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  التصدي لعبء الورم الفطري
  
  
  

  ة والستون،تاسعجمعية الصحة العالمية ال
  

  ١،عن الورم الفطريالنظر في التقرير  بعد
  

والشـباب البـالغين فـي سـن تعرب عن بالغ قلقهـا إزاء أثـر الـورم الفطـري، والسـيما فـي صـفوف األطفـال ٕاذ و 
العمــــل، وأعبــــاء المــــرض االجتماعيــــة واالقتصــــادية والمتصــــلة بالصــــحة العموميــــة التــــي تلقــــى علــــى كاهــــل الفقــــراء 

  والمجتمعات الريفية؛
  

عواقـب الضـارة الناتجـة ن الكشف المبكر عن المرض وعالجه أمران يقلالن إلى أدنى حد مـن التدرك أ ٕاذو 
  عن الورم الفطري؛

  
تالحظ مع االرتياح التقدم الذي أحرزه بعض الدول األعضاء في مجال البحث المتعلق بالورم الفطري  ٕاذو 

  والتدبير العالجي لحاالت المرض؛
  
ل، بمـــا فيهـــا الكشـــف المتـــأخر عـــن حـــاالت الـــورم الفطـــري وعـــدم كفايـــة يســـاورها القلـــق ألن عـــدة عوامـــ ٕاذو 

  األدوات المتاحة لتشخيص المرض وعالجه والوقاية منه، تعرقل إحراز المزيد من التقدم؛
  
تضع في اعتبارهـا أن تحقيـق أهـداف األمـم المتحـدة اإلنمائيـة لأللفيـة وأهـداف خطـة التنميـة المسـتدامة  ٕاذو 

األهـــداف المتصـــلة بـــالفقر والجـــوع والصـــحة والتعلـــيم، قـــد يتعرقـــل بســـبب األثـــر الســـلبي وخصوصـــًا  ٢٠٣٠،٢لعـــام 
  لألمراض المهملة التي تصيب الفقراء بما فيها الورم الفطري،

  
المجتمــع الــدولي وجميــع الجهــات صــاحبة المصــلحة، بمــا فيهــا المنظمــات الدوليــة والهيئــات التابعــة  تناشــد  -١

والجهـــات المانحـــة والمنظمـــات غيـــر الحكوميـــة والمؤسســـات الوقفيـــة ومؤسســـات البحـــوث، لمنظومـــة األمـــم المتحـــدة 
  االضطالع بما يلي:

  
التعــاون مباشــرة مــع البلــدان التــي يتوطنهــا المــرض، بنــاًء علــى طلــب تلــك البلــدان، بهــدف تعزيــز  )١(

 أنشطة مكافحته؛

 .٦٩/٣٥الوثيقة ج   ١                                                           
 ، انظر الرابط٢٠٣٠، تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام ٧٠/١قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة    ٢

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1. 
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ـــ )٢( ة بتطـــوير النظـــام النهـــوض بالشـــراكات وتوطيـــد أواصـــر التعـــاون مـــع المنظمـــات والبـــرامج المعني
 الصحي بغية ضمان إمكانية إتاحة التدخالت الناجعة لجميع المحتاجين إليها؛

  
  دعم المؤسسات العاملة على البحوث المتصلة بالورم الفطري؛ )٣(
  

   الدول األعضاء التي يتوطنها الورم الفطري أو يهدد بالتوطن فيها على القيام بما يلي: تشجع  -٢
  
 عبء الورم الفطري وٕانشاء برنامج لمكافحته عند الضرورة؛ تقييم )١(
 
 تسريع وتيرة الجهود المبذولة للكشف المبكر عن حاالت الورم الفطري وعالجها؛ )٢(
  
دمــج الجهــود الراميــة إلــى مكافحــة الــورم الفطــري فــي ســائر األنشــطة المعنيــة لمكافحــة األمــراض  )٣(

 حيثما أمكن؛
  
ورم الفطــري علــى الصــعيدين القطــري واإلقليمــي فــي ســياق إرســاء الشــراكات وصــونها لمكافحــة الــ )٤(

 تطوير النظام الصحي؛
  
تلبية االحتياجات في مجال المكافحة، بمـا فيهـا مـا يتعلـق بتحسـين إتاحـة خـدمات العـالج وٕاعـادة  )٥(

 التأهيل من خالل تعبئة الموارد الوطنية؛
  
 جي للورم الفطري؛توفير التدريب للعاملين الصحيين المعنيين في مجال التدبير العال )٦(
  
 منه؛ تكثيف البحوث بهدف استحداث أدوات جديدة لتشخيص الورم الفطري وعالجه والوقاية )٧(
  
تعزيــز وعــي المجتمعــات المحليــة بــأعراض المــرض لــدعم الكشــف المبكــر عــن الحــاالت والوقايــة  )٨(

  منها وتكثيف مشاركة المجتمعات المحلية في جهود المكافحة؛
  
  م أن يتولى ما يلي:المدير العاتطلب من   -٣

  
 إدراج الورم الفطري في األمراض التي تسمى "أمراض المناطق المدارية المهملة"؛ )١(
  
ـــدعم التقنـــي إلـــى المؤسســـات  )٢( ـــديم ال ـــالورم الفطـــريمواصـــلة تق ـــة علـــى البحـــوث المتصـــلة ب ، العامل

 بالبينات؛فيها المراكز المتعاونة مع المنظمة، تأييدًا لتحسين جهود مكافحة المرض المسندة  بما
 
دعم الدول األعضاء التي يتوطنها المرض لتعزيز القدرات مـن أجـل تحسـين الكشـف المبكـر عـن  )٣(

 الحاالت وٕاتاحة العالج؛
  
 تعزيز التعاون التقني بين البلدان كوسيلة لتدعيم خدمات الترصد والمكافحة وٕاعادة التأهيل؛ )٤(
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بحـوث والتـدريب فـي مجـال أمـراض البرنامج الخاص للدعم تعزيز القدرات في مجال البحث عبر  )٥(
المناطق المدارية المشترك بين اليونيسيف وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي والبنك الـدولي ومنظمـة الصـحة 

 العالمية بهدف تلبية االحتياجات لتحسين وسائل تشخيص الورم الفطري وعالجه والوقاية منه؛
 
االستراتيجي والتقنـي المعنـي بـأمراض المنـاطق المداريـة القيام من خالل فريق الخبراء االستشاري  )٦(

المهملة بتحديد عملية منهجية وموّجهة تقنيًا بشأن تقييم أمراض أخرى من بين "أمـراض المنـاطق المداريـة 
 المهملة" وٕامكانية إدراجها فيها؛

  
  ثانية والسبعين.تقديم تقرير عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار إلى جمعية الصحة العالمية ال )٧(

  
  ٢٠١٦ مايو/ أيار ٢٨، الثامنةالعامة الجلسة 

 ٨/الحرفية/ المحاضر ٦٩ج
=     =     =  


