
  
  
  
  
  
  

  ٤ق١٤٢ت  م    بعد المائة األربعونالثانية و الدورة 
  ٢٠١٨ يناير/ كانون الثاني ٢٥
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  التصدي لعبء التسمم الناجم عن لدغ الثعابين
  
  
 

              التنفيذي،المجلس  
  

  ١،العبء العالمي للدغ الثعابينب الخاصبعد النظر في التقرير 
  

  جمعية الصحة العالمية الحادية والسبعين باعتماد القرار التالي: يوصي
  

  السبعون،و  الحادية جمعية الصحة العالمية
 

 ٨١٠٠٠عـــــدد مـــــن الرجـــــال والنســـــاء واألطفـــــال يتـــــراوح بـــــين وفـــــاة إزاء شـــــديد ســـــاورها قلـــــق إذ ي  
أربعة أو خمسة أضعاف هـذا العـدد مـن  معاناةحسب التقديرات و شخص في السنة في العالم  ١٣٨٠٠٠و

  ٢؛الناجم عن لدغ الثعابينالتسمم بسبب األشخاص من العجز البدني والنفسي 
 

المجتمعـات  ينتمـون إلـى هـم أفـرادشـخاص المتضـررين مـن لـدغ الثعـابين األأغلـب أن تالحظ وٕاذ   
  ؛سنة ٤٠سنوات و ١٠وتتراوح أعمارهم بين  الفقيرة المعتمدة على الزراعة والرعي

  
سـوء الوقايـة وتـدريب العـاملين الصـحيين وتشـخيص ألن عدة عوامل، بمـا فيهـا ساورها القلق وٕاذ ي  

حـــاالت التســـمم النــــاجم عـــن لــــدغ الثعـــابين وعالجهــــا وعـــدم كفايــــة األدوات المتاحـــة للوقايــــة مـــن المــــرض 
  ؛المزيد من التقدم في التصدي للتسمم الناجم عن لدغ الثعابين زتحول دون إحراوتشخيصه وعالجه، 

 
ُأغفــل إلــى حــد  هأنــ إالآالمــًا غيــر متناســبة التســمم النــاجم عــن لــدغ الثعــابين يســبب أن بــتســلم وٕاذ   

تكبــد نفقــات صــحية هائلــة وتفــاقم  احتمــالعلــى الــرغم مــن فــي األوســاط الصــحية العالميــة حتــى اآلن كبيــر 
  ؛الفقر نتيجة له

  
  
  

                                                      
 .١٤٢/١٧م تالوثيقة    ١

الناشــئة بفعــل الســم  التبـدالت المرضــية والفيزيولوجيــة المرضـية الــذي تســببههــو المـرض  عــن لـدغ الثعــابين النــاجمالتسـمم    ٢
  المحقون في الجسم نتيجة للدغ الثعابين.المؤذي 
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أمــراض يعتبــر حســب المنظمــة مرضــًا مــن  الثعــابينالتســمم النــاجم عــن لــدغ تســلم أيضــًا بــأن وٕاذ   
ـــة ـــة المهمل ـــا، المنـــاطق المداري ـــراء االستشـــاري االســـتراتيجي تبعـــًا لتوصـــية  ١ذات األولويـــة العلي فريـــق الخب

(جنيــف، فــي والتقنــي التــابع للمنظمــة والمعنــي بــأمراض المنــاطق المداريــة المهملــة خــالل اجتماعــه العاشــر 
تلبيــًة للحاجــة الملحــة إلــى تنفيــذ اســتراتيجيات وأدوات وتــدخالت فعالــة  ٢،)٢٠١٧آذار/ مــارس  ٣٠و ٢٩

  ؛للمكافحة
 

البيانــات االرتقــاء بمواصــلة وبضــرورة اإلحصــاءات والمعلومــات الدقيقــة االفتقــار إلــى ب عتــرفتوٕاذ   
  لتحسين فهم المرض ومكافحته؛وبائيات التسمم الناجم عن لدغ الثعابين عن 

 
ه مــــن األساســــي التشــــخيص المبكــــر والعــــالج للحــــد مــــن حــــاالت المراضــــة والعجــــز أنــــ تــــدركوٕاذ   

  والوفيات التي يمكن أن يسببها التسمم الناجم عن لدغ الثعابين؛
 

بالبحـــث فـــي عضـــاء فيمـــا يتصـــل تـــه بعـــض الـــدول األحرز ذي أالتقـــدم الـــ الحـــظ مـــع االرتيـــاحتوٕاذ   
  التسمم الناجم عن لدغ الثعابين وتحسين التدبير العالجي للحاالت؛

 
كلفـة فـي جميـع تعالجـات مأمونـة وناجعـة وميسـورة الإتاحـة  تقـر بالحاجـة الملحـة إلـى تحسـينوٕاذ   

  التسمم الناجم عن لدغ الثعابين؛أقاليم العالم التي يتوطن فيها 
 

التســمم النــاجم عــن لــدغ لتشــخيص مــن أجــل وضــع مبــادئ توجيهيــة تعتــرف بعمــل المنظمــة وٕاذ   
ومراقبتها وتنظيمها وضرورة إتاحتها لجميع أقاليم ألدوية المضادة للسموم االثعابين وتدبيره العالجي وٕانتاج 

  العالم؛
 

الــواردة فــي خطــة التنميــة المســتدامة أن تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة تضــع فــي اعتبارهــا وٕاذ   
قــد يتعرقــل نتيجــة لألثــر الســلبي  ،ســيما األهــداف المتعلقــة بــالفقر والجــوع والصــحة والتعلــيموال، ٢٠٣٠لعــام 

  التسمم الناجم عن لدغ الثعابين،لألمراض المهملة التي يعاني منها الفقراء وتشمل 
 
     على ما يلي: ٣الدول األعضاء حثت  -١

بـرامج الترصـد والوقايـة  ،عند االقتضاءأو تعزز،  و/وتضع عبء لدغ الثعابين تقّيم أن   )١(
  ؛والتأهيلوالعالج 

وٕاتاحتهـــا وتحمـــل تكاليفهـــا للســـكان تـــوافر األدويـــة المضـــادة للســـموم إمكانيـــة ن تحّســـأن   )٢(
وتضع آليات لضـمان قـدرة الجميـع علـى تحمـل التكـاليف اإلضـافية المرتبطـة  ،المعرضين للخطر

  بالعالج والتأهيل عقب التسمم الناجم عن لدغ الثعابين؛

                                                      
تــم ( /http://www.who.int/snakebites/resources/s40409-017-0127-6/en اإللكترونــي التــالي:انظــر الموقــع    ١

 ).٢٠١٧ ديسمبر/ كانون األول ٨االطالع في 

 .http://www.who.int/neglected_diseases/NTD_STAG_report_2017.pdf?ua=1 اإللكتروني التالي:انظر الموقع    ٢

 وحسب االقتضاء، منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي.   ٣
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عضاء بهدف تحسـين تـوافر األدويـة نهض بنقل المعارف والتكنولوجيا بين الدول األأن ت  )٣(
  ؛للحاالت المضادة للسموم على الصعيد العالمي والتدبير العالجي الفعال

الجهــود الراميــة إلــى مكافحــة التســمم النــاجم عــن تــدمج، حيثمــا يكــون ممكنــًا ومالئمــًا، أن   )٤(
  ؛لدغ الثعابين مع سائر األنشطة المعنية لمكافحة األمراض

ن إتاحــة خــدمات العــالج والتأهيــل المحــددة لألشــخاص المتضــررين مــن التســمم تحّســأن   )٥(
  ؛تعبئة الموارد الوطنيةالناجم عن لدغ الثعابين من خالل 

توفر التدريب للعاملين الصحيين المعنيين بشأن تشخيص حاالت التسمم الناجم عن أن   )٦(
  بالتشديد الخاص على األقاليم ذات معدالت اإلصابة العليا؛ ،وتدبيرها العالجي لدغ الثعابين

إعداد سيما بهدف والف وتدعم البحوث المتعلقة بالتسمم الناجم عن لدغ الثعابين تكثّ أن   )٧(
  ؛أدوات جديدة لتشخيص المرض وعالجه والوقاية منه وقياس عبئه

محــددة عبــر حمــالت عامــة  تعــزز وعــي المجتمــع بالتســمم النــاجم عــن لــدغ الثعــابينأن   )٨(
ف مشــــاركة المجتمــــع فــــي جهــــود التوعيــــة ج المبكــــر والوقايــــة، وتكثّــــالالســــياق الثقــــافي دعمــــًا للعــــ

  والوقاية؛

والتـــآزر بـــين الـــدول األعضـــاء والمجتمـــع الـــدولي والجهـــات صـــاحبة د التعـــاون توّطـــأن   )٩(
والوقايـة  المصلحة المعنية بغية تعزيز القدرات الوطنيـة لمكافحـة التسـمم النـاجم عـن لـدغ الثعـابين

  ؛منه وعالجه
  

           المدير العام ما يلي:من  تطلب  -٢

ــــة وينســــق مع وتيــــرة الجهــــود أن يســــرّ   )١( ــــدغ كافحــــة العالميــــة المبذول التســــمم النــــاجم عــــن ل
األولويــة ومــنح جــودة األدويــة المضــادة للســموم والعالجــات األخــرى ومأمونيتهــا ، بضــمان الثعــابين

 ؛للتدخالت الشديدة التأثير

النــاجم التســمم أن يواصــل تقــديم الــدعم التقنــي إلــى المؤسســات العاملــة علــى البحــث فــي   )٢(
بمـــا فيهـــا المراكـــز المتعاونـــة مـــع المنظمـــة دعمـــًا للجهـــود المحســـنة والمســـندة  عـــن لـــدغ الثعـــابين

 ؛بالبّينات لمكافحة المرض

يــنهض بــالجهود الدوليــة الراميــة إلــى تحســين إمكانيــة تــوافر األدويــة المضــادة للســموم أن   )٣(
  ؛المأمونة والناجعة وٕاتاحتها وتحمل تكاليفها للجميع

أن يقــدم الــدعم إلــى الــدول األعضــاء لتعزيــز قــدراتها مــن أجــل تحســين التوعيــة والوقايــة   )٤(
 ؛ومكافحتها التسمم الناجم عن لدغ الثعابينوٕاتاحة العالج والحد من حاالت 

د التعـاون التقنـي بـين الـدول األعضـاء كوسـيلة لتـدعيم خـدمات الترصـد والعـالج يوّطـ أن  )٥(
 والتأهيل؛
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يتعـــاون مـــع الوكـــاالت الدوليـــة والمنظمـــات غيـــر الحكوميـــة والمؤسســـات ومؤسســـات  أن   )٦(
البحـــث، عنـــد االقتضـــاء ووفقـــًا للواليـــات المعنيـــة المســـندة إليهـــا، لتقـــديم الـــدعم مباشـــرة إلـــى الـــدول 

بهــدف تــدعيم  ،علــى الطلــب بنــاءً  ،التســمم النــاجم عــن لــدغ الثعــابين ينتشــر فيهــااألعضــاء التــي 
 ؛لدغ الثعابينأنشطة التدبير العالجي لحاالت 

تنفيـــذ هـــذا القـــرار إلـــى جمعيـــة الصـــحة العالميـــة التقـــدم المحـــرز فـــي عـــن  اً قـــدم تقريـــر أن ي  )٧(
  والسبعين. ثالثةال

  
٢٠١٨كانون الثاني/ يناير  ٢٥، لتاسعةاالجلسة   

٩/ المحاضر الموجزة/١٤٢م ت  

  
  

=     =     =  


