
    
  (مسودة) ٧٠/٧٨ج  السبعونجمعية الصحة العالمية 

  ٢٠١٧ مايو/ أيار ٣١  
  A70/78 (Draft)    

  
  
  

  "بللجنة " ير الرابعالتقر 
  

  (مسّودة)
  
  

مولـــــوين برئاســـــة الـــــدكتور  ٢٠١٧أيـــــار/ مـــــايو  ٣٠ فـــــي الســـــابعة والثامنـــــة عقـــــدت اللجنـــــة "ب" جلســـــتيها  
  .)والدكتور سالميت (إندونيسيا ميكلوسي (سلوفاكيا)ماريو والدكتور  ربودا)(أنتيغوا وب جوزيف

  
 والقــرارات الثالثــة المرفقــة المقــررين اإلجــرائيينباعتمــاد  نو عبجمعيــة الصــحة العالميــة الســ توصــية رتقــرّ و 
  :التالية جدول األعمالبنود والمتعلقة ب

  
  األمراض غير السارية -١٥
  

لالجتماع الثالـث الرفيـع المسـتوى للجمعيـة العامـة بشـأن الوقايـة مـن األمـراض  التحضير ١-١٥
  ٢٠١٨غير الُمعدية (غير السارية) ومكافحتها، المقرر عقده في عام 

  
  قرار واحد

  
  تقرير اللجنة المعنية بالقضاء على سمنة األطفال: خطة التنفيذ  ٥-١٥

  
  مقّرر إجرائي واحد بصيغته الُمعّدلة

  
  الوقاية من السرطان ومكافحته في سياق نهج متكامل  ٦-١٥

  
  قرار واحد بصيغته الُمعّدلة

  
منظمــة تعزيــز أوجــه التــآزر بــين جمعيــة الصــحة العالميــة ومــؤتمر األطــراف فــي اتفاقيــة   ٧-١٥

  الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ
  

  مقّرر إجرائي واحد بصيغته الُمعّدلة
  

  الوقاية من الصمم وفقدان السمع  ٨-١٥
  

  قرار واحد
  



   A70/78 (Draft)    (مسودة) ٧٠/٧٨ج

2 

  األعمال جدول من ١-١٥ البند
 
  

  العامة بشأن الوقاية من األمراض للجمعية التحضير لالجتماع الثالث الرفيع المستوى
  ٢٠١٨(غير السارية) ومكافحتها، المقرر عقده في عام  الُمعديةغير 

  
  

  جمعية الصحة العالمية السبعون،
  

) بشــأن اإلعــالن السياســي لالجتمــاع الرفيــع المســتوى للجمعيــة ٢٠١٣( ١٠-٦٦ج ص عإذ تــذكر بــالقرار 
) بشـأن ٢٠١٦( ٦–٦٩ع ص جوالقـرار العامة بشـأن الوقايـة مـن األمـراض غيـر الُمعديـة (غيـر السـارية) ومكافحتهـا 

التحضير لالجتماع الثالث الرفيع المستوى للجمعية العامـة بشـأن الوقايـة مـن االستجابة للتكليفات المحددة من أجل 
) بشــأن ٢٠١١( ٦٦/٢األمــراض غيــر الُمعديــة (غيــر الســارية) ومكافحتهــا؛ وقــرارات الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة 

الوثيقـة الختاميـة الجتمـاع الجمعيـة العامـة ) بشـأن ٢٠١٤( ٦٨/٣٠٠و المسـتوى الجتماع الرفيعلاإلعالن السياسي 
(غيـر الرفيع المستوى المعني باالستعراض والتقييم الشاملين للتقـدم المحـرز فـي الوقايـة مـن األمـراض غيـر المعديـة 

ـــا و٢٠١٥( ٦٩/٣١٣و ومكافحتهـــاالســـارية)  نميـــة خطـــة الت) بشـــأن ٢٠١٥( ٧٠/١) بشـــأن خطـــة عمـــل أديـــس أباب
 ٢٠١٤/١٠و ٢٠١٣/١٢وقــرارات المجلــس االقتصــادي واالجتمــاعي التــابع لألمــم المتحــدة ؛ ٢٠٣٠المســتدامة لعــام 

األمـراض غيـر فرقة عمل األمم المتحدة المشتركة بين الوكاالت المعنية بالوقايـة مـن بشأن  ٢٠١٦/٥و ٢٠١٥/٨و
  الُمعدية (غير السارية) ومكافحتها،

  
المحــــــّدث فــــــي خطــــــة العمــــــل العالميــــــة بشــــــأن الوقايــــــة مــــــن األمــــــراض غيــــــر الســــــارية  ٣التــــــذييل  تؤيــــــد  -١

  ؛٢٠٢٠-٢٠١٣ ومكافحتها
  
ـــــًا   -٢ ـــــر الســـــارية تحـــــيط علم ـــــة مـــــن األمـــــراض غي ـــــة للوقاي ـــــة التنســـــيق العالمي بخطـــــة العمـــــل الخاصـــــة بآلي

  ؛٢٠١٩-٢٠١٨التي تشمل الفترة  ومكافحتها
  
  :على ما يلي ١الدول األعضاء تحث  -٣
  

) بشــــأن اإلعــــالن السياســــي لالجتمــــاع الرفيــــع ٢٠١٣( ١٠-٦٦ج ص عأن تواصــــل تنفيــــذ القــــرار  )١(
والقـــرار المســـتوى للجمعيـــة العامـــة بشـــأن الوقايـــة مـــن األمـــراض غيـــر الُمعديـــة (غيـــر الســـارية) ومكافحتهـــا 

الرفيــع التحضــير لالجتمــاع الثالــث ) بشــأن االســتجابة للتكليفــات المحــددة مــن أجــل ٢٠١٦( ٦–٦٩ع  ص  ج
المســتوى للجمعيــة العامــة بشــأن الوقايــة مــن األمــراض غيــر الُمعديــة (غيــر الســارية) ومكافحتهــا؛ وقــرارات 

ــــة العامــــة لألمــــم المتحــــدة ــــع الجتمــــاعل السياســــي اإلعــــالن) بشــــأن ٢٠١١( ٦٦/٢ الجمعي  المســــتوى الرفي
ستوى المعني باالستعراض الوثيقة الختامية الجتماع الجمعية العامة الرفيع الم) بشأن ٢٠١٤( ٦٨/٣٠٠و

 ومكافحتهــــا(غيــــر الســــارية) والتقيــــيم الشــــاملين للتقــــدم المحــــرز فــــي الوقايــــة مــــن األمــــراض غيــــر المعديــــة 
خطــــة التنميــــة المســــتدامة ) بشــــأن ٢٠١٥( ٧٠/١) بشــــأن خطــــة عمــــل أديــــس أبابــــا و٢٠١٥( ٦٩/٣١٣و

 ٢٠١٤/١٠و ٢٠١٣/١٢حـــدة وقــرارات المجلـــس االقتصــادي واالجتمــاعي التـــابع لألمــم المت؛ ٢٠٣٠ لعــام
فرقـــة عمـــل األمـــم المتحـــدة المشـــتركة بـــين الوكـــاالت المعنيـــة بالوقايـــة مـــن بشـــأن  ٢٠١٦/٥و ٢٠١٥/٨و

المحّدث في خطة العمـل العالميـة  ٣األمراض غير الُمعدية (غير السارية) ومكافحتها، مع مراعاة التذييل 
 ؛٢٠٢٠-٢٠١٣ بشأن الوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها

                                                           
  وحسب االقتضاء، منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي.   ١
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تــدعم التحضــير علــى المســتوى الــوطني واإلقليمــي والــدولي لالجتمــاع الثالــث الرفيــع المســتوى أن  )٢(
للجمعيــة العامــة بشــأن الوقايــة مــن األمــراض غيــر الُمعديــة (غيــر الســارية) ومكافحتهــا، المقــرر عقــده فــي 

  ١؛٢٠١٨ عام
  
المــدير العــام أن يقــدم تقريــرًا عــن التحضــير لالجتمــاع الثالــث الرفيــع المســتوى للجمعيــة العامــة  مــن تطلــب  -٤

إلــى جمعيــة  ٢٠١٨ بشــأن الوقايــة مــن األمــراض غيــر الُمعديــة (غيــر الســارية) ومكافحتهــا، المقــرر عقــده فــي عــام
  من خالل المجلس التنفيذي. ٢٠١٨الصحة العالمية الحادية والسبعين في عام 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
 .٧٠/٢٧الوثيقة ج   ١
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 من جدول األعمال ٥-١٥البند 
  

  سمنة األطفال: خطة التنفيذعلى تقرير اللجنة المعنية بالقضاء 
  
  

 بتغذيـة الخاصة للمنظمة الشاملة التنفيذ خطةإذ تذكر بجملة أمور منها  جمعية الصحة العالمية السبعون،  
 الرّضــــع ألغذيــــة المالئــــم غيــــر للتــــرويج حــــد وضــــع( ٩-٦٩ع ص ج القــــرارو ، األطفــــال وصــــغار والرّضــــع األمهــــات
 العامــة للجمعيــة المســتوى الرفيــع لالجتمــاع السياســي اإلعــالن متابعــة( ١٠-٦٦ع ص ج)، والقــرار األطفــال وصــغار
 للمنظمـة العالميـة العمـل خطـة) الـذي يتضـمن ومكافحتهـا) السـارية غيـر( المعديـة غيـر األمـراض مـن الوقايـة بشـأن

الخــاص  والرصــد المســاءلة ٕاطــارو  ٢٠٢٠–٢٠١٣ للفتــرة ومكافحتهــا الســارية غيــر األمــراض مــن بالوقايــة الخاصــة
تقرير اللجنة المعنية بالقضاء على سمنة األطفال: خطة أن نظرت في بعد ؛ و التغذية بشأن الثاني الدولي المؤتمرب

  يلي:قررت ما  ١،التنفيذ
  

مواصــلة اتخــاذ اإلجــراءات بشــأن التوصــيات الــواردة فــي تقريــر لتوجيــه  ٢خطــة التنفيــذب ترحــبأن  )١(
 اللجنة المعنية بالقضاء على سمنة األطفال؛

 
للقضـاء علـى  وخطـط وطنيـة تواسـتراتيجيااسـتجابة علـى وضـع آليـات الدول األعضاء  تحثأن  )٢(

 ٢مع مراعاة خطة التنفيذ؛ ٣األطفال والمراهقين،و  الرضع سمنة
  
عـــن التقـــدم المحـــرز مـــن أجـــل لجمعيـــة الصـــحة  دوريتقـــديم تقريـــر  طلـــب مـــن المـــدير العـــامتأن  )٣(

م عـن التغذيـة واألمـراض قـدّ التي تُ  القائمة كجزء من التقاريرتنفيذ خطة الالقضاء على سمنة األطفال وعن 
  .غير السارية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
 .٧٠/٣١الوثيقة ج ١   
 ، الملحق.٧٠/٣١الوثيقة جانظر    ٢
 .٧٠/٣١الوثيقة جمن  ٣في الصفحة  ٤كما هو محدد في الحاشية    ٣
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  من جدول األعمال ٦-١٥البند 
  
  

  متكامل نهج سياق في ومكافحته السرطان من وقايةال
  
  

  العالمية السبعون،جمعية الصحة 

  ١؛متكامل وقاية من السرطان ومكافحته في سياق نهجفي التقرير المتعلق بالالنظر بعد 

الوفيـات بلـغ عـدد ، إذ ٢٠١٢ لعـالم فـي عـامباتعترف بأن السرطان كـان السـبب الرئيسـي الثـاني للوفـاة وٕاذ 
  متوسطة الدخل؛أخرى في بلدان منخفضة الدخل و  معظمهاوقعت  وفاةمليون  ٨,٢عنه  ةناجمال

ًا فـي مجـال عاظمـيثيـر قلقـًا متأنـه فـي العـالم، و األسباب الرئيسية للمراضـة واحد من السرطان ٕاذ تدرك أن و 
مليــون حالــة فــي  ١٤,١ رتفــع عــدد الحــاالت الجديــدة لإلصــابة بــه ســنويًا مــنأن يموميــة، ومــن الُمتوّقــع الصــحة الع

  ؛٢٠٣٠مليون بحلول عام  ٢١,٦إلى  ٢٠١٢ عام

إتاحـة التعـرض لعوامـل الخطـر وفـي تفـاوت فـي مجـال أوجـه عـاني مـن السـكان توٕاذ تدرك أن بعض فئـات 
أ دتحقيــق حصــائل أر فــي الوقــت المناســب، وأنهــا تعــاني مــن الــالزم الفحــص والتشــخيص المبكــر والعــالج خــدمات 

دى فئـــات ُمحـــّددة مـــن اســـتراتيجيات مختلفـــة لمكافحـــة الســـرطان لـــٕاذ تســـّلم بضـــرورة وضـــع ؛ و يتعلـــق بالســـرطان فيمـــا
  مثل األطفال والمراهقين؛مصابين به، مرضى الال

  ؛إجماالً  نصف أنواع السرطانيمكن أن يحول دون اإلصابة بحوالي وٕاذ تالحظ أن الحد من المخاطر 

تـوفير تخفيـف اآلالم و السرطان وعالجه فورًا وكما ينبغي، بوسائل منها تشخيص اإلبكار في ٕاذ تدرك أن و 
تحّسـن مرضـاه و الُمحّققـة لالحصـائل  عـّززتالناجمـة عنـه و الوفيـات قلّـل معـدل تيمكـن أن هـي أمـور الُملّطفة، الرعاية 

  ؛تهمنوعية حيا

 ابتكارميدان صيدالنية جديدة تقوم على االستثمار في مستحضرات منتجات اعتماد التقدير بوٕاذ تسّلم مع 
  والمرضى؛ الُنظم الصحية تتكّبدهاالتي تكاليف الالحظ بقلق بالغ ارتفاع تالسنوات األخيرة، وٕاذ بالسرطان  اتعالج

األدويـة والمنتجـات الطبيـة المأمونـة والجيـدة إتاحـة عترض سـبيل التي تتذليل العقبات أهمية على وٕاذ تؤكد 
ه لفـــرز حاالتـــه وتشخيصـــعنـــه التكلفـــة والتكنولوجيـــات المالئمـــة للوقايـــة مـــن الســـرطان والكشـــف ناجعـــة والمعقولـــة وال

، التعـاون الـدوليرى ُعـتوثيـق الوطنيـة و  الُنظم الصحيةعن طريق تعزيز وسائل منها العمليات الجراحية، بوعالجه، 
لمرضى، إتاحة هذه التسهيالت لانية المتمثل في تعزيز إمكبقصد بلوغ الهدف النهائي ، بما في ذلك الموارد البشرية

  ؛تهاأمين إتاحعلى ت الُنظم الصحيةقدرة وسائل منها تعزيز ب

  ) بشأن الوقاية من السرطان ومكافحته؛٢٠٠٥( ٢٢-٥٨ج ص عشير إلى القرار توٕاذ 
                                                           

 .٧٠/٣٢الوثيقة ج   ١
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الجتماع ) بشأن اإلعالن السياسي ٢٠١١( ٦٦/٢إلى قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة  شير أيضاً توٕاذ 
ومكافحتهـــا، الـــذي (غيـــر الســـارية) الوقايـــة مـــن األمـــراض غيـــر المعديـــة الرفيـــع المســـتوى المعنـــي بلجمعيـــة العامـــة ا

لسـرطان التصـدي لشـأن والحكومـات بمـن رؤسـاء الـدول المقطوعـة اللتزامـات الوطنيـة تبـّين اطريـق  خريطـةيتضمن 
  ه من األمراض غير السارية؛سواو 

خطة العمل العالمية للمنظمة اعُتِمدت بموجبه ) الذي ٢٠١٣( ١٠-٦٦ج ص عإلى القرار كذلك وٕاذ تشير 
لـدول اتمكـين التي تقـدم إرشـادات بشـأن كيفيـة ، ٢٠٢٠-٢٠١٣بشأن الوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها 

اإلعــالن السياســي الجتمــاع الجمعيــة العامــة الرفيــع الوفــاء بااللتزامــات التــي قطعتهــا علــى نفســها فــي مــن األعضــاء 
قطوعــة بشــأن تلــك المفيهــا  ، بمــاالمســتوى المعنــي بالوقايــة مــن األمــراض غيــر المعديــة (غيــر الســارية) ومكافحتهــا

  لسرطان؛التصدي ل

) بشــأن الوثيقــة ٢٠١٤( ٦٨/٣٠٠إلــى قــرار الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة  ،لــى ذلــكإضــافة إوٕاذ تشــير 
الوقايـة حـرز فـي االسـتعراض والتقيـيم الشـاملين للتقـدم المُ الرفيع المستوى المعني ب الختامية الجتماع الجمعية العامة

ُيسـتغنى د االلتزامـات المسـتمرة والمتزايـدة التـي ال ومكافحتهـا، الـذي يحـدّ (غيـر السـارية) من األمـراض غيـر المعديـة 
الـواردة لسـرطان وغيـره مـن األمـراض غيـر السـارية، اللتزامات المقطوعة بشأن التصدي لاطريق  خريطةنفيذ عنها لت

ومكافحتهـا، (غيـر السـارية) الوقاية من األمـراض غيـر المعديـة ي بنالمع الرفيع المستوىالجمعية العامة في اجتماع 
  ؛٢٠١٦و ٢٠١٥عامي ب بإطار زمنيُمحّددة أربعة التزامات وطنية ها بما في

فيهـا منظمـة لتتبـع مـدى تنفيـذ الـدول األعضـاء الوٕاذ تضع في اعتبارها أداة الرصد القائمة التـي تسـتخدمها 
لتصدي للسرطان وغيره من األمراض ن ابشأ بإطار زمنيدة هذه االلتزامات األربعة المحدّ لدولة  ١٩٤البالغ عددها 

ـــالمقرّ  عمـــالً  ٢٠١٥مـــايو / أيـــار ١فـــي المنظمـــة التـــي نشـــرتها  ١للمـــذكرة التقنيـــة غيـــر الســـارية، وفقـــاً  اإلجرائـــي  رب
  )؛٢٠١٥) (١٣(١٣٦ت  م

  منظمة اإلطارية بشأن مكافحة التبغ؛الاتفاقية  وٕاذ تضع في اعتبارها أيضاً 

، ٢٠٣٠أهــداف التنميــة المســتدامة الــواردة فــي خطــة التنميــة المســتدامة لعــام كــذلك وٕاذ تضــع فــي اعتبارهــا 
 ٤-٣والغايـة ) ضمان تمّتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهيـة فـي جميـع األعمـار(منها  ٣الهدف خصوصًا و 

بحلــول  بمقــدار الثلــث(الســارية) الوفيــات المبكــرة الناجمــة عــن األمــراض غيــر المعديــة تخفــيض الُمحــّددة فيــه، بشــأن 
  لتغطية الصحية الشاملة؛ن تحقيق ابشأ ٨-٣ ، والغاية٢٠٣٠عام 

والشـركاء الـدوليون فـي السـنوات األخيـرة مـن  ٢لجهـود التـي بـذلتها الـدول األعضـاءها لتقـدير وٕاذ تعرب عـن 
  مزيد من اإلجراءات؛الاتخاذ ضرورة أجل الوقاية من السرطان ومكافحته، مع مراعاة 

  االستراتيجية وخطة العمل العالميتين بشأن الصحة العمومية واالبتكار والملكية الفكرية؛وٕاذ تعيد تأكيد 

                                                           
(تــــــم  http://www.who.int/nmh/events/2015/technical-note-en.pdf?ua=1ُمتاحــــــة علــــــى الــــــرابط اإللكترونــــــي التــــــالي:    ١

 ).٢٠١٧أيار/ مايو  ١٩االطالع في 

 االقتضاء، منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي.وحسب    ٢
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المرونـة فـي اتفـاق منظمـة التجـارة كـامن الكامـل مـن مبتأكيد حقوق الدول األعضاء في االستفادة تعيد وٕاذ 
المعقولــة األدويــة  ةتاحــتــريبس) لزيــادة إالالعالميــة المتعلــق بالجوانــب المتصــلة بالتجــارة مــن حقــوق الملكيــة الفكريــة (

في مجـال  حافز هامهي حقوق الملكية الفكرية وٕاذ تالحظ، في جملة أمور، أن والمأمونة والناجعة والجيدة،  تكلفةال
  ،ة جديدةطبيمنتجات استحداث 

، الوطنيــة هــاعــن أولويات طرهــا المؤسســية والقانونيــة، فضــالً أُ ســياقها و عقــب مراعــاة  ١الــدول األعضــاء، تحــثّ    -١
  :ما يليعلى 

لوقايــة مــن الســرطان وغيــره المقطوعــة بشــأن االلتزامــات الوطنيــة اتنفيــذ خريطــة طريــق أن تواصــل   )١(
) ٢٠١١( ٦٦/٢مــن األمــراض غيــر الســارية ومكافحتهــا الــواردة فــي قــرار الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة 

اإلعـــالن السياســـي الجتمـــاع الجمعيـــة العامـــة الرفيـــع المســـتوى المعنـــي بالوقايـــة مـــن األمـــراض غيـــر بشـــأن 
شــأن ) ب٢٠١٤( ٦٨/٣٠٠قــرار الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة فــي و لمعديــة (غيــر الســارية) ومكافحتهــا، ا

الوثيقــة الختاميــة الجتمــاع الجمعيــة العامــة الرفيــع المســتوى المعنــي باالســتعراض والتقيــيم الشــاملين للتقــدم 
  ؛ومكافحتهاالُمحرز في الوقاية من األمراض غير المعدية (غير السارية) 

الــواردة  ٢٠١٦و ٢٠١٥عــامي ب بإطــار زمنــيدة حــدّ االلتزامــات الوطنيــة األربعــة المُ  أيضــاً أن تنّفــذ   )٢(
اجتمـــاع ثالـــث رفيـــع المســـتوى للجمعيـــة العامـــة بشـــأن الوقايـــة مـــن تنظـــيم ل فـــي الوثيقـــة الختاميـــة، تحضـــيراً 

المـذكرة التقنيـة التـي نشـرتها مـع مراعـاة ، ٢٠١٨عـام المقّرر عقـده فـي و ة ومكافحتها سارياألمراض غير ال
المـــدير العـــام الُمحـــرز التـــي سيســـتخدمها د مؤشـــرات التقـــدم حـــدّ لتـــي تُ ا ٢٠١٥/ مـــايو أيـــار ١يـــوم منظمـــة ال
االلتزامـــات حـــرز فـــي تنفيـــذ عـــن التقـــدم المُ بتقريـــر  ٢٠١٧الجمعيـــة العامـــة لألمـــم المتحـــدة فـــي عـــام زويـــد لت

تحديـــــدًا  هصـــــابة بـــــعوامـــــل خطـــــر اإلأخـــــذ طان، مـــــع لســـــر التصـــــدي لتلـــــك المتعلقـــــة بهـــــا بمـــــا في ،الوطنيـــــة
  ؛الحسبان في

وتوسـيع نطـاق تلـك الصـعيد الـوطني  ىعلـمـن السـرطان ومكافحتـه أنشطة الوقايـة أن تتولى دمج   )٣(
مــع خطــة التنميــة بمــا يتماشــى االســتجابات الوطنيــة لألمــراض غيــر الســارية مــن  اً بوصــفها جــزءاألنشــطة 

  ؛٢٠٣٠المستدامة لعام 
تشـمل الفئـات وتنفّـذها، حسـب االقتضـاء، بحيـث مكافحـة السـرطان بشأن وطنية  اً ضع خططأن ت  )٤(

؛ وتســعى إلــى تحقيــق أوجــه كمــا ينبغــي لرصــد والمســاءلةتخضــع لكافيــة و  مــواردكاّفــة؛ وتُــوّفر لهــا  العمريــة
  ؛حّقق مردوديتهاتُ و  التدخالت الصحية األخرىفيما بين التآزر 

التـي يحـدثها بـين إصابة السكان بالسرطان والوفيـات عن معدالت دة عالية الجو جمع بيانات أن ت  )٥(
، فيمـا بيــنهم التفـاوتت أوجــه معـدال قيـاسهـا حسـب نـوع السـرطان، بمــا فيبو مريــة عُ ال همجميـع فئـاتصـفوف 
ـــين الســـرطان عـــن معـــدالت إصـــابة الســـكان بســـجالت إعـــداد مـــن خـــالل وذلـــك   اُألســـروٕاجـــراء المســـوح ب

  السياسات والخطط؛االسترشاد بها في وضع المعلومات الصحية من أجل جمع ظم نُ المعيشية وغيرها من 

منظمــة اإلطاريــة بشــأن مكافحــة التبــغ؛ والــدول الاتفاقيــة فــي تنفيــذ الــدول األطــراف تعّجــل وتيــرة أن   )٦(
ي أقرب فرصـة ممكنـة، على أن تنظر في االنضمام إليها فاالتفاقية تلك إلى  األعضاء التي لم تنضم بعدُ 

الوقايـــة مـــن فــي  إلـــى حــد بعيـــدســهم يُ تعـــاطي التبـــغ بـــالنظر إلــى أن التخفـــيض الكبيــر فـــي معــدالت وذلــك 
مـن موميـة الصـحة الع اتفـي سياسـمن التدّخل السرطان ومكافحته؛ والعمل على منع دوائر صناعة التبغ 

  ؛بالنجاح ألمراض غير الساريةاإلصابة باعوامل خطر تخفيض يتكّلل  أنأجل 
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  السرطان؛أنواع ز الوقاية األولية من تعزّ أن   )٧(

العالية المردوديـة للوقايـة مـن حـاالت العـدوى الناجمـة عـن أنـواع التطعيمات رّوج لزياد إتاحة تأن   )٨(
الــــُنظم وقــــدرات مرتســــمات الوبائيــــة للبلــــدان إلــــى ال اســــتناداً التمنيــــع الوطنيــــة و جــــداول فــــي إطــــار  الســــرطان
  في خطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات؛غايات التمنيع الُمحّددة مع  ، وتمشياً الصحية

نــواع لتشــخيص المبكــر ألامعنيــة ب ضــع بــرامجفــي و رتســمات الوبائيــة الوطنيــة مُ الرتكــز إلــى أن ت  )٩(
مـن حيـث الجـدوى  التقـدير وسـائل فرزهـ وفقـاً وفرزها وتنفيذ تلـك البـرامج ورصـدها، وذلـك  الشائعة السرطان
  التشخيص والعالج؛مجالي التأخير في تالفي حاالت  ىعلالكافية  اتوبالتالزم مع توفير القدر  والمردودية

لســـرطان لـــدى األطفـــال مشـــفوعة بالبّينـــات بشـــأن التـــدبير العالجـــي لبروتوكـــوالت تنّفـــذ ضـــع و أن ت  )١٠(
  ة؛ُملّطفوالبالغين، بما في ذلك الرعاية ال

االقتضاء، مـن حسب تعزيز الشراكات والشبكات اإلقليمية ودون اإلقليمية، عن طريق تعاون أن ت  )١١(
  بعض أنواع السرطان؛تمّيز معنية بالتدبير العالجي لأجل إنشاء مراكز 

الســريرية واإلحالــة علــى أســاس المتعلقــة بالشــؤون اتخــاذ القــرارات ؤيــد التوصــيات التــي تأن تعــّزز   )١٢(
ـــة المردوديـــة مـــن فادة الناجعـــة والمأمونـــة والعاالســـت إجـــراء ، مثـــل وعالجـــه لســـرطانا خـــدمات تشـــخيصالي

عبــــر التعــــاون تســــّهل اإلشــــعاع والعــــالج الكيميــــائي، و العــــالج بلســــرطان و العمليــــات الجراحيــــة لمرضــــى ا
ـــين الصـــحيين، فضـــالً  ـــين المهني ـــدريب  القطاعـــات ب ظم نُ المـــوظفين علـــى جميـــع مســـتويات الـــكـــادر عـــن ت

  الصحية؛

بشــأن ج و هــاتبــاع نُ ظــر فــي أن تنو  ،المســتدامةو تعبئــة المــوارد البشــرية والماليــة المحليــة أن تتــولى   )١٣(
معقولـة التكلفـة لمرضـى  رعايـةإتاحـة مكافحة السرطان من أجـل تعزيـز ًا لالتمويل الطوعي واالبتكاري دعم

  ؛السرطان على نحو ُمنِصف

لوقايـــة مـــن الســـرطان ات الخاصـــة باالبّينـــالســـرطان لتحســـين قاعـــدة المتعلقـــة ببحـــوث أن تعـــّزز ال  )١٤(
  ؛المردودية العاليةالصحية ونوعية الحياة و ها الحصائل ومكافحته، بما في

) ٢٠١٤( ١٩-٦٧ج ص عالمخّففـــة لـــآلالم والرعايـــة الُملطِّفـــة تمشـــيًا مـــع القـــرار أن تـــوّفر الرعايـــة   )١٥(
  ؛العمرالرعاية الملطفة كعنصر من عناصر الرعاية الشاملة طيلة بشأن تعزيز 

والتـــدبير العالجـــي آلثـــاره  متابعـــة النـــاجين مـــن الســـرطانأن تتـــولى علـــى نحـــو اســـتباقي وُمعـــّزز   )١٦(
مـــن فاعلـــة بمشـــاركة وذلـــك ، همنـــالمتخّصصـــة الوقايـــة تزويـــدهم بو تظهـــر علـــيهم فـــي مراحـــل متـــأخرة  التـــي

  الناجين وأقاربهم؛
ــــلٕاتاحــــة خــــدمات الكشــــف المبكــــر عــــن احتياجــــات المرضــــى و أن تعــــّزز   )١٧( ، أمــــامهم إعــــادة التأهي

  ة؛الرعاية الُملّطفالعمل وخدمات الرعاية النفسية واالجتماعية و يشمل الجوانب المتعلقة ب بما
الرعايــة الالحقــة لمرضــى الســرطان تــوفير االجتماعيــة و و المشــورة النفســية أن تشــّجع علــى إســداء   )١٨(
طــابع الســرطان المطــرد الزيــادة مــن ، مــع مراعــاة الرعايــة، وتيّســر إســداء تلــك المشــورة وتــوفير تلــك ســرهمأُ و 

  ؛حيث كونه مرضًا مزمناً 
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إســـهامات االســـتفادة مـــن ب بـــين الحكومـــة والمجتمـــع المـــدنيالقائمـــة تعزيـــز الشـــراكات أن تواصـــل   )١٩(
، حســب االقتضــاء، القيــامالمرضــى، فــي المعنيــة بمنظمــات الالمنظمــات غيــر الحكوميــة المعنيــة بالصــحة و 

 بمـــا فيهـــا، ة مرضـــاهلوقايـــة مـــن الســـرطان ومكافحتـــه وعالجـــه ورعايـــاخـــدمات الـــدعم الـــالزم إليتـــاء بتقـــديم 
  ؛الرعاية الُملطِّفة

مــن ذاك الهــدف  ٤-٣الغايــة مــن أهـداف التنميــة المســتدامة، و  ٣الهــدف مــن أجــل بلــوغ عمـل أن ت  )٢٠(
الســارية) غيــر غيــر المعديــة ( الوفيــات المبكــرة الناجمــة عــن األمــراضبتخفــيض االلتــزام الــذي يعيــد تأكيــد 

  ؛٢٠٣٠بحلول عام  بمقدار الثلث
سـبيل وخصوصـًا منهـا، علـى (المأمونـة والناجعـة بتكلفـة معقولـة تـوافر األدويـة الجيـدة و أن تحّسن   )٢١(

وســائل منظمــة النموذجيــة لألدويــة األساســية) واللقاحــات و الدرجــة فــي قائمــة المثــال ال الحصــر، األدويــة المُ 
  ن؛السرطاتشخيص 

مــن الســرطان وعالجــه لوقايــة أن تعــّزز إتاحــة الخــدمات الشــاملة والعاليــة المردوديــة فــي ميــدان ا  )٢٢(
، فـي جملـة أمـور، زيـادة ورعاية مرضاه من أجل تـدبير حـاالتهم عالجيـًا علـى نحـو متكامـل، بوسـائل منهـا

  ؛مونة والناجعة والجيدةالمأالتكلفة و المعقولة خرى األتكنولوجيات وسائل التشخيص والدوية و إتاحة األ
  

  ما يلي: المدير العام تطلب من   -٢
  

أو بتكييـــف تلـــك اإلرشـــادات واألدوات علـــى نحـــو  ،مجموعـــات أدواتإرشـــادات و وضـــع قـــوم بأن ي  )١(
السرطان لوقاية من بشأن اوتنفيذ برامج شاملة إنشاء من أجل تدريجي وُمنّسق وفقًا للموارد الُمتاحة، وذلك 

االسـتفادة مـن عمــل سـرطان األطفــال والمـراهقين، و مـا فيهـا البـرامج المعنيــة بالتـدبير العالجـي لومكافحتـه، ب
  ؛المنظمات األخرى

علـــى مردوديـــة بالنســـبة إلـــى التـــدخالت األهـــا ونشـــرها فيمـــا يتعلـــق بوتوليفالبّينـــات جمـــع أن يتـــولى   )٢(
بيــان مبــّررات االســتثمار فــي التــدخالت؛ و تلــك فــي تنفيــذ  ١جميــع الفئــات العمريــة، ودعــم الــدول األعضــاء

  لوقاية من السرطان ومكافحته؛مجال ا

الُمكّيفــة وفقــًا ونمــاذج الرعايــة العاليــة المردوديــة قــدرة األمانــة علــى دعــم تنفيــذ التــدخالت أن يعــّزز   )٣(
الدوليــة للطاقــة الذريــة، الوكالــة ن فــيهم ، بمــعلــى حــد ســواء والعمــل مــع الشــركاء الــدوليينالحتياجــات البلــد 

  ؛الوقاية من السرطان ومكافحتهفيما يخص لبلدان إلى االمساعدة التقنية المقدمة وذلك لتنسيق 
تعــــاون مــــع المنظمــــات غيــــر الحكوميــــة والقطــــاع الخــــاص يو  ١عمــــل مــــع الــــدول األعضــــاء،أن ي  )٤(

ة مــع الجهــات الفاعلــة غيــر فــي إطــار المشــاركالُمحــّدد الخيريــة علــى النحــو تلــك والمؤسســات األكاديميــة و 
مرضـــى الحيـــاة وتحّســـن نوعيـــة  الوقايـــة مـــن الســـرطان ومكافحتـــهتعـــّزز  الـــدول مـــن أجـــل إقامـــة شـــراكات

صـحية وبالرفاهيـة فـي جميـع تمتّـع الجميـع بأنمـاط عـيش  (ضـمان ٣المصابين به بما يتماشى مـع الهـدف 
) المسـتدامة العالميـة مـن أجـل تحقيـق التنميـةتعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشـراكة ( ١٧والهدف األعمار) 

  ؛من أهداف التنمية المستدامة

                                                           
 االقتضاء، منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي.وحسب    ١
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التعــاون مــع المنظمــات غيــر الحكوميــة والقطــاع الخــاص والمؤسســات األكاديميــة أن يوثّــق ُعــرى   )٥(
ت الفاعلــة غيــر الــدول، بغيــة منظمــة للمشــاركة مــع الجهــاالفــي إطــار الُمحــّدد الخيريــة، علــى النحــو تلــك و 

  ؛ناجعة ومعقولة التكلفة لعالج السرطانأدوية جديدة حداث تعزيز است
بنــــاًء علــــى طلبهــــا،  ،بالمســـاعدة التقنيــــة لشــــراكات والشــــبكات اإلقليميــــة ودون اإلقليميــــةأن يـــزّود ا  )٦(

تمّيـــز تعـــّزز التـــدبير العالجـــي مراكـــز بوســـائل منهـــا تقـــديم الـــدعم، حســـب االقتضـــاء، فيمـــا يتعلـــق بإنشـــاء 
  لسرطان؛ل
عــــن الســــرطان الُموّجــــه صــــوب التقريــــر العــــالمي الــــدوري األول  ٢٠١٩قبــــل نهايــــة عــــام عــــّد أن ي  )٧(

ــاًء علــى نهــج متكامــل اتبــاع فــي ســياق العموميــة وسياســاتها، وذلــك الصــحة  البّينــات والخبــرات أحــدث وبن
منظمة الصحة المعنية في بمشاركة جميع األطراف و  هذا القرارعناصر الدولية الُمتاحة وعلى نحو يشمل 

أصــحاب المصــلحة ســائر المعنيــين مــن الدوليــة لبحــوث الســرطان، وبالتعــاون مــع وكالــة الومنهــا ، العالميــة
  ، بمن فيهم الناجون من السرطان؛كاّفة

 فـــي المنظمـــةخـــرى األطـــراف األالدوليـــة لبحـــوث الســـرطان و الوكالـــة بـــين العمـــل تنســـيق أن يعـــّزز   )٨(
  ؛عن عمليات تقييمهابالغ اإلوبشأن  ،اطرتقييم األخطار والمخعمليات بشأن 

، المجلس التنفيذي في دورته الرابعـة واألربعـين بعـد المائـة يعرضه على شامالً ًا تقنيًا تقرير أن يعّد   )٩(
لوقايــة مــن الالزمــة لتــوافر األدويــة تأثيرهــا علــى مــدى الشــفافية، و هــا التســعير، بمــا فيبحيــث يتنــاول نهــوج 

هـا أيـة بّينـات تثبـت الفوائـد المجنيـة منهـا ، بمـا فيلى تحّمـل تكـاليف تلـك األدويـةوالقدرة ع السرطان وعالجه
مجال الستثمار في الُمشّجعة على ا عن الحوافز ، فضالً غير المقصودة المترتبة عليها العواقب السلبيةأو 

بـــين القائمـــة العالقـــة إلـــى جانـــب التـــدابير، فيمـــا يخـــص تلـــك البحـــث والتطـــوير بشـــأن الســـرطان واالبتكـــار 
التـي تتخلـل تحديد األسعار، وتمويـل الثغـرات عملية قيمة و الُمضيفة للسلسلة الالمدخالت في جميع مراحل 

القـدرة علـى تحمـل تكـاليف بيـان الخيـارات التـي يمكـن أن تعـّزز البحث والتطوير بشـأن السـرطان، و أنشطة 
  ها؛إتاحتاألدوية وٕامكانية تلك 

اإلطــار الزمنــي للرصــد  مــعحــرز فــي تنفيــذ هــذا القــرار عــن التقــدم المُ  الــدوري المقــدم التقريــر يــوائم  )١٠(
، ١٠-٦٦ج ص عوالتبليــــغ بشــــأن الوقايــــة مــــن األمــــراض غيــــر الســــارية ومكافحتهــــا الموضــــح فــــي القــــرار 

  .فيه يدمجهو 
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  من جدول األعمال ٧-١٥البند 
  
  

  ومؤتمر األطراف  تعزيز أوجه التآزر بين جمعية الصحة العالمية
  اإلطارية بشأن مكافحة التبغ في اتفاقية منظمة الصحة العالمية

  
  

تعزيـز أوجـه التـآزر المقـدم مـن األمانـة بشـأن أن نظرت فـي التقريـر بعد  جمعية الصحة العالمية السبعون،
 ١،بين جمعية الصحة العالمية ومؤتمر األطـراف فـي اتفاقيـة منظمـة الصـحة العالميـة اإلطاريـة بشـأن مكافحـة التبـغ

مـــؤتمر األطـــراف فـــي اتفاقيـــة منظمـــة الصـــحة  الـــذي اعتمـــده FCTC/COP7(18) بـــالقرار أحاطـــت علمـــاً وبعـــد أن 
  ، قررت ما يلي:لمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغالعا
  

تفاقيـة اإلطاريـة االمـؤتمر األطـراف فـي بالتقرير المعـروض مـن رئـيس تحيط علمًا مع التقدير أن   )١(
 ؛بشأن مكافحة التبغ

 
إلــى توجيــه أمانــة االتفاقيــة  تفاقيــة اإلطاريــة بشــأن مكافحــة التبــغاالمــؤتمر األطــراف فــي أن تــدعو   )٢(

اإلطارية لتقديم تقرير عن الحصائل الخاصة بكل دورة قادمة للمؤتمر إلى دورة جمعية الصحة التي تليها، 
وذلك بغرض اإلحاطة علمًا وكجزء من الوثائق المقدمة إلى جمعية الصحة في إطـار بنـد جـدول األعمـال 

 فحتها؛المعني بالوقاية من األمراض غير السارية ومكا
  
)، ٢٠١٦) (١٣(٦٩ج ص عأن ُيطلـــــب مـــــن المــــــدير العـــــام للمنظمـــــة، طبقــــــًا للمقـــــرر اإلجرائــــــي   )٣(

 تفاقيــة اإلطاريــة بشــأن مكافحــة التبــغاالفــي  إلحاطــة مــؤتمر األطــرافاالســتمرار فــي تقــديم تقــارير منتظمــة 
  .إلطاريةتفاقية ااالعلمًا بقرارات جمعية الصحة ومقرراتها اإلجرائية ذات الصلة بتنفيذ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
 .٧٠/٣٣الوثيقة ج   ١
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  من جدول األعمال ٨-١٥البند 
  

  الوقاية من الصمم وفقدان السمع
  
  

  جمعية الصحة العالمية السبعون،

مليون شخص على نطاق العـالم يتعايشـون مـع فقـدان السـمع المسـبب  ٣٦٠إذ تعترف بأن هناك 
  بالغ أكبر سنًا؛مليون  ١٨٠مليون طفل ونحو  ٣٢للعجز، وأن هذا المجموع يشمل 

مـن المصـابين بفقـدان السـمع يعيشـون فـي البلـدان المنخفضـة والمتوسـطة  ٪٩٠تقر بأن نحـو  وٕاذ
  الدخل، وتنقصهم غالبًا الموارد واالستراتيجيات الالزمة لعالج فقدان السمع؛

ألذن وٕاذ يساورها القلق إزاء االرتفاع المستمر لمعدل انتشار أمراض األذن المزمنة، مثل التهاب ا
  الوسطى المقيح، والتي تؤدي إلى فقدان السمع وقد تتسبب في حدوث مضاعفات تهدد الحياة؛

وٕاذ تعتــرف بحجــم مشــكلة فقــدان الســمع المتعلــق بالعمــل والنــاجم عــن الضوضــاء، باإلضــافة إلــى 
  المسائل ذات الصلة بفقدان السمع الناجم عن ضوضاء األنشطة الترفيهية والضوضاء البيئية؛

رك أن فقــدان الســمع المتــروك دون عــالج يــرتبط بتراجــع القــدرات اإلدراكيــة، وأنــه يســهم فــي وٕاذ تــد
  عبء االكتئاب والخرف، وخصوصًا بين البالغين األكبر سنًا؛

وٕاذ تالحــظ األثــر الكبيــر ألمــراض األذن وفقــدان الســمع علــى النمــو والقــدرة علــى التواصــل والــتعلم 
قالل االقتصــادي لألفــراد، وكــذلك أثرهمــا علــى المجتمعــات المحليــة وكســب الــرزق والتمتــع بالعافيــة واالســت

  والبلدان؛

، وأن بواســـــطة اســـــتراتيجيات وقائيـــــة ن تالفيهـــــاكـــــوٕاذ تـــــدرك أن معظـــــم أســـــباب فقـــــدان الســـــمع يم
التدخالت المتاحة ناجحة وعالية المردود على السواء، ولكـن بـالرغم مـن ذلـك ال يحصـل معظـم المصـابين 

  ان السمع على الخدمات المناسبة؛بأمراض األذن وفقد

 ٢٣-٥٨ج ص عو) بشــأن الوقايــة مــن ضــعف الســمع ١٩٩٥( ٩-٤٨ج ص عوٕاذ تــذكر بــالقرارين 
  ) بشأن العجز، بما في ذلك الوقاية والتدبير العالجي والتأهيل؛٢٠٠٥(

والـذي يوصـي باالسـتثمار فـي تحسـين  ،٢٠١١ لعـام العجـز عـن العالميبالتقرير  أيضاً  وٕاذ تذكر
 العالمية الصحة لمنظمة العالمية العمل خطةإتاحة الخدمات الصحية والتأهيل والتكنولوجيات المساعدة، و 

  المستندة إلى التوصيات الواردة في التقرير؛ ٢٠٢١،١-٢٠١٤ العجز بشأن

، ٢٠٣٠ التنمية المسـتدامة لعـاموٕاذ تضع في اعتبارها أهداف التنمية المستدامة الواردة في خطة 
) األعمـــــار جميــــع فـــــي وبالرفاهيــــة صـــــحية عــــيش بأنمــــاط الجميـــــع تمتّــــع ضـــــمان( ٣وخصوصــــًا الهــــدف 

                                                           
  .٣، الملحق ١/ سجالت/٢٠١٧/ج ص عالوثيقة نظر ا   ١
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، والتـي تعتـرف ضـمنًا بضـرورة أن يحصـل المصـابون الشاملة الصحية التغطية تحقيقبشأن  ٨-٣ وغايته
 الجيــد التعلــيم ضــمان( ٤الهــدف بــالعجز علــى خــدمات الرعايــة الصــحية الجيــدة، كمــا تعتــرف بــأن غايــات 

) تـذكر صـراحة المصـابين بـالعجز وأن للجميـع الحياة مدى التعّلم فرص وتعزيز للجميع والشامل المنصف
  فقدان السمع المتروك دون عالج يعوق إلى حد بعيد حصائلهم التعليمية واألكاديمية؛

والشركاء الدوليين في السنوات وٕاذ تعرب عن تقديرها للجهود المبذولة من جانب الدول األعضاء 
  المزيد من اإلجراءات في الحسبان، اذخاألخيرة من أجل الوقاية من فقدان السمع، ولكنها تضع ضرورة ات

  :، مع مراعاة ظروفها الوطنيةالدول األعضاء على ما يلي تحث  -١

دمــج اســتراتيجيات رعايــة الســمع ضــمن اإلطــار الخــاص بــنظم الرعايــة الصــحية األوليــة  )١(
بطــرق منهــا تعزيــز الــوعي علــى جميــع المســتويات  فــي إطــار التغطيــة الصــحية الشــاملة، ديها،لــ

 ؛ والتعاون المشترك بين القطاعات وبناء االلتزام السياسي

جمــع البيانــات الســكانية العاليــة الجــودة عــن أمــراض األذن وفقــدان الســمع بهــدف تطــوير  )٢(
  االستراتيجيات والسياسات السكانية

 ؛والسمع تدريب مالئمة لتنمية الموارد البشرية في مجال رعاية األذنإنشاء برامج  )٣(

ضمان أعلى تغطية ممكنة بالتطعيم ضد الحصبة األلمانيـة والحصـبة والُنكـاف والتهـاب  )٤(
ــــــة الخاصــــــة  ــــــي خطــــــة العمــــــل العالمي ــــــواردة ف ــــــع ال ــــــات التمني الســــــحايا، بمــــــا يتماشــــــى مــــــع غاي

 الوطنية؛، ووفقًا لألولويات ٢٠٢٠-٢٠١١ بالتطعيم

تطوير وتنفيذ ورصد برامج الفرز الخاصة بالكشف المبكر ألمراض األذن، مثل التهـاب  )٥(
األذن الوسطى المقيح المزمن وفقدان السمع في المجموعات السكانية المعرضة لمخاطر شديدة، 
بمن في ذلك الرضع وصـغار األطفـال والبـالغون األكبـر سـنًا واألشـخاص المعرضـون للضوضـاء 

 اط المهنية والترفيهية؛في األوس

فـي ذلـك  ، بمـاذات المردوديـة تحسين إتاحة التكنولوجيات والمنتجات السـمعية المسـاعدة )٦(
معينات السمع والقوقعة التي ُتزرع في األذن وسائر األجهـزة المسـاعدة، وذلـك فـي إطـار التغطيـة 

 ؛منصفة ومستدامة ، مع مراعاة القدرة على توفير نظم الرعاية الصحية بطريقةالصحية الشاملة

تطــوير وتنفيـــذ لـــوائح لمكافحـــة الضوضـــاء فـــي األوســـاط المهنيـــة وأمـــاكن الترفيـــه، مـــرورًا  )٧(
 باألنظمة الصوتية الشخصية، وكذلك الرقابة على األدوية السامة لألذن؛

ين إتاحــة وســائل التواصــل عــن طريــق تعزيــز أســاليب التواصــل البديلــة، مثــل لغــة ســتح )٨(
 اإلشارة والشروح النصية؛

 بأنماط الجميع تمّتع ضمانمن أهداف التنمية المستدامة ( ٣الهدف  تحقيقالعمل على  )٩(
 ضــمان( مــن أهــداف التنميــة المســتدامة ٤ الهــدفو ) األعمــار جميــع فــي وبالرفاهيــة صــحية عــيش
، والـواردين فـي )للجميـع الحيـاة مـدى الـتعّلم فرص وتعزيز للجميع والشامل المنصف الجيد التعليم

، وذلـــك مـــع اإلشـــارة بوجـــه خـــاص إلـــى المصـــابين بفقـــدان ٢٠٣٠المســـتدامة لعـــام خطـــة التنميـــة 
 السمع؛
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  المدير العام ما يلي: تطلب من  -٢
 نات العلمية المتاحة؛واألذن، باالستناد إلى أفضل البيّ  السمعإعداد تقرير عن رعاية  )١(

ع للــدول األعضــاء فــي مجــاالت جمــ وتقــديم الــدعم التقنــي الــالزم إعــداد مجموعــة أدوات )٢(
وتحديــد كيفيــة دمــج  البيانــات والتخطــيط لالســتراتيجيات الوطنيــة الخاصــة برعايــة األذن والســمع،

وتعزيــز الــوعي، والفــرز الخــاص الوقايــة مــن فقــدان الســمع فــي بــرامج الرعايــة الصــحية األخــرى، 
 بفقدان السمع وأمراض األذن، والتدريب، وتوفير التكنولوجيات المساعدة؛

ع أصـحاب المصـلحة بهـدف الحـد مـن فقـدان السـمع النـاجم عـن تكثيف التعاون مع جميـ )٣(
، وذلــك عــن طريــق تطــوير وتــرويج معــايير االســتماع المأمونــة الترفيــه أثنــاءالتعــرض للضوضــاء 

ـــــرويج لالســـــتماع المـــــأمون ومنتجـــــات  ـــــرامج الحاســـــوبية والت ـــــات الب وبروتوكـــــوالت الســـــمع وتطبيق
 المعلومات؛

آذار/ مـارس مـن كـل  ٣وم العـالمي للسـمع فـي االضطالع بأنشطة الدعوة من خالل اليـ )٤(
 عام، مع تغيير موضوع كل سنة؛

 ١تقديم تقرير عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار إلى جمعية الصحة العالمية. )٥(

  
  

=     =     =  

                                                           
وافـــق المجلـــس التنفيـــذي علـــى أن متطلبـــات تقـــديم التقـــارير الخاصـــة بهـــذا القـــرار ينبغـــي إدراجهـــا فـــي برنـــامج التخطـــيط    ١

ــــــي ــــــي  الزمن ــــــرر اإلجرائ ــــــود جــــــدول األعمــــــال المتوقعــــــة، وحســــــبما حــــــدده المق ــــــة ٨(٦٩ج ص عالتطلعــــــي لبن ). انظــــــر الوثيق
  ته التاسعة والثالثين بعد المائة، الجلسة الثانية.، المحضر الموجز للمجلس التنفيذي في دور ١سجالت/ /١٣٩/٢٠١٦ت  م


