
  
  
  
  
  
  

  ١ق١٤٨ت  م    بعد المائة واألربعون الثامنةالدورة 
  ٢٠٢١كانون الثاني/ يناير  ٢١

  EB148.R1    من جدول األعمال ٦البند 
  
  
  

  صحة الفم
  
 

  إن المجلس التنفيذي،
  
برامج تحقيق صــحة أفضــل للفم كجزء من : صــحة الفم بشــأنالمقدم من المدير العام نظر في التقرير  وقد

  ١؛٢٠٣٠التغطية الصحية الشاملة واألمراض غير السارية حتى عام 
 

 جمعية الصحة العالمية الرابعة والسبعين باعتماد القرار التالي: يوصي
 

 إن جمعية الصحة العالمية الرابعة والسبعين،
 

للفم كجزء تحقيق صــحة أفضــل : صــحة الفم بشــأنالمدير العام المقدم من تقرير الوقد نظرت في 
  ؛٢٠٣٠من برامج التغطية الصحية الشاملة واألمراض غير السارية حتى عام 

   
) بشأن صحة الفم، خطة العمل الترويجية والوقاية ٢٠٠٧( ١٧-٦٠ج ص عوٕاذ تشير إلى القرار 

ن ي) بشـــــــــــــأن االســـــــــــــتراتيجية وخطة العمل العالميت٢٠١٦( ٣-٦٩ج ص عالمتكاملة من األمراض، والقرار 
 ،ويتمتع بالصحة  عالم يتسنى فيه لكل فرد أن يحيا حياة طويلة :٢٠٢٠-٢٠١٦بشأن الشيخوخة والصحة 

) ١١(٧٢ج ص عالمقرر اإلجرائي توفير الرعاية الصـحية األولية؛ و  ) بشـأن٢٠١٩( ٢-٧٢ج ص عوالقرار 
) بشـــــأن متابعة اإلعالن الســـــياســـــي المنبثق عن االجتماع الرفيع المســـــتوى الثالث للجمعية العامة ٢٠١٩(

) ١٢(٧٣ج ص عالمعني بالوقاية من األمراض غير المعدية (غير الســـارية) ومكافحتها، والمقرر اإلجرائي 
  ؛٢٠٣٠-٢٠٢٠ عقد التمتع بالصحة في مرحلة الشيخوخة بشأن) ٢٠٢٠(

  
 ٣، وخاصــًة هدف التنمية المســتدامة ٢٠٣٠وٕاذ تضــع في اعتبارها خطة التنمية المســتدامة لعام 

م بالجوانب الهامة التي (ضـــــمان تمّتع الجميع بأنماط عيش صـــــحية وبالرفاهية في جميع األعمار)، وتســـــلّ 
(القضـــاء على الفقر بجميع أشـــكاله  ١التنمية المســـتدامة، بما فيها الهدف تربط صـــحة الفم وســـائر أهداف 

وتحقيق األمن الغذائي وتحســــــــين التغذية وتعزيز الزراعة  (القضــــــــاء على الجوع ٢في كل مكان) والهدف 
(ضــــمان التعليم الجيد المنصــــف والشــــامل للجميع وتعزيز فرص التعّلم مدى الحياة  ٤) والهدف المســــتدامة

  (ضمان وجود أنماط استهالك وٕانتاج مستدامة)؛ ١٢والهدف  للجميع)
  

                                                           
 ١٤٨/٨م تالوثيقة    ١
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وٕاذ تشــــــير إلى اإلعالن الســــــياســــــي المنبثق عن االجتماع الرفيع المســــــتوى للجمعية العامة لألمم 
) الذي يســــــــّلم بأن ٢٠١١(  المتحدة المعني بالوقاية من األمراض غير المعدية (غير الســــــــارية) ومكافحتها

  تحديًا كبيرًا وقد تستفيد من االستجابات الموجهة عمومًا لألمراض غير السارية؛ل تشكّ  األمراض الفموية
  

التغطية بشــــأن اإلعالن الســــياســــي الصــــادر عن االجتماع الرفيع المســــتوى تشــــير أيضــــًا إلى وٕاذ 
بتعزيز الجهود الرامية إلى معالجة صـــــــحة الفم في  عااللتزام المقطو فيه  )، بما٢٠١٩الصـــــــحية الشـــــــاملة (

  تحقيق التغطية الصحية الشاملة؛إطار 
  

)، وهي معاهدة عالمية لحماية صحة ٢٠١٣وٕاذ تضع في اعتبارها اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق (
اإلنسان والبيئة من انبعاثات الزئبق ومركبات الزئبق الناجمة عن األنشطة البشرية وٕاطالقاتها، وتدعو إلى 

راعاة الظروف المحلية والتوجيهات الدولية ذات الصــــــــلة؛ ملغم األســــــــنان تدريجيًا مع م عمالتخفيض اســــــــت
  وتعترف بضرورة استحداث مادة بديلة قابلة لالستمرار بواسطة البحوث المركزة؛

  
شــــخص،  مليار ٣,٥ويعاني منها أكثر من  منتشــــرة بشــــكل كبير األمراض الفمويةم بأن وٕاذ تســــلّ 

 اً واقتصــــادي اً واجتماعي اً صــــحيخّلف عبئًا مّما ي، يةوبأن هذه األمراض وثيقة االرتباط باألمراض غير الســــار 
أكثر الفئات ضــــعفًا في  في صــــفوفصــــحة الفم مازال مســــتشــــريًا بوجه خاص  اعتاللوبأن عبء  ١،اً كبير 

  من تحسينات ملحوظة في بعض البلدان؛ تحققرغم ما ، المجتمع
  

مليار شــخص،  ٢,٣  يصــيباألســنان)  نخرغير المعالج ( الدائمة تســوس األســنان وٕاذ تالحظ أن
مليون طفل يعانون من تســــــــــوس األســــــــــنان غير المعالج الذي يلحق بأســــــــــنانهم  ٥٣٠وأن هناك أكثر من 

معدالت  أنٕاذ تالحظ أيضــــًا و  ٢؛مليون شــــخص يعانون من أمراض اللثة ٧٩٦) واألســــنان اللبنيةاألولية (
المنحدرين من أوضــاع هشــة؛ تكون بين   على مااإلصــابة مبكرًا بتســوس األســنان في مرحلة الطفولة هي أ
  وتدرك أن هذه الحاالت يمكن الوقاية منها إلى حد كبير؛

  
حيث ، أن ســـرطان الفم من أكثر أنواع الســـرطان انتشـــارًا في أنحاء العالم أجمعأيضـــًا وٕاذ تالحظ 

الناجمة عن ســــــــــتأثر في بعض البلدان بمعظم الوفيات يو  ٣شــــــــــخص ســــــــــنوياً  ١٨٠ ٠٠٠حصــــــــــد أرواح ي
  السرطان بين الرجال؛

  
المباشــرة وغير  صــحة الفم، وأن التكاليف اعتاللالعبء االقتصــادي الناجم عن  كذلك وٕاذ تالحظ

يجعل اعتالل   مما ٤،دوالر أمريكي مليار  ٥٤٥العالم تبلغ  حول األمراض الفمويةعن  الناجمة المباشــــــــــــرة
داء الســــــــكري وأمراض القلب واألوعية  شــــــــأنها شــــــــأن، تكلفة األعلى لمجاالت الصــــــــحيةصــــــــحة الفم من ا

  الدموية؛

                                                           
١            Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disability for 354 diseases 

and injuries for 195 countries and territories, 1990–2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease 
Study 2017. Lancet 2018; 392: 1789–8583 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6227754/.  

٢           Global Burden of Disease 2017 Oral Disorders Collaborators, Bernabe E, Marcenes W et. al. Global, 
regional, and national levels and trends in burden of oral conditions from 1990 to 2017: A systematic analysis for 
the Global Burden of Disease 2017 study. J Dent Res. 2020;99(4):362-373 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7088322/.  

٣    https://gco.iarc.fr/today/data/factsheets/cancers/1-Lip-oral-cavity-fact-sheet.pdf. 
٤         Righolt AJ, Jevdjevic M, Marcenes W, Listl S. Global-, regional-, and country-level economic impacts of 

dental diseases in 2015. J Dent Res. 2018;97(5):501-507.  
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 رتياح وانعداماالوعدم  فضًال عن األلميتسبب،  صحة الفم اعتاللوٕاذ تأخذ في اعتبارها أيضًا أن 
في مجال مّما يســـــــــفر عن قصـــــــــور  ١وتردي نوعية الحياة، في التغيب عن المدرســـــــــة ومكان العملالرفاه 
  ؛م وخسران اإلنتاجيةيالتعل

  
وٕاذ يســـــــــــاورها القلق إزاء تأثير اعتالل صـــــــــــحة الفم على نوعية الحياة والتمتع بالصـــــــــــحة البدنية 

 إلصابة بااللتهاب الرئويلدائم والنفسية في مرحلة الشيخوخة؛ وٕاذ تالحظ أن اعتالل صحة الفم هو سبب 
  واألشخاص ذوي اإلعاقة؛ ،، وخصوصًا من يعيشون منهم في مرافق الرعايةالمسنين بين

  
أحد العوامل الرئيســـــــية التي تســـــــهم في اإلصـــــــابة بالحاالت هو لفم صـــــــحة اوٕاذ تدرك أن اعتالل 

الصـــــــــــــحية العامة، وتالحظ ارتباطه تحديدًا بأمراض القلب واألوعية الدموية وداء الســـــــــــــكري والســـــــــــــرطان 
  ٢وااللتهاب الرئوي والوالدة المبتسرة؛

  
من األطفال المصـــــابين به  ٪٩٠ يفتك بنســـــبةوٕاذ تالحظ أن آكلة الفم مرض ناخر يبدأ في الفم و 

طوال  اإلعاقةفي بعض مناطق أفريقيا، ويســــــفر عن  التي يتركز معظمهافي صــــــفوف المجتمعات الفقيرة 
  في أغلب األحيان؛ واإلقصاء االجتماعيالعمر 

  
وداخلها، ويؤثر وٕاذ يســــــاورها القلق ألن اعتالل صــــــحة الفم يعكس أوجه تفاوت كبيرة بين البلدان 

ف معظم آثاره على المنحدرين تأثيرًا غير متناسب على البلدان المنخفضة الدخل والمتوسطة الدخل، ويخلّ 
من خلفيات اجتماعية اقتصــــــادية متدنية وغيرها من الفئات المعرضــــــة للخطر، مثل األشــــــخاص العاجزين 

  ؛عاقةبالسن أو اإل ألسباب تتعلقالصحية بأنفسهم فمهم عن صون نظافة 
  

واألمراض غير الســـــارية، مثل  األمراض الفمويةوٕاذ تعترف بعوامل الخطر الكثيرة المشـــــتركة بين 
تعاطي التبغ، وتعاطي الكحول على نحو ضـــــار، وارتفاع مدخول الجســـــم من الســـــكريات الحرة، وقصـــــور 

م والوقاية من شـــــروط النظافة الصـــــحية، وبالتالي بضـــــرورة دمج االســـــتراتيجيات المتعلقة بتعزيز صـــــحة الف
  وعالجها في السياسات العامة المتعلقة بمكافحة األمراض غير السارية؛ه أمراض

  
يؤدي دورًا هامًا في نمو األســـنان الصـــحية  يدبمدخول كاف من الفلور تزويد الجســـم م بأن وٕاذ تســـلّ 

ة طالمفر  يدبضـــــــــــرورة تخفيف وطأة اآلثار الضـــــــــــارة التي تخلفها كمية الفلور تقّر ووقايتها من التســـــــــــوس؛ و 
  ٣المضافة إلى مصادر المياه على نمو األسنان؛

  
ي على وٕاذ يســــــــاورها القلق إزاء األثر البيئي المحتمل الناجم عن اســــــــتعمال ملغم األســــــــنان الحاو 

  صور األشعة السينية؛ تظهيرالزئبق والتخلص منه، واستعمال المواد الكيميائية السامة في 
  

                                                           
١           Peres MA, Macpherson LMD, Weyant RJ, Daly B, Venturelli R, Mathur MR, Listl S, Celeste RK, 

Guarnizo-Herreño CC, Kearns C, Benzian H, Allison P, Watt RG. Oral diseases: a global public health 
challenge. Lancet. 2019 Jul 20;394(10194):249-260. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31327369/.  

٢   Seitz MW, Listl S, Bartols A, Schubert I, Blaschke K, Haux C, et al. Current Knowledge on Correlations 
Between Highly Prevalent Dental Conditions and Chronic Diseases: An Umbrella Review. Prev Chronic Dis 
2019; 16:180641 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31560644/.    

٣            Petersen PE, Lennon MA. Effective use of fluorides for the prevention of dental caries in the 21st 
century: the WHO approach. Community Dent Oral Epidemiol 2004; 32: 319–21 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15341615/.  
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ألن خدمات صــــحة الفم هي من الخدمات الصــــحية األســــاســــية األكثر  أيضــــاً  وٕاذ يســــاورها القلق
من البلدان عن تعطل تلك الخدمات جزئيًا أو  ٪٧٧، بعد إبالغ نســــــبة ١٩-تضــــــررًا بســــــبب جائحة كوفيد

  كليًا؛
  

 وفقًا لنهج شــــــامل لدورة الحياةبشــــــأنها أهمية صــــــون صــــــحة الفم وتنفيذ تدخالت  تشــــــدد علىوٕاذ 
  عوامل الخطر المشتركة؛ ومعالجةانطالقًا من مرحلة حمل األم بالطفل ووالدته 

  
واألسنان يمكن أن تكون بمثابة مؤشرات  وٕاذ تالحظ أن عددًا من الحاالت الصحية المتعلقة بالفم

على اإلهمال وٕاساءة المعاملة، والسيما بين األطفال، وأن المهنيين المعنيين بصحة الفم يمكن أن يسهموا 
  ،في الكشف عن إساءة معاملة األطفال وٕاهمالهم

  
  ظروفها الوطنية، على ما يلي:مراعاة  معالدول األعضاء،  تحث  -١

عوامل الخطر الرئيســـــــــــــية العتالل صـــــــــــــحة الفم وما يرتبط بها من عبء  ومعالجة فهم  )١(
  ؛المرض

بوســـــــائل منها تعزيز العمل المنســـــــق ، تعزيز دمج صـــــــحة الفم في ســـــــياســـــــاتها الوطنية  )٢(
  والمشترك بين الوزارات والقطاعات؛

 إلى تحّولل، واالُممرضـــاتعالج  ، المتمثل أســـاســـًا فيإعادة توجيه نهج العالج التقليدي  )٣(
في الوقت تحديد المخاطر من أجل توفير رعاية جامعة وشــــــــــــاملة  يقوم علىنهج ترويجي وقائي 

مع مراعاة إسهام جميع أصحاب المصلحة في تحسين صحة الفم بين صفوف السكان المناسب، 
  الصحة عمومًا؛في مجال وٕاحداث أثر إيجابي 

لقوى العاملة لزيز تطبيق نماذج فعالة التشــجيع على وضــع وتنفيذ ســياســات رامية إلى تع  )٤(
  في خدمات صحة الفم؛

  الترصد والرصد وتنفيذها؛في مجالي تيسير إقامة نظم فعالة   )٥(
  معدالت تركيز مادة الفلور في مياه الشرب؛ تحديد وتتبع  )٦(
التي  الخدمات الصحية األساسية حزمةتعزيز عملية تقديم خدمات صحة الفم في إطار   )٧(

  التغطية الصحية الشاملة؛تحقق 
تحسين صحة الفم في أنحاء العالم بأسره عن طريق تهيئة بيئة معززة لصحة الفم والحد   )٨(

من عوامــل الخطر وتعزيز نظــام مضــــــــــــــمون الجودة لرعــايــة صــــــــــــــحــة الفم وٕاذكــاء الوعي العــام 
  ؛التسنين الجيد وصحة الفم باحتياجات وفوائد

 
  إلى القيام بما يلي:الدول األعضاء  تدعو  -٢

ســياســات وخطط ومشــاريع معنية بصــحة الفم من أجل إدارة رعاية صــحة الفم وفقًا بلورة  )١(
فيها ، والتي تعتبر ٢٠٣٠عام لللرؤى وبرامج العمل الســــياســــية الُمزمع تنفيذها في مجال الصــــحة 

 فيما يتعلقصــــــــــــــحة الفم جزءًا ال يتجزأ من الصــــــــــــــحة العامة وتلبي احتياجات الجمهور ومطالبه 
  صحة الفم الجيدة؛ب
مثل المدارس والمجتمعات بين القطاعات في مختلف السياقات الرئيسية، التعاون  توطيد )٢(

  ؛واألسرالمحلية وأماكن العمل، من أجل تعزيز العادات وأنماط الحياة الصحية ودمج المعلمين 
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قدرات المهنيين المعنيين بصـــــــــــــحة الفم للكشـــــــــــــف عن حاالت اإلهمال وٕاســـــــــــــاءة عزيز ت )٣(
ويدهم بالوســــــــــائل المناســــــــــبة والفعالة إلبالغ الســــــــــلطات المختصــــــــــة بتلك المعاملة المحتملة، وتز 

  الحاالت وفقًا للسياق الوطني السائد؛
 

  المدير العام ما يلي: تطلب إلى  -٣
 
بالتشاور مع الدول األعضاء،  استراتيجية عالمية، مشروع ٢٠٢٠بحلول عام  يضعأن   )١(

ع خطة العمل العالمية بشــــأن الوقاية من على نحو يتســــق م لألمراض الفمويةمن أجل التصــــدي 
من برنامج عمل   ٣و ١الركيزتين مع و  ٢٠٣٠-٢٠١٣األمراض غير الســــــــارية ومكافحتها للفترة 

  ؛٢٠٢٢ األجهزة الرئاسية للمنظمة في عام لعرضها على نظرالثالث عشر،  مالمنظمة العا
  
، إلى خطة عمل بشـــأن صـــحة ٢٠٢٣العالمية، بحلول عام أن يترجم هذه االســـتراتيجية   )٢(

طى التقدم المحرز باالقتران مع غايات واضــــــحة وقابلة للقياس الفم عمومًا، تشــــــمل إطارًا لتتبع خُ 
على مكافحة تعاطي التبغ، ومضـــــــــغ أوراق التنبول  وتشـــــــــتمل، ٢٠٣٠بلوغها بحلول عام  ُيتوخى

وجوز األريقة، وتعاطي الكحول؛ وطب األســــــــــنان المجتمعي، وتعزيز الصــــــــــحة والتعليم، والوقاية 
على نحو ال ُيترك فيه أحد والرعاية األساسية في مجال العالج إلرساء أساس التمتع بصحة الفم 

ل هذه على االســــــتفادة من األحكام التي توفرها خطة العم أن تنطويأيضــــــًا ؛ وينبغي وراء الركب
  عد؛عد وتطبيب األسنان عن بُ التكنولوجيا الرقمية الحديثة في ميدان التطبيب عن بُ 

  
البلدان  دعملبضـــعًا، أن يضـــع إرشـــادات تقنية بشـــأن طب األســـنان المالئم للبيئة واألقل   )٣(

  عم البرامج الوقائية؛بما يشمل د، في تنفيذها التفاقية ميناماتا بشأن الزئبق
 
أن يواصــل تحديث اإلرشــادات التقنية ضــمانًا لتقديم خدمات طب األســنان المأمونة دون   )٤(

  انقطاع، بما يشمل تقديمها في ظروف الطوارئ الصحية؛
 
 ٣ التذييلفي إطار تحديث ، أن يعّد تدخالت تمثل "أفضـــل الخيارات" بشـــأن صـــحة الفم  )٥(

من خطة العمل العالمية الصــــــــــــــادرة عن المنظمة بشــــــــــــــأن الوقاية من األمراض غير الســــــــــــــارية 
  ومكافحتها، ودمجها في خالصة التدخالت التي تعدها المنظمة عن التغطية الصحية الشاملة؛

 
أن يـــدرج مرض آكلـــة الفم في عمليـــة االســــــــــــــتعراض التي تزمع المنظمـــة إجراءهـــا في   )٦(

طريق بشــــأن أمراض المناطق الصــــنيف أمراض إضــــافية ضــــمن خريطة للنظر في ت ٢٠٢٣ عام
  ؛٢٠٣٠-٢٠٢١المدارية المهملة 

 
في إطــار التقرير  ٢٠٣١أن يقــدم تقريرًا عن التقــدم المحرز والنتــائج المحققــة حتى عــام   )٧(

  ).١١(٧٢ع  ص  ج  من المقرر اإلجرائي (ه)٣وفقًا للفقرة  الساريةعن األمراض غير المقدم الموحد 
 

  ٢٠٢١يناير  كانون الثاني/ ٢١الجلسة الثامنة، 
 ٨المحاضر الموجزة//١٤٨م ت
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