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  الورم الفطريالتصدي لعبء 
  
  

  مصر ونيجيريا والسودان مقترح منمشروع قرار 
  
  
  

  المجلس التنفيذي،
  

  ١،عن الورم الفطريبعد النظر في التقرير 
  

  ة والستين باعتماد القرار التالي:تاسعجمعية الصحة العالمية ال ييوص
  

  ة والستون،تاسعجمعية الصحة العالمية ال
  

ســيما فــي صــفوف ، والالــورم الفطــريإزاء أثــر تعــرب عــن بــالغ قلقهــا إذ    )مــن الديباجــة ١الفقــرة (
وأعبــاء المــرض االجتماعيــة واالقتصــادية والمتصــلة بالصــحة والشــباب البــالغين فــي ســن العمــل، األطفــال 

  العمومية التي تلقى على كاهل الفقراء والمجتمعات الريفية؛
  

مــن  قلــالنتــدرك أن الكشــف المبكــر عــن المــرض وعالجــه أمــران ي ٕاذو    )مــن الديباجــة ٢الفقــرة (
  ؛إلى أدنى حد عواقب الضارة الناتجة عن الورم الفطريال

  
تالحظ مـع االرتيـاح التقـدم الـذي أحـرزه بعـض الـدول األعضـاء فـي  ٕاذو    )من الديباجة ٣الفقرة (

  مجال البحث المتعلق بالورم الفطري والتدبير العالجي لحاالت المرض؛
  

يســـاورها القلـــق ألن عـــدة عوامـــل، بمـــا فيهـــا الكشـــف المتـــأخر عـــن  ٕاذو    )مـــن الديباجـــة ٤الفقـــرة (
حاالت الورم الفطري وعدم كفاية األدوات المتاحـة لتشـخيص المـرض وعالجـه والوقايـة منـه، تعرقـل إحـراز 

  المزيد من التقدم؛
  

ية تضع في اعتبارها أن تحقيق أهداف األمم المتحدة اإلنمائية لأللف ٕاذو    )من الديباجة ٥الفقرة (
ـــالفقر والجـــوع والصـــحة ٢٠٣٠وأهـــداف خطـــة التنميـــة المســـتدامة لعـــام  ، وخصوصـــًا األهـــداف المتصـــلة ب

  ء المهملة بما فيها الورم الفطري،والتعليم، قد يتعرقل بسبب األثر السلبي ألمراض الفقرا
  
  

                                                      
 .١٣٨/٣٣ت  مالوثيقة    ١
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المنظمـات المجتمع الـدولي وجميـع الجهـات صـاحبة المصـلحة، بمـا فيهـا  تناشد   من المنطوق) ١الفقرة (
الدولية والهيئات التابعة لمنظومة األمم المتحـدة والجهـات المانحـة والمنظمـات غيـر الحكوميـة والمؤسسـات 

  بما يلي: االضطالع ،ثو ومؤسسات البحالوقفية 
  

علـى طلـب هـذه البلـدان، بهـدف  التـي يتوطنهـا المـرض، بنـاءً التعاون مباشرة مع البلـدان  )١(
 تعزيز أنشطة المكافحة؛

 
وتوطيـــد التعـــاون مـــع المنظمـــات والبـــرامج المعنيـــة بتطـــوير النظـــام  الشـــراكاتب النهـــوض )٢(

 لجميع المحتاجين إليها؛ ناجعةالصحي بغية ضمان إمكانية إتاحة التدخالت ال
  

  لى البحوث المتصلة بالورم الفطري؛المؤسسات العاملة عدعم  )٣(
  
علـى التي يتوطنها الورم الفطري أو يهـدد بـالتوطن فيهـا  الدول األعضاء شجعت   من المنطوق) ٢الفقرة (

   ما يلي:
  
 ؛الضرورةعبء الورم الفطري وٕانشاء برنامج للمكافحة عند تقييم  )١(
 
 تسريع وتيرة الجهود المبذولة للكشف المبكر عن حاالت الورم الفطري وعالجها؛ )٢(
  
مكافحـــة المعنيـــة لنشـــطة األدمـــج الجهـــود الراميـــة إلـــى مكافحـــة الـــورم الفطـــري فـــي ســـائر  )٣(

 حيثما أمكن؛األمراض 
  
لمكافحــة الــورم الفطــري علــى الصــعيدين القطــري واإلقليمــي إرســاء الشــراكات ومواصــلتها  )٤(

 في سياق تطوير النظام الصحي؛
  
ما يتعلق بتحسين إتاحة خدمات العـالج بما فيها  ،تلبية االحتياجات في مجال المكافحة )٥(

 د الوطنية؛وٕاعادة التأهيل من خالل تعبئة الموار 
  
 توفير التدريب للعاملين الصحيين المعنيين في مجال التدبير العالجي للورم الفطري؛ )٦(
  
أدوات جديـــــدة لتشـــــخيص الـــــورم الفطـــــري وعالجـــــه  حداثبهـــــدف اســـــتتكثيـــــف البحـــــوث  )٧(

 منه؛ والوقاية
  
بــأعراض المــرض لــدعم الكشــف المبكــر عــن الحــاالت  المحليــة وعــي المجتمعــات تعزيــز )٨(

  افحة؛في جهود المك المحلية والوقاية منها وتكثيف مشاركة المجتمعات
  

  ما يلي: المدير العامتطلب من من المنطوق)    ٣الفقرة (
  
 ؛"أمراض المناطق المدارية المهملة" سمىإدراج الورم الفطري في األمراض التي ت )١(
  
العاملـــة علـــى البحــــوث المتصـــلة بــــالورم مواصـــلة تقـــديم الــــدعم التقنـــي إلـــى المؤسســــات  )٢(

، بما فيها المراكز المتعاونة مـع المنظمـة، تأييـدًا لتحسـين جهـود مكافحـة المـرض المسـندة الفطري
 بالبينات؛
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دعــم الــدول األعضــاء التــي يتوطنهــا المــرض لتعزيــز القــدرات مــن أجــل تحســين الكشــف  )٣(
 ؛االت وٕاتاحة العالجالمبكر عن الح

  
تعزيـــز التعـــاون التقنـــي بـــين البلـــدان كوســـيلة لتـــدعيم خـــدمات الترصـــد والمكافحـــة وٕاعـــادة  )٤(

 التأهيل؛
  

البرنامج الخاص للبحوث والتدريب في مجال دعم تعزيز القدرات في مجال البحث عبر  )٥(
اإلنمائي والبنـك الـدولي أمراض المناطق المدارية المشترك بين اليونيسيف وبرنامج األمم المتحدة 

تشــــخيص الــــورم الفطــــري  ســــائلو ومنظمــــة الصــــحة العالميــــة بهــــدف تلبيــــة االحتياجــــات لتحســــين 
 وعالجه والوقاية منه؛

  
تقديم تقرير عن التقدم المحرز فـي تنفيـذ هـذا القـرار إلـى جمعيـة الصـحة العالميـة الثانيـة  )٦(

  والسبعين، عن طريق المجلس التنفيذي.
  
  

=     =     =  


