
    
   ١إضافة  ٦٨/١ج  والستون الثامنةجمعية الصحة العالمية 

  ٢٠١٥ أبريل/ نيسان ٢٤  
  A68/1 Add.1    

  
  
  

 اقتراح بشأن إضافة بند فرعي تكميلي
  إلى جدول األعمال

  
  

 ٢٠١٥آذار/ مــارس  ٢٣ فــي المــديرة العامــة بــأن تشــير إلــى اقتــراح تلقتــه مــن جمهوريــة الســودان تتشــرف  
  مرض األورام الحبيبية" (انظر الملحق).إضافي في جدول األعمال بعنوان " بشأن إدراج بند

  
وفقـًا يـه إلـى اللجنـة العامـة لتنظـر فمقـدم هذا االقتراح بشأن إضافة بند فرعي تكميلي إلى جدول األعمـال و   

   من النظام الداخلي لجمعية الصحة العالمية. ١٢ألحكام المادة 
  

وستوزع الوثائق اإلضافية المصـاحبة لهـذا االقتـراح إذا مـا أضـافت جمعيـة الصـحة بنـدًا فرعيـًا يتصـل بهـذا   
  الموضوع إلى جدول األعمال.
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  الملحق

  ٢٠١٥آذار/ مارس  ٢٣  التاريخ:
  
  شريفالدكتور محمد حسين    :إلى

  سيادة رئيس المجلس التنفيذي
  

  رسالة من وزارة الصحة في السودان  الموضوع:
  

ألتمس من سيادتكم تزويدي بالدعم والتأييد في إضافة بند إلى جدول األعمال عن مرض األورام الحبيبيـة فـي 
  .٢٠١٥جمعية الصحة العالمية الثامنة والستين المقبلة المقّرر عقدها في جنيف عام 

وتجــدون برفقــة الرســالة مــذكرة مقتضــبة عــن مفهــوم أمــراض المنــاطق المداريــة المهملــة مصــّنفة تحــت عنــوان 
  أخرى" "أمراض

وتقـــدم الســـودان مشـــروع القـــرار المرفـــق بالرســـالة الـــذي حظـــي بتأييـــد كـــل مـــن تنزانيـــا ونيجيريـــا والـــيمن وجنـــوب 
  .لسودانا

حات عــن الموضــوع، ألن الســودان مواظبــة علــى عليــه ُيرجــى تفضــلكم بــإعالمي فــي حــال لــزمتكم أيــة توضــي
العمل الدؤوب بشأن هذا المرض المسبب للعجز لكي يكـون مـن األولويـات المدرجـة علـى رأس قائمـة أمـراض 

  المناطق المدارية المهملة.
  وٕانني أتطلع إلى تفضلكم بتزويدي بدعمكم الفاعل.

  .وتقبلوا آيات شكري وأطيب تحياتي
  

  ،،،المخلص
  من عبد اهللا حمدتوالدكتور عبد الرح
  المدير التنفيذي

  السودان –وزارة الصحة االتحادية 
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  )٢٠١٥مشروع قرار مقدم إلى جمعية الصحة العالمية الثامنة والستين (

  السودان ورعته الهند ونيجيريا والصومال والمكسيك تحت عنوان  استهلته

  الحبيبية" "تعزيز مكافحة مرض األورام

  جمعية الصحة العالمية الثامنة والستون،

  البلدان الواقعة ضمن حزام مرض األورام الحبيبية،

فــال وصــفوف إذ يســاورها بــالغ القلــق إزاء عــبء مــرض األورام الحبيبيــة، وخصوصــًا بــين صــفوف األط
الشـــباب الـــذين هــــم فـــي ســــن اإلنتـــاج، وٕازاء آثـــار المــــرض الصـــحية واالجتماعيــــة واالقتصـــادية علــــى 

  مجتمعات السكان الريفية الفقيرة؛

  وٕاذ تدرك أن اإلبكار في الكشف عن المرض وعالجه يقّلالن عواقبه الضارة إلى أدنى حد؛

المتعاونة على مكافحة األورام الحبيبيـة فـي ميـدان وٕاذ تالحظ مع االرتياح التقدم الذي أحرزته المراكز 
  تنسيق أنشطة المكافحة والبحث فيما بين الشركاء؛

وٕاذ يساورها القلق حيال عرقلة العديد من العوامل إلحراز المزيد من التقدم، ومنهـا التـأخر فـي الكشـف 
  عن حاالت المرض وعدم توفر وسائل فعالة لتشخيصها وعالجها والوقاية منها؛

وٕاذ تضـــع فـــي اعتبارهـــا أن اآلثـــار الســـلبية ألمـــراض المنـــاطق المداريـــة المهملـــة التـــي تصـــيب الفقـــراء، 
ومنهـــا مـــرض األورام الحبيبيـــة، قـــد تعرقـــل بلـــوغ هـــدفين مـــن أهـــداف األمـــم المتحـــدة اإلنمائيـــة لأللفيـــة، 

  وهما القضاء على الفقر المدقع والجوع وتحقيق تعميم التعليم االبتدائي،  أال

الــدول األعضــاء الموطونــة بمــرض األورام الحبيبيــة أو تلــك المهــددة بــأن يتوطنهــا علــى  تحــثّ   -١
  القيام بما يلي:

  تقييم عبء مرض األورام الحبيبية وٕانشاء برامج لمكافحته، عند اللزوم.  (أ)
تسريع وتيرة الجهود الرامية إلى اإلبكار في الكشف عن حاالت مرض األورام الحبيبيـة   (ب)

  .وعالجها
  إقامة تعاون فعال، حيثما أمكن، مع سائر األنشطة المتصلة بمكافحة المرض.  (ج)
القيـــام فـــي ســـياق تطـــوير الـــنظم الصـــحية بإنشـــاء الشـــراكات وصـــونها علـــى الصـــعيدين   (د)

  القطري واإلقليمي من أجل مكافحة المرض.
لمكافحــة، ضــمان إتاحــة مــوارد وطنيــة كافيــة لتلبيــة االحتياجــات فــي مجــالي الترصــد وا  (ه)

  بوسائل منها إتاحة خدمات العالج وٕاعادة التأهيل.
  إذكاء وعي المجتمع بالمرض.  (و)
ــــة   (ز) ــــى تشــــخيص مــــرض األورام الحبيبي ــــع العــــاملين الصــــحيين عل ــــدريب لجمي ــــوفير الت ت

  وعالجه.
إضــافة مــرض األورام الحبيبيــة بوصــفه واحــدًا مــن أولويــات أمــراض المنــاطق المداريــة   (ح)

  المهملة.
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  الدول األعضاء على القيام بما يلي: تشّجع  -٢
تكثيف البحوث الرامية إلى اسـتحداث وسـائل لتشـخيص مـرض األورام الحبيبيـة وعالجـه   (أ)

  والوقاية منه، ودمج المرض في النظام الوطني لترصد األمراض.
  زيادة مشاركة المجتمع في التعرف على أعراض المرض والوقاية منه.  (ب)

  
المجتمع الدولي والمنظمات والهيئـات التابعـة لمنظومـة األمـم المتحـدة والجهـات المانحـة  تدعو  -٣

  والمنظمات غير الحكومية والمنشآت ومؤسسات البحوث إلى القيام بما يلي:
التعاون مباشرة مع البلدان الموطونة بالمرض من أجل تعزيـز أنشـطة المكافحـة والبحـث   (أ)

  بشأنه.
توثيــق عــرى التعــاون مــع المنظمــات والبــرامج المعنيــة بتطــوير الـــنظم إقامــة الشــراكات و   (ب)

  الصحية من أجل ضمان التمّكن من إيصال التدخالت الفعالة إلى جميع من تلزمهم.
  .األورام الحبيبيةمرض على مكافحة  تقديم الدعم إلى المراكز المتعاونة  (ج)

  
  من المدير العام القيام بما يلي: تطلب  -٤

مـن التقنـي بالـدعم  األورام الحبيبيةمرض على مكافحة  ةكز المتعاوناالمر تزويد مواصلة   (أ)
أجــــل القيــــام تحديــــدًا بتطــــوير فهــــم عــــبء المــــرض وتحســــين إتاحــــة خــــدمات تشخيصــــه 

  وعالجه في وقت مبكر، وذلك عن طريق تعزيز البنى التحتية الصحية بصفة عامة.
ســـيلة لتعزيـــز خـــدمات الترصـــد توثيـــق عـــرى التعـــاون التقنـــي فيمـــا بـــين البلـــدان بوصـــفه و   (ب)

  والمكافحة وٕاعادة التأهيل.
تعزيــز البحـــوث المتعلقــة بتحســـين وســـائل تشــخيص المـــرض وعالجـــه والوقايــة منـــه مـــن   (ج)

البرنـامج الخـاص للبحـث والتـدريب فـي مجـال أمـراض تنسيقها ودعمها من جانب  خالل
ة اإلنمـــائي والبنـــك المنـــاطق المداريـــة المشـــترك بـــين اليونيســـيف وبرنـــامج األمـــم المتحـــد

   .الدولي ومنظمة الصحة العالمية
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