـــبة والُنكـــاف والتهـــاب  ٪٣٠ويحـــدث  -٨
ويمكــن الوقايــة مــن هــذه األمــراض بــالتمنيع واتبــاع ممارســات النظافــة الســحايا والعــدوى بــالفيروس المضــخم للخاليــا؛ 

، نتيجـة مضـاعفات عنـد المـيالد، ٪١٧الصحية. وتحدث نسبة أخرى مـن حـاالت فقـدان السـمع بـين األطفـال، تبلـغ 
رسات بما في ذلك االبتسار وانخفاض الوزن عند الميالد واالختناق الوالدي ويرقان المواليد. ومن شأن تحسين المما

 الصحية لدى األمهات واألطفال أن يقي من تلك المضاعفات وعواقبها بالنسبة إلى السمع.

ـــرك دون عـــالج مـــن األســـباب الشـــائعة لفقـــدان الســـمع بـــين  -٩ وُتعـــد حـــاالت العـــدوى التـــي تصـــيب األذن وتُت
تهاب األذن الوسطى األطفال والبالغين. وتبين الدراسات أن عدد المصابين بحاالت عدوى مزمنة في األذن، مثل ال

مليـــون شـــخص. وتـــؤدي حـــاالت العـــدوى تلـــك، والتـــي يشـــيع أن تكـــون مصـــحوبة  ٣٣٠المقـــيح المـــزمن، يصـــل إلـــى 
بإفرازات من األذن، إلى فقدان السمع، وقد تؤدي إلى حدوث مضاعفات تهدد الحياة، مثل التهـاب السـحايا والُخـراج 

ت التهـاب األذن الوسـطى تتسـبب سـنويًا، علـى نطـاق العـالم، وتشير التقارير المنشـورة إلـى أن مضـاعفا ٤الدماغي.

                                                           
١    http://www.who.int/pbd/deafness/news/Millionslivewithhearingloss.pdf?ua=1  نيســــــــان/  ١١(تــــــــم االطــــــــالع فــــــــي

  ).٢٠١٦  أبريل
٢   http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19283586 http://www.bmj.com/content/344/bmj.e615;  ــــــي ــــــم االطــــــالع ف (ت
  ).٢٠١٦نيسان/ أبريل   ١١
٣     Childhood hearing loss: act now, here is how! http://www.who.int/pbd/deafness/world-hearing-day/2016/en/ 

(accessed 11 April 2016). 

٤             Chronic suppurative otitis media: burden of illness and management options. Geneva: World Health 
Organization; 2004. http://www.who.int/pbd/publications/Chronicsuppurativeotitis_media.pdf (accessed 11 April 2016).  



  EB139/5    ١٣٩/٥ت  م

3 

ومــن شــأن التحديــد المبكــر والتــدبير العالجــي الســريع لحــاالت عــدوى األذن أن يخفضــا كثيــرًا  ١وفــاة. ٢١ ٠٠٠فــي 
 من فقدان السمع المترتب عليها، وأن يقلال المضاعفات إلى أدنى حد ممكن.

ُيعــد اســتعمال األدويــة الســامة لــألذن، دواء أمينوغليكوزيــد وبعــض األدويــة المضــادة للمالريــا، مــن أســباب  -١٠
فقــدان الســمع التــي يمكــن الوقايــة منهــا. ويمكــن الوقايــة مــن تســميم األذن عــن طريــق توعيــة مقــدمي خــدمات الرعايــة 

تنظيمهـا ورصـد اسـتعمالها أن يقلـال خطـر الصحية وعن طريق االستعمال الرشيد لألدوية السامة لألذن. ومن شأن 
 استعمالها العشوائي إلى أدنى حد ممكن. 

ويشكل التعرض في إطار الترفيه الصـاخب تهديـدًا خطيـرًا لحاسـة السـمع لـدى المـراهقين وشـباب البـالغين.  -١١
مثــل  والتعــرض فــي أمــاكن الترفيــه، ٢ويشــمل ذلــك التعــرض االســتعمال غيــر المــأمون لألنظمــة الصــوتية الشخصــية

المراقص (الديسكو) والنوادي والحانات والحفالت الموسيقية والمنشآت الرياضية وغيرها من المواقع. ويمكـن الوقايـة 
من فقـدان السـمع النـاجم عـن ذلـك مـن خـالل زيـادة الـوعي واتبـاع ممارسـات االسـتماع المأمونـة. ويمكـن فـي الوقـت 

التنفيـذ الفعـال لبـرامج الحفـاظ علـى السـمع  طريـق عنلمهنية نفسه تالفي فقدان السمع الذي تتسبب فيه الضوضاء ا
ويمكــن مــن خــالل التنفيــذ الفعــال للتشــريعات الخاصــة بمكافحــة التعــرض للضوضــاء فــي أمــاكن  فــي أمــاكن العمــل.

العمــل والبيئـــة وأمـــاكن الترفيـــه أن يخفـــف مـــن مخـــاطر اإلصـــابة بفقـــدان الســـمع الـــدائم الـــذي يحـــدث عقـــب التعـــرض 
بة. ويمكـن الحـد مـن أثـر فقـدان السـمع علـى الفـرد عـن طريـق الكشـف المبكـر الـذي تليـه تـدخالت لألصوات الصاخ

مالئمة تُنفذ في التوقيت المناسب، وخصوصًا مع توافر حلول وتكنولوجيـات جديـدة. فعلـى سـبيل المثـال يمكـن اآلن 
لــى تصــميم معينــات الســمع، فــرز حــاالت فقــدان الســمع منــذ أول يــوم فــي العمــر. وقــد أســفرت التحســينات المدخلــة ع

وتوافر القوقعة للزرع في األذن عن تحسن كبير فـي الحصـائل الممكنـة لـدى مـن يولـدون مصـابين بالصـمم أو لـدى 
من يصابون بالصمم في وقت الحق من العمر. ويمكن تسهيل التواصل والـتعلم وٕاتاحـة الفـرص المتسـاوية بواسـطة 

التي تزرع في األذن) والتكنولوجيات المساعدة (مثل نظم تضمين التردد أجهزة السمع (مثل معينات السمع والقوقعة 
 الالسلكية، والترجمة بلغة اإلشارة والشروح النصية) وتقديم الدعم االجتماعي.

للبــالغين األكبــر ســنًا الــذين يصــابون بفقــدان الســمع ذي الصــلة بالتقــدم فــي الســن أن يحــافظوا علــى  ويمكــن -١٢
أداء اجتمــــاعي ومهنــــي جيــــد وأن يتمتعــــوا بنوعيــــة حيــــاة أفضــــل إذا تــــوافرت لهــــم بــــرامج تأهيــــل مالئمــــة. فاســــتخدام 

لومـــات وأن تعظـــم األداء بـــين التكنولوجيـــا وتكييـــف البيئـــة والـــدعم، هـــي جميعـــًا أمـــور يمكـــن أن تحســـن إتاحـــة المع
 المتعايشين مع فقدان السمع ذي الصلة بالسن.

٪ فقـط مـن الحاجـة العالميـة، ١٠في الوقت الحاضـر، تشـير التقـديرات إلـى أن إنتـاج معينـات السـمع يلبـي   -١٣
٪ فقـــط ممـــن يحتـــاجون إلـــى أجهـــزة الســـمع مـــن الحصـــول علـــى إحـــدى هـــذه ٣وفـــي البلـــدان الناميـــة ال يـــتمكن ســـوى 

                                                           
١       Monasta L, Ronfani L, Marchetti F, et al. Burden of disease caused by otitis media: systematic review and 

global estimates. PLoS One. 2012; 7(4):e36226. http://fc7jk4ac4t.search.serialssolutions.com/?ctx_ver=Z39.88-
2004&ctx_enc=info%3Aofi%2Fenc%3AUTF8&rfr_id=info:sid/summon.serialssolutions.com&rft_val_fmt=info:ofi/fm
t:kev:mtx:journal&rft.genre=article&rft.atitle=Burden+of+disease+caused+by+otitis+media%3A+systematic+revie
w+and+global+estimates&rft.jtitle=PloS+one&rft.au=Monasta%2C+Lorenzo&rft.au=Ronfani%2C+Luca&rft.au=Ma
rchetti%2C+Federico&rft.au=Montico%2C+Marcella&rft.date=2012&rft.eissn=19326203&rft.volume=7&rft.issue=4
&rft.spage=e36226&rft_id=info:pmid/22558393&rft.externalDocID=22558393&paramdict=en-US (accessed 11 
April 2016). 

أو الهواتـــف الذكيـــة  (MP3) تشـــمل األنظمـــة الصـــوتية الشخصـــية أجهـــزة تشـــغيل الموســـيقى، مثـــل مشـــغالت إم بـــي ثـــري   ٢
 ماعات الرأس.وسماعات األذن/ س
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٪ مــن األشــخاص الــذين يعــانون مــن فقــدان الســمع ٨٠وممــا يزيــد المشــكلة بلــة حقيقــة أن مــا يقــرب مــن  ١ألجهــزة.ا
يمكــنهم الحصــول علــى خــدمات الرعايــة الصــحية للســمع ألنهــم يعيشــون فــي البلــدان المنخفضــة الــدخل والبلــدان  ال

أو غيـرهم مـن العـاملين فـي مجـال الرعايـة الصـحية  اختصاصـيون فـي السـمعالمتوسطة الدخل والتـي ال يتـوافر بهـا 
للســمع ناهيــك عــن أن ارتفــاع تكلفــة أجهــزة الســمع تقــف أيضــًا حجــرة عثــرة فــي هــذا الشــأن حتــى فــي األوســاط التــي 
تتــوافر بهــا المــوارد. وعــالوة علــى ذلــك، لــم يقــم ســوى عــدد قليــل مــن البلــدان بوضــع أيــة سياســات أو اســتراتيجيات 

  ٢ة.للمعالجة هذه المسأ

  استجابة منظمة الصحة العالمية

 ٣بشـــأن الوقايـــة مـــن اعـــتالل الســــمع، ٩-٤٨ج ص ع، اعتمـــدت جمعيـــة الصـــحة القـــرار ١٩٩٥فـــي عـــام   -١٤
أعــــرب عــــن مخــــاوف إزاء تنــــامي مشــــكلة اعــــتالل الســــمع فــــي العــــالم والتــــي يمكــــن الوقايــــة منهــــا إلــــى حــــد  والــــذي
المهمـــة التـــي تكتنـــف هـــذه المســـألة، حثـــت الـــدول األعضـــاء علـــى وٕادراكـــًا منهـــا لجوانـــب الصـــحة العموميـــة  كبيـــر.
خطــــط وطنيــــة للوقايــــة مــــن األســــباب الرئيســــية لفقــــدان الســــمع التــــي يمكــــن تالفيهــــا ومكافحتهــــا، وللكشــــف  "إعــــداد
فــي إطــار الرعايــة  عــن هــذه المســألة لـدى الرضــع وصــغار األطفــال واألطفـال فضــًال عــن كبــار السـن، وذلــك المبكـر

  ".ةالصحية األولي

بشــأن العجــز، بمــا فــي ذلــك الوقايــة  ٢٣-٥٨ج ص ع، اعتمــدت جمعيــة الصــحة القــرار ٢٠٠٥وفــي عــام   -١٥
٪ ممــــن يعــــانون مــــن ٨٠والتــــدبير العالجــــي وٕاعــــادة التأهيــــل. وســــلط هــــذا القــــرار الضــــوء علــــى حقيقــــة مفادهــــا أن 

يحـد مـن الحصـول علـى خـدمات في ذلك فقدان السمع) يعيشون في البلدان المنخفضة الدخل وأن الفقر  العجز(بما
إعادة التأهيل. وحث الدول األعضاء على اتخاذ جميع الخطوات الالزمة للحد من عوامل المخاطر التي تسهم فـي 

  العجز، وعلى تعزيز الكشف المبكر والتدخل.

يات وعلــى مــدى العقــدين الماضــيين، أعــدت األمانــة المــواد التقنيــة الالزمــة لــدعم تخطــيط وتنفيــذ اســتراتيج  -١٦
قـدمت المنظمـة  ٤ل الـدول األعضـاء. ومـن خـالل برنامجهـا للوقايـة مـن الصـمم وفقـدان السـمع،َبـرعاية السمع مـن قِ 

إعـادة التأهيـل المجتمعـي األطفـال حـديثي الـوالدة والرضـع؛  فرز السمع لـدىادات بشأن: توفير معينات السمع؛ إرش
لرعايــة حاســة الســمع. ويــوفر بروتوكــول المســح الخــاص بــاألذن والســمع طريقــة موحــدة لتقيــيم معــدل انتشــار فقــدان 
السمع. وتوفر أدلة التدريب الخاصة باألذن ورعايـة السـمع علـى مسـتوى الرعايـة الصـحية األوليـة إرشـادات متدرجـة 

ى الرعايــة األوليــة، واألطبــاء. وقــد تــم تكييــف هــذه األدلــة واســتخدامها فــي للعــاملين الصــحيين، والمــوظفين فــي مســتو 
العديــد مــن البلــدان فــي جميــع أنحــاء العــالم. وتــم مــؤخرًا إطــالق أداة لتحليــل الوضــع بالنســبة لرعايــة األذن والســمع، 

  ودليل لتخطيط االستراتيجيات الوطنية الخاصة برعاية السمع ورصدها.

                                                           
  ٢٠١١،العالميةمنظمة الصحة العالمية، البنك الدولي. التقرير العالمي عن السمع. جنيف: منظمة الصحة    ١

http://www.who.int/disabilities/world_report/2011/en/ ) ٢٠١٦نيسان/ أبريل  ١١تم االطالع(. 

  ٢٠١٣التقييم المتعدد البلدان للقدرة الوطنية على تقديم رعاية السمع. جنيف؛ منظمة الصحة العالمية؛    ٢
(http://www.who.int/pbd/publications/WHOReportHearingCare_Englishweb.pdf?ua=1 ) نيســــان/  ١٢تــــم االطــــالع فــــي

 .)٢٠١٦أبريل 

٣   http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/178405/1/WHA48_R9_eng.pdf ) ـــــــــــــــي ـــــــــــــــم االطـــــــــــــــالع ف نيســـــــــــــــان/  ١١ت
  .)٢٠١٦  أبريل
٤   http://www.who.int/pbd/deafness/en  ٢٠١٦نيسان/ أبريل  ١٢(تم االطالع في.(  
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ة، تــم عقــد االجتماعـات اإلقليميــة أو دون اإلقليميـة فــي إقلــيم منظمـة الصــحة العالميــة وفـي الســنوات األخيـر   -١٧
لألمــريكتين، وٕاقلــيم جنــوب شــرق آســيا، وٕاقلــيم شــرق المتوســط بغيــة تعزيــز مفهــوم رعايــة األذن والســمع بــين الــدول 

مســـوحات الوبائيـــة، األعضـــاء. وعلـــى المســـتوى القطـــري، واصـــلت األمانـــة تقـــديم الـــدعم للـــدول األعضـــاء إلجـــراء ال
  ووضع برامج التدريب، وٕاعداد االستراتيجيات الوطنية الخاصة برعاية السمع وتنفيذها.

ورغبة منها في إذكاء الوعي بمختلف جوانب فقدان السمع، أنشأت المنظمة حمالت عالمية للدعوة احتفاء   -١٨
قد تم ترويج مواضـيع مختلفـة، والتـي شـملت مارس من كل عام. و  آذار/ ٣منها باليوم العالمي للسمع والذي يوافق 

  على مدى السنوات األربع الماضية ما يلي:

  )٢٠١٣رعاية صحة السمع لدى المسنين ( -السمع الصحي يعني حياة سعيدة   أ)(

  )٢٠١٤( السمع" نتفادى فقدعاية األذن بر "  (ب)

  )٢٠١٥"لنجعل االستماع مأمونًا" (  (ج)

  ).٢٠١٦ة: تصرف اآلن. هكذا! (فقدان السمع في مرحلة الطفول  (د)

 الترفيــهوالمنظمــة إذ تحــيط علمــًا بالمخــاطر المتزايــدة لفقــدان الســمع بســبب الضوضــاء الناجمــة عــن أســباب   -١٩
. وتشــارك األمانــة األطــراف المعنيــة بهــدف ٢٠١٥، فإنهــا تطلــق مبــادرة لنجعــل االســتماع مأمونــًا فــي عــام الصــاخب

وتعزيـز ممارسـات االسـتماع  -لتعـرض لألصـوات فـي األوسـاط غيـر المهنيـة إذكاء الوعي بالمخاطر الناجمـة عـن ا
اآلمنة عبر وسائل مبتكرة. وقد تعاونت المنظمة مع االتحاد الدولي لالتصاالت في وضع معايير لألجهزة السـمعية 

والهواتــف الذكيـــة، وذلــك لضــمان اتســـاقها مــع توصــيات االســـتماع  (MP3) إم بـــي ثــري الشخصــية، مثــل مشــغالت
  اآلمن.

وقــد تــم تســليط الضــوء علــى تحســين رعايــة الســمع فــي العديــد مــن وثــائق المنظمــة وتقاريرهــا، بمــا فــي ذلــك  -٢٠
. وتشير خطة العمـل العالميـة للمنظمـة بشـأن التقرير العالمي عن الشيخوخة والصحة، والتقرير العالمي عن العجز

كافـة، بمـا فـي ذلـك األشـخاص الـذين للحاجة إلى توفير خدمات إعادة التأهيـل للنـاس  أيضاً  ٢٠٢١-٢٠١٤العجز 
يعانون من الصمم، وتحسين فرص الحصول على معينات السمع في البلدان. وسيكون إدماج رعاية األذن والسـمع 

  في الخدمات الصحية بمثابة خطوة للتقدم صوب تحقيق هدف التغطية الصحية الشاملة.

  اإلجراءات الالزمة على المستوى القطري
ار األسباب التقليدية لفقـدان السـمع مـن قبيـل العـدوى والتحـوالت الديموغرافيـة التـي تطـرأ علـى الستمر  ونظراً  -٢١

مرتســـم الســـكان، وظهـــور تهديـــدات جديـــدة، مثـــل التعـــرض للضوضـــاء فـــي إطـــار الترفيـــه الصـــاخب، فمـــن المـــرجح 
صـدد. وينبغـي الشـروع استمرار معدل انتشار فقـدان السـمع فـي الزيـادة مـا لـم يـتم اتخـاذ خطـوات ملموسـة فـي هـذا ال

  في اتخاذ اإلجراءات الهامة التالية بغية إحراز تقدم في التعامل مع هذه القضية من قضايا الصحة العمومية.

صـانعي القـرار وعامـة الجمهـور بارتفـاع  . وينبغي إذكـاء وعـيرفع مستوى الوعي وبناء االلتزام السياسي -٢٢
معدل انتشار فقدان السمع واألثر االجتمـاعي واالقتصـادي المترتـب عليـه. وينبغـي تسـليط الضـوء علـى مـدى تـوافر 
التدخالت الفعالة من حيث التكلفة للحد من معدل انتشار أمراض األذن وفقـدان السـمع، وكـذلك الحاجـة إلـى تعزيـز 
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سائل االتصال والتعليم والعمل واالندماج االجتماعي لمن يعـانون مـن فقـدان السـمع. ويعتبـر إمكانية الوصول إلى و 
االلتــزام السياســي ضــروريًا لتحقيــق التكامــل بــين رعايــة األذن والســمع فــي نظــم الرعايــة الصــحية األوليــة فــي البلــدان 

  ولضمان تمويل أفضل.

وينبغــــي لهــــذه  فــــي نظــــام الرعايــــة الصــــحية. إدمــــاج االســــتراتيجيات الخاصــــة برعايــــة األذن والســــمع -٢٣
االســتراتيجيات أن تتنــاول مختلــف جوانــب الوقايــة والكشــف المبكــر، والتــدبير العالجــي، وٕاعــادة تأهيــل فقــدان الســمع 
واألمــراض المســببة لــه. فمــن شــأن تعزيــز البــرامج المعنيــة بصــحة األمهــات واألطفــال، بمــا فــي ذلــك التطعــيم ضــد 

صبة والنكاف والتهاب السـحايا، أن يحـول دون العديـد مـن حـاالت فقـدان السـمع. وينبغـي أن الحصبة األلمانية والح
ومـع األولويـات  ٢٠٢٠-٢٠١١يتماشى هذا النشاط مع غايات التمنيع المذكورة في خطـة العمـل العالميـة للقاحـات 

قـد يحـد أيضـًا مـن معـدل الوطنية. فالكشف المبكر والتدبير العالجي ألمراض األذن على مستوى المجتمـع المحلـي 
  انتشار فقدان السمع وكذلك معدالت المراضة والوفيات المرتبطة بأمراض األذن.

تحســـين البيانـــات المتعلقـــة بـــأمراض األذن وفقـــدان الســـمع، لالسترشـــاد بهـــا فـــي عمليـــة صـــنع القـــرار  -٢٤
ات الخاصـــة برعايـــة األذن . وســـعيًا إلـــى صـــياغة االســـتراتيجيات والسياســـات المســـندة بالبينـــات والسياســـالسياســـي

والسـمع، يتعــين علـى الــدول األعضــاء تجميـع بيانــات موثوقـة يمكــن التعويــل عليهـا، ومعلومــات تعتمـد علــى الســكان 
  من خالل المسوحات التي تعتمد عليهم وٕادراج المؤشرات ذات الصلة في نظم جمع البيانات المعمول بها.

. ينبغـي علـى البلـدان أن تعمـل علـى ضـمان تـوافر ألذن والسـمعتطوير الموارد البشـرية المعنيـة برعايـة ا  -٢٥
المــوارد البشــرية فــي مجــال الســمع مــن خــالل إقامــة البــرامج التدريبيــة للمهنيــين الصــحيين وضــمان اســتبقاء المهنيــين 

  المدربين من خالل توفير فرص التطور الوظيفي المناسبة.

ينبغـي للبلـدان وضـع بـرامج لفـرز السـمع،  .ميع النـاسوبهدف ضمان تكافؤ الفرص لجتنفيذ برامج الفرز.   -٢٦
والتي يمكنها تحديد أمراض األذن وفقـدان السـمع المبكـر وتشخيصـها، وتقـديم التـدخالت المناسـبة لألشـخاص الـذين 
يعــانون مــن أمــراض األذن وفقــدان الســمع. وينبغــي إيــالء اهتمــام خــاص للســكان المعرضــين للمخــاطر بمــا فــي ذلــك 

طفـــال، وكبـــار البـــالغين، واألشـــخاص المعرضـــين للضوضـــاء فـــي األمـــاكن المهنيـــة والترفيهيـــة، الرضـــع وصـــغار األ
  والمرضى الذين يتلقون األدوية السامة لألذن.

. وينبغـي أن تقتـرن بـرامج الفـرز بتـدابير العمـل علـى تـوفير أجهـزة توفير سبل الوصول إلى أجهـزة السـمع  -٢٧
قوقعــة التــي تــزرع فــي األذن وغيرهــا مــن األجهــزة. وينبغــي للبلــدان طــرح الســمع، والتــي قــد تشــمل معينــات الســمع وال

مبادرات مستدامة لتوطيد وصيانة أجهـزة السـمع المناسـبة والعاليـة الجـودة بأسـعار معقولـة كجـزء مـن جهـود التغطيـة 
  الصحية الشاملة.

م األدويـة السـامة لـألذن . فاسـتخداسن تشريعات للسيطرة على األدوية السامة لألذن واعتمادها وتنفيـذها  -٢٨
على نحو غير حكيم يؤدي إلى فقدان السمع غير القابل الستعادته. ومع هذا يمكن الوقاية من فقدان السمع بسبب 

  تسمم األذن من خالل إذكاء الوعي، وتدريب مقدمي الرعاية الصحية وسن التشريعات المناسبة.

رفــع مســتوى الــوعي بفقــدان الســمع النــاجم عــن الضوضــاء، وســن تشــريعات للوقايــة منــه واعتمادهــا   -٢٩
. ففقــدان الســمع النــاجم عــن التعــرض للضوضــاء يمكــن الوقايــة منــه. ويمكــن التخفيــف مــن مخــاطر فقــدان وتنفيــذها

ع. فتنفيذ تشريعات فعالة السمع الدائم الناجم عن الضوضاء من خالل إذكاء الوعي وتنفيذ برامج الحفاظ على السم
  بشأن التعرض المهني والبيئي والترفيهي قد تضطلع بدور مهم في الوقاية من فقدان السمع الناجم عن الضوضاء.
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 بلغـة الترجمـة. وينبغـي للـدول األعضـاء تشـجيع وسـائل بديلـة لالتصـال (تحسين الوصول إلى االتصـاالت  -٣٠
خاص الذين يعانون من فقدان السمع على المعلومات وتمكينهم مـن ) لضمان حصول األشالنصية والشروح اإلشارة

  التواصل مع أقرانهم ممن يعانون من مشاكل في السمع.

ومـا تنطـوي  ٢٠٣٠وتلقى مسألة فقدان السمع المزيد من األهميـة فـي سـياق خطـة التنميـة المسـتدامة لعـام   -٣١
). ويعتبر فقدان السمع من أكثر أنـواع ٤و ٣ليم (الهدفان عليه من أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة والتع

اإلعاقــة الحســية شــيوعًا كمــا أنــه يــؤثر تــأثيرًا مباشــرًا علــى حصــول األطفــال علــى تعلــيم جيــد النوعيــة. وتحــدد الخطــة 
ر التزام الدول األعضاء بالوقايـة مـن االضـطرابات السـلوكية والتنمويـة والعصـبية وعالجهـا فضـًال عـن عـالج التـدهو 

بقضـــية التـــدهور المعرفـــي، وتســـلط أهـــداف التنميـــة  الـــوظيفي فـــي ســـياق كبـــار الســـن. ويـــرتبط فقـــدان الســـمع أيضـــاً 
المســتدامة الضــوء علــى الصــحة النفســية. فإدمــاج األشــخاص الــذين يعــانون مــن أمــراض األذن وفقــدان الســمع مــن 

  األمور األساسية لتحقيق الهدف الرئيسي الخاص بالحق في الصحة.

  ير الالزمة على مستوى األمانةالتداب
ــــي وضــــع وتنفيــــذ   -٣٢ ــــي ف ــــدعم التقن ــــدول األعضــــاء، وبخاصــــة ال ــــدعم لل ــــديم ال ــــة تق ينبغــــي أن تواصــــل األمان

  االستراتيجيات الخاصة باألذن ورعاية السمع ولتنفيذ اإلجراءات المطلوبة بموجب قرارات جمعية الصحة.

وتهــدف األمانــة إلــى مواصــلة وتكثيــف التعــاون مــع أصــحاب المصــلحة فــي مجــال رعايــة األذن والســمع.   -٣٣
وســوف يشــمل الشــركاء الــدول األعضــاء واألجهــزة األخــرى فــي منظومــة األمــم المتحــدة والمنظمــات غيــر الحكوميــة 

  وغيرها من منظمات المجتمع المدني والهيئات المهنية وهيئات التمويل.

ألمانة لتطوير أدوات الدعم التقني لتسهيل أنشـطة الـدول األعضـاء فـي جمـع البيانـات؛ وتخطـيط وتخطط ا  -٣٤
وتنفيذ ورصد االستراتيجيات الخاصة برعاية األذن والسمع؛ ورفع مستوى الوعي؛ وٕاعداد برامج لفـرز أمـراض األذن 

ة مــن قبيــل معينــات الســمع والقوقعــة وفقــدان الســمع؛ وتــدريب المــوارد البشــرية وتطويرهــا؛ وتــوفير التقنيــات المســاعد
  للزرع في األذن وغيرها.

وتهدف األمانـة إلـى تكثيـف العمـل علـى المبـادرة الخاصـة بجعـل السـمع مأمونـًا، وذلـك للحـد مـن المخـاطر   -٣٥
 نالناجمة عن فقدان السمع من جراء األنشطة الترفيهية والتي قد تشمل حمالت التوعية بشأن االستماع المـأمون مـ

ل منتجـــات المعلومـــات المبتكـــرة والرســـائل المناســـبة؛ ووضـــع معـــايير للـــنظم الســـمعية الشخصـــية، التـــي تعـــزز خـــال 
ممارســـات االســـتماع المـــأمون؛ وتطـــوير تطبيقـــات البرمجيـــات المتنقلـــة لتعزيـــز ممارســـات االســـتماع المـــأمون لـــدى 

ن السـمع وانتشـاره مـن جـراء التعـرض المستمعين. ولضمان اتساق عملية جمع البيانات العلمية بشأن التعرض لفقـدا
  الترفيهي، سيتم وضع بروتوكول للتقييم الموحد.

وستتواصل الدعوة إلى زيادة الوعي وتعزيز رعاية األذن والسمع بجميع السبل، بما فـي ذلـك اليـوم العـالمي   -٣٦
  للسمع.

والسـمع والـذي سـيعتمد علـى أفضـل ومن المقترح إيعاز المدير العام بإعداد تقرير عالمي عن رعاية األذن   -٣٧
البينات العلمية المتاحة من االحتياجات، وتـوافر المـوارد البشـرية والممارسـات والتوصـيات الحاليـة بشـأن اإلجـراءات 

  الواجب اتخاذها في المستقبل.
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  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
  المجلس مدعو إلى النظر في مشرع القرار التالي:  -٣٨

  تنفيذي،المجلس ال  

 الوقايـة أجـل من الصحة لجمعية جديدين عمل وخطة قرار إعدادبعد النظر في التقرير الخاص ب  
  ١،السمع وفقدان الصمم من

  جمعية الصحة العالمية السبعين بان تعتمد القرار التالي: يوصي

  جمعية الصحة العالمية السبعون،

 عمـــل وخطـــة قـــرار بإعـــداد الخـــاص التقريـــر فـــي النظـــر بعـــد مـــن الديباجـــة    ١الفقـــرة 
  ؛السمع وفقدان الصمم من الوقاية أجل من الصحة لجمعية جديدين

مليــون شــخص علــى نطــاق العــالم  ٣٦٠وٕاذ تعتــرف بــأن هنــاك    الديباجــة مــن ٢ الفقــرة
مليـــون طفـــل ونحـــو  ٣٢يتعايشـــون مـــع فقـــدان الســـمع المســـبب للعجـــز، وأن هـــذا المجمـــوع يشـــمل 

  مليون بالغ أكبر سنًا؛  ١٨٠

من المصابين بفقدان السمع يعيشون في  ٪٩٠تقر بأن نحو  وٕاذ   الديباجة من ٣ الفقرة
البلـــدان المنخفضـــة والمتوســـطة الـــدخل، وتنقصـــهم غالبـــًا المـــوارد واالســـتراتيجيات الالزمـــة لعـــالج 

  فقدان السمع؛

اض من الديباجة   وٕاذ يساورها القلق إزاء االرتفـاع المسـتمر لمعـدل انتشـار أمـر  ٤الفقرة 
األذن المزمنة، مثل التهاب األذن الوسطى المقيح، والتي تؤدي إلى فقدان السمع وقد تتسبب في 

  حدوث مضاعفات تهدد الحياة؛

مــن الديباجــة   وٕاذ تــدرك أن فقــدان الســمع المتــروك دون عــالج يــرتبط بتراجــع  ٥الفقــرة 
  ن البالغين األكبر سنًا؛القدرات اإلدراكية، وأنه يسهم في عبء االكتئاب والخرف، وخصوصًا بي

وٕاذ تالحـــظ األثـــر الكبيـــر ألمـــراض األذن وفقـــدان الســـمع علـــى   مـــن الديباجـــة  ٦الفقـــرة 
النمو والقدرة على التواصل والتعلم وكسب الرزق والتمتع بالعافية واالستقالل االقتصـادي لألفـراد، 

  وكذلك أثرهما على المجتمعات المحلية والبلدان؛

ن تالفيهـــا، وأن كـــة   وٕاذ تـــدرك أن معظـــم أســـباب فقـــدان الســـمع يممـــن الديباجـــ ٧الفقـــرة 
التــدخالت المتاحــة ناجحــة وعاليــة المــردود علــى الســواء، ولكــن بــالرغم مــن ذلــك ال يحصــل معظــم 

  المصابين بأمراض األذن وفقدان السمع على الخدمات المناسبة؛
                                                           

 .١٣٩/٥م تالوثيقة    ١
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) بشـــأن الوقايـــة مـــن ١٩٩٥( ٩-٤٨ج ص عمـــن الديباجـــة  وٕاذ تـــذكر بـــالقرارين  ٨الفقـــرة 
) بشـأن العجـز، بمـا فـي ذلـك الوقايـة والتـدبير العالجـي ٢٠٠٥( ٢٣-٥٨ج ص عضعف السـمع و

  والتأهيل؛

المنشـــــــور فـــــــي  ،العجـــــــز عـــــــن العـــــــالميبـــــــالتقرير وٕاذ تـــــــذكر   الديباجـــــــة مـــــــن ٩ الفقـــــــرة
ـــــل  ٢٠١١،١ عـــــام ـــــي تحســـــين إتاحـــــة الخـــــدمات الصـــــحية والتأهي ـــــذي يوصـــــي باالســـــتثمار ف وال

   العجــــــز بشـــــأن العالميـــــة الصـــــحة لمنظمـــــة العالميــــــة العمـــــل خطـــــةوالتكنولوجيـــــات المســـــاعدة، و 
  المستندة إلى التوصيات الواردة في التقرير؛٢٠٢١،٢-٢٠١٤

وٕاذ تضــع فــي اعتبارهــا أهــداف التنميــة المســتدامة الــواردة فــي   الديباجــة مــن ١٠ الفقــرة
 عــيش بأنمــاط الجميــع تمتّــع ضــمان( ٣، وخصوصــًا الهـدف ٢٠٣٠خطـة التنميــة المســتدامة لعــام 

، الشـــاملة الصـــحية التغطيـــة تحقيـــقبشـــأن  ٨-٣) وغايتـــه األعمـــار جميـــع فـــي وبالرفاهيـــة صـــحية
والتـــي تعتـــرف ضـــمنًا بضـــرورة أن يحصـــل المصـــابون بـــالعجز علـــى خـــدمات الرعايـــة الصـــحية 

 للجميـــع والشـــامل المنصـــف الجيـــد التعلـــيم ضـــمان( ٤الجيـــدة، كمـــا تعتـــرف بـــأن غايـــات الهـــدف 
) تــذكر صــراحة المصــابين بــالعجز وأن فقــدان الســمع للجميــع الحيــاة مــدى الــتعّلم فــرص وتعزيــز

  المتروك دون عالج يعوق إلى حد بعيد حصائلهم التعليمية واألكاديمية؛

مــــن الديباجــــة وٕاذ تعــــرب عــــن تقــــديرها للجهــــود المبذولــــة مــــن جانــــب الــــدول  ١١الفقــــرة 
سنوات األخيرة من أجل الوقاية من فقدان السمع، ولكنها تضـع األعضاء والشركاء الدوليين في ال

  ،المزيد من اإلجراءات في الحسبان اذخضرورة ات

  الدول األعضاء على ما يلي: تحث  -١

دمج اسـتراتيجيات رعايـة السـمع ضـمن اإلطـار الخـاص بـنظم الرعايـة الصـحية  )١(
 ناء االلتزام السياسي؛ األولية لديها، بطرق منها تعزيز الوعي على جميع المستويات وب

جمع البيانات السكانية العالية الجودة عن أمـراض األذن وفقـدان السـمع بهـدف  )٢(
 تطوير االستراتيجيات والسياسات السكانية؛

 إنشاء برامج تدريب مالئمة لتنمية الموارد البشرية في مجال رعاية األذن؛ )٣(

حصـبة والُنكـاف ضمان أعلى تغطية ممكنة بالتطعيم ضد الحصبة األلمانية وال )٤(
والتهـــاب الســـحايا، بمـــا يتماشـــى مـــع غايـــات التمنيـــع الـــواردة فـــي خطـــة العمـــل العالميـــة 

 ، ووفقًا لألولويات الوطنية؛٢٠٢٠-٢٠١١ الخاصة بالتطعيم

تطــوير وتنفيــذ ورصــد بــرامج الفــرز الخاصــة بالكشــف المبكــر ألمــراض األذن،  )٥(
ع فـــي المجموعـــات الســـكانية مثـــل التهـــاب األذن الوســـطى المقـــيح المـــزمن وفقـــدان الســـم

                                                           
١    http://www.who.int/disabilities/world_report/2011/en/  ) ٢٠١٦نيسان/ أبريل  ١١تم االطالع في(.  
٢    http://www.who.int/disabilities/about/action_plan/en/  ) ٢٠١٦نيسان/ أبريل  ١١تم االطالع في(.  
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المعرضة لمخاطر شديدة، بمن في ذلك الرضع وصـغار األطفـال والبـالغون األكبـر سـنًا 
 واألشخاص المعرضون للضوضاء في األوساط المهنية والترفيهية؛

ــــك  )٦( ــــات والمنتجــــات الســــمعية المســــاعدة، بمــــا فــــي ذل تحســــين إتاحــــة التكنولوجي
األذن وسائر األجهزة المساعدة، وذلـك فـي إطـار معينات السمع والقوقعة التي ُتزرع في 

 التغطية الصحية الشاملة؛

تطـوير وتنفيـذ لـوائح لمكافحــة الضوضـاء فـي األوســاط المهنيـة وأمـاكن الترفيــه،  )٧(
 مرورًا باألنظمة الصوتية الشخصية، وكذلك الرقابة على األدوية السامة لألذن؛

ين إتاحة وسائل التواصل عن طريق تعزيز أساليب التواصل البديلـة، مثـل ستح )٨(
 لغة اإلشارة والشروح النصية؛

ـــع ضـــمانمـــن أهـــداف التنميـــة المســـتدامة ( ٣الهـــدف  تحقيـــقالعمـــل علـــى  )٩(  تمّت
مـــن أهـــداف  ٤ الهـــدفو ) األعمـــار جميـــع فـــي وبالرفاهيـــة صـــحية عـــيش بأنمـــاط الجميـــع

 الـتعّلم فـرص وتعزيـز للجميـع والشـامل المنصـف الجيد التعليم ضمان( التنمية المستدامة
، وذلـــك مـــع ٢٠٣٠، والـــواردين فـــي خطـــة التنميـــة المســـتدامة لعـــام )للجميـــع الحيـــاة مـــدى

 اإلشارة بوجه خاص إلى المصابين بفقدان السمع؛

  المدير العام ما يلي: تطلب من  -٢

البينــات العلميــة إعــداد تقريــر عــن رعايــة المســع واألذن، باالســتناد إلــى أفضــل  )١(
 المتاحة؛

إعداد مجموعة أدوات للدعم التقني للدول األعضاء في مجاالت جمع البيانات  )٢(
والتخطيط لالستراتيجيات الوطنية الخاصة برعاية األذن والسمع، وتعزيز الوعي، والفرز 

 الخاص بفقدان السمع وأمراض األذن، والتدريب، وتوفير التكنولوجيات المساعدة؛

عــاون مــع جميــع أصــحاب المصــلحة بهــدف الحــد مــن فقــدان الســمع تكثيــف الت )٣(
، وذلـك عـن طريـق تطـوير وتـرويج معـايير الترفيـه أثنـاءالناجم عـن التعـرض للضوضـاء 

االستماع المأمونة وبروتوكوالت السمع وتطبيقات البرامج الحاسوبية والتـرويج لالسـتماع 
 المأمون ومنتجات المعلومات؛

آذار/ مـارس  ٣من خالل اليوم العالمي للسـمع فـي االضطالع بأنشطة الدعوة  )٤(
 من كل عام، مع تغيير موضوع كل سنة؛

تقـــديم تقريــــر عـــن التقــــدم المحـــرز فــــي تنفيـــذ هــــذا القـــرار إلــــى جمعيـــة الصــــحة  )٥(
  العالمية الثانية والسبعين.

=     =     =  


