
  
  
  
  
  

  ١ق١٣٩ت  م    بعد المائة والثالثون التاسعةالدورة 
  ٢٠١٦ مايو/ أيار ٣٠

  EB139.R1    من جدول األعمال ٣-٦البند 
  
  
  

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

  
  
  

  المجلس التنفيذي،

 مــن الوقايــة أجــل مــن الصــحة لجمعيــة جديــدين عمــل وخطــة قــرار إعــدادبعــد النظــر فــي التقريــر الخــاص ب
  ١،السمع وفقدان الصمم

  ن تعتمد القرار التالي:أجمعية الصحة العالمية السبعين ب يوصي

  جمعية الصحة العالمية السبعون،

مليون شخص على نطاق العـالم يتعايشـون مـع فقـدان السـمع المسـبب  ٣٦٠تعترف بأن هناك  إذ
  مليون بالغ أكبر سنًا؛ 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؛

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

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

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

وٕاذ تالحــظ األثــر الكبيــر ألمــراض األذن وفقــدان الســمع علــى النمــو والقــدرة علــى التواصــل والــتعلم 
ا علــى المجتمعــات المحليــة وكســب الــرزق والتمتــع بالعافيــة واالســتقالل االقتصــادي لألفــراد، وكــذلك أثرهمــ

  والبلدان؛

                                                      
 .١٣٩/٥م تالوثيقة    ١
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، 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 

  بأمراض األذن وفقدان السمع على الخدمات المناسبة؛

  ) بشــــــــــــــأن الوقايــــــــــــــة مــــــــــــــن ضــــــــــــــعف الســــــــــــــمع ١٩٩٥( ٩-٤٨ج ص عوٕاذ تــــــــــــــذكر بــــــــــــــالقرارين 
  ) بشأن العجز، بما في ذلك الوقاية والتدبير العالجي والتأهيل؛٢٠٠٥( ٢٣-٥٨ج ص عو

والذي يوصي باالستثمار في تحسـين  ٢٠١١،١ لعام العجز عن العالميبالتقرير  أيضاً  وٕاذ تذكر
 العالمية الصحة لمنظمة العالمية العمل خطةإتاحة الخدمات الصحية والتأهيل والتكنولوجيات المساعدة، و 

  المستندة إلى التوصيات الواردة في التقرير؛ ٢٠٢١،٢-٢٠١٤ العجز بشأن

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

، 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؛

لشركاء الدوليين في السنوات وٕاذ تعرب عن تقديرها للجهود المبذولة من جانب الدول األعضاء وا
  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(

ــديها، بطــرق منهــا تعزيــز الــوعي علــى جميــع المســتويات  فــي إطــار التغطيــة الصــحية الشــاملة، ل
 ؛ 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 األذن إنشاء 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

 نية؛، ووفقًا لألولويات الوط٢٠٢٠-٢٠١١ 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، 

                                                      
ـــــــــــر العـــــــــــالمي عـــــــــــن العجـــــــــــز لعـــــــــــام    ١ ـــــــــــة؛ ٢٠١١التقري ـــــــــــف: منظمـــــــــــة الصـــــــــــحة العالمي ـــــــــــي٢٠١١. جني ـــــــــــاح ف  . مت

http://www.who.int/disabilities/world_report/2011/en/   ٢٠١٦نيسان/ أبريل  ١١(تم االطالع في.(  
  ).٢٠١٦نيسان/ أبريل  ١١(تم االطالع في  /http://www.who.int/disabilities/about/action_plan/en في ةمتاح   ٢
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بمن في ذلك الرضع وصـغار األطفـال والبـالغون األكبـر سـنًا واألشـخاص المعرضـون للضوضـاء 
 لمهنية والترفيهية؛في األوساط ا

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 

 ؛فة ومستدامة، مع مراعاة القدرة على توفير نظم الرعاية الصحية بطريقة منصالصحية 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  تحقيقل على العم )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؛

  المدير العام ما يلي: تطلب من  -٢
 واألذن، باالستناد إلى أفضل البينات العلمية المتاحة؛ السمعإعداد تقرير عن رعاية  )١(

للــدول األعضــاء فــي مجــاالت جمــع  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، 
 ساعدة؛بفقدان السمع وأمراض األذن، والتدريب، وتوفير التكنولوجيات الم

تكثيف التعاون مع جميـع أصـحاب المصـلحة بهـدف الحـد مـن فقـدان السـمع النـاجم عـن  )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  ٣ع بأنشطة الدعوة من خالل اليـوم العـالمي للسـمع فـي االضطال )٤(
 عام، مع تغيير موضوع كل سنة؛

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

  ٢٠١٦ مايو/ أيار ٣٠، الثانيةالجلسة 
 ٢/المحاضر الموجزة/ ١٣٩م ت

=     =     =  
                                                      

وافق المجلس التنفيذي على أن متطلبات تقديم التقارير الخاصة بهذا القرار ينبغـي إدراجهـا فـي برنـامج التخطـيط الزمنـي    ١
). انظــر المحضــر المــوجز للمجلــس ٨(٦٩ج ص علبنــود جــدول األعمــال المتوقعــة، وحســبما حــدده المقــرر اإلجرائــي  التطلعــي

  التنفيذي في دورته التاسعة والثالثين بعد المائة، الجلسة الثانية.


