
 
  
  
  
  
  
 

  ٢٠-٦٨ع  ص  ج    والستون الثامنةجمعية الصحة العالمية 
  ٢٠١٥أيار/ مايو  ٢٦

  WHA68.20    من جدول األعمال ٥-١٣البند 
  
  
  

  العبء العالمي للصرع وضرورة العمل المنسق على
  آلثاره الصحية التصديالمستوى الُقطري من أجل 

  واالجتماعية وأثاره على المعرفة العامة
  
  

  والستون، الثامنة العالمية الصحة جمعية
  

العبء العالمي للصرع وضـرورة العمـل المنسـق علـى المسـتوى الُقطـري تقرير األمانة بشأن بعد النظر في 
  ١؛العامةمن أجل التصدي آلثاره الصحية واالجتماعية وأثاره على المعرفة 

  
الــذي اعتمــدت فيــه جمعيــة الصــحة خطــة العمــل الشــاملة الخاصــة  ٨-٦٦ج ص عبعــد النظــر فــي القــرار و 

  بشأن إتاحة األدوية األساسية؛ ٢٢-٦٧ج ص ع، والقرار ٢٠٢٠-٢٠١٣بالصحة النفسية في الفترة 
  

بشـــأن الســـالمة علـــى  ١٠-٥٧ج ص عوالقـــرار  ٦٨/٢٦٩وٕاذ تســـلِّم بقـــرار الجمعيـــة العامـــة لألمـــم المتحـــدة 
عــن  ١٠-٦٧ج ص عبشــأن أمــراض المنــاطق المداريــة المهملــة، والقــرار  ١٢-٦٦ج ص عالطــرق والصــحة، والقــرار 

 للعنـف، التصـدي فـي الصـحي النظـام دور تعزيـزبشـأن  ١٥-٦٧ج ص ع، والقـرار المواليد صحة بشأن العمل خطة
والمـــداوالت المتعلقـــة بمكافحـــة داء الكيســـات المذنبـــة العصـــبي ، األطفـــال وضـــد والفتيـــات، النســـاء ضـــد وخصوصـــاً 

   ٢وصلته بالصرع التي جرت أثناء جمعية الصحة العالمية السادسة والخمسون؛
  

وٕاذ تشير إلى اإلعالن السياسي لالجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة لألمم المتحدة بشأن الوقايـة مـن 
ـــة (غيـــر الســـارية) ـــأن االضـــطرابات النفســـية  ٣،األمـــراض غيـــر المعدي ـــدول والحكومـــات ب ـــه رؤســـاء ال ـــذي أقـــر في ال

والعصبية هي سبب هام من أسباب المراضة وأنها تسهم في العـبء العـالمي لألمـراض غيـر السـارية ممـا يسـتدعي 
 توفير الوصول المنصف إلى البرامج وتدخالت الرعاية الصحية الفعالة؛

  

                                                           
 .٦٨/١٢الوثيقة ج    ١

  ، المحضر الموجز للجلسة الرابعة للجنة "أ"، (باإلنكليزية).٣/ سجالت/٥٦/٢٠٠٣ج ص عانظر الوثيقة     ٢
  .٦٦/٢قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة     ٣
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، والوثيقـــة الختاميـــة لمـــؤتمر األمـــم المتحـــدة المتعلقـــة بالصـــحة لأللفيـــةوبعـــد النظـــر فـــي األهـــداف اإلنمائيـــة 
 بأهــداف المعنــي العضــوية المفتـوح العامــل لفريــقوتقريـر ا ١للتنميـة المســتدامة المعنونــة "المسـتقبل الــذي نصــبو إليــه"

والــذي  ٦٦/٢٨٨التــابع للمــؤتمر المــذكور المنشــأ بمقتضــى قــرار الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة  المســتدامة التنميــة
 تخفـيض( ٤-٣ ) والغايـةاألعمـار جميـع فـي وبالرفاهيـة صـحية عيش بأنماط الجميع تمّتع ضمان( ٣يقترح الهدف 

 الصـــحة وتعزيـــز والعـــالج الوقايـــة خـــالل مـــن الثلـــث بمقـــدار المعديـــة غيـــر األمـــراض عـــن الناجمـــة المبكـــرة الوفيـــات
  ٢)؛٢٠٣٠ عام بحلول العقليتين والسالمة

  
وٕاذ تقــــر بــــأن الصــــرع هــــو مــــن بــــين أكثــــر األمــــراض العصــــبية المزمنــــة الخطيــــرة شــــيوعًا حيــــث يصــــيب 

مليون شخص من كـل األعمـار علـى المسـتوى العـالمي، وأن المصـابين بـه يتعرضـون فـي الغالـب للوصـم  ٥٠ نحو
والمفاهيم الخاطئة والمواقف السلبية المحيطة بهذا المرض، وأنهم يواجهـون مصـاعب خطيـرة والتمييز بسبب الجهل 

  في ميادين مثل التعليم، والعمالة، والزواج، واإلنجاب؛
  

وٕاذ تالحظ بقلق أن االنتشار الواسع للصرع يؤثر على الناس من كل األعمار، وأنواع الجـنس، واألعـراق، 
ت السـكانية الفقيـرة وتلـك التـي تعـيش فـي أوضـاع هشـة، والسـيما فـي البلـدان ذات ومستويات الـدخل، وأن المجموعـا

الــدخل المــنخفض والــدخل المتوســط، تتحمــل عبئــًا جســيمًا ممــا يهــدد بــالخطر الصــحة العموميــة والتنميــة االقتصــادية 
 واالجتماعية؛

  
دان المختلفة حيـث إن العـدد وٕاذ تدرك الفوارق الشاسعة القائمة في مستوى التدبير العالجي للصرع في البل

نسـمة،  ١٠٠ ٠,٠٣/٠٠٠الوسطي، مثًال، ألطباء الجهاز العصبي في البلدان ذات الدخل المـنخفض يبلـغ فحسـب 
٪ فــي ٧٥وأن األدويــة األساســية المضــادة للصــرع غيــر متــوافرة فــي الغالــب، وأن الفجــوة العالجيــة تقــدر بــأكثر مــن 

 في المناطق الريفية منها في المناطق الحضرية؛ البلدان ذات الدخل المنخفض، أوسع بكثير
  

حــرروا مــن نوباتــه إذا مــا تــوفر لهــم العــالج المناســب وٕاذ تالحــظ أن غالبيــة المصــابين بالصــرع يمكــن أن يُ 
  باألدوية المضادة للصرع ذات المردودية العالية والتكلفة الميسورة؛

  
ــ ة منهــا وأن بالمســتطاع تعزيــز مثــل هــذه وٕاذ تقــر فضــًال عــن ذلــك بــأن بعــض أســباب الصــرع يمكــن الوقاي

  التدابير الوقائية في القطاع الصحي وفي قطاعات أخرى خارجه؛
  

 الدوليــة العصــبةهمــا  وٕاذ تعــي أن منظمــة الصــحة العالميــة، واثنتــان مــن المنظمــات الدوليــة غيــر الحكوميــة
 تحـت الصـرع لمكافحـة العالميـة الحملـة ١٩٩٧، أطلقـت عـام الصـرع بـداء المعنـي الـدولي والمكتب الصرع لمكافحة
 لــرأب عملهــا برنــامجبتنفيــذ  ٢٠٠٨"، وأن منظمــة الصــحة العالميــة بــدأت عــام الــدامس الظــالم مــن الخــروج" عنــوان
، وأن ذلك وفَّر مرتكزًا سليمًا للمنظمة لكـي تواصـل قيـادة وتنسـيق العمـل اإلنمـائي الـدولي النفسية الصحة في الفجوة

  بشأن الصرع؛
  

أن الممارسة في الصين وفي بعض البلدان األخرى ذات الدخل المنخفض قـد برهنـت علـى  وٕاذ تعي أيضاً 
أن العمــل المنســق علــى المســتوى القطــري يمكــن أن يكــون فعــاًال للغايــة فــي مكافحــة الصــرع والنهــوض بنوعيــة حيــاة 

  ماليين المصابين به بتكلفة زهيدة؛

                                                           
  .٦٦/٢٨٨قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة     ١
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وجيـــا التـــدبير العالجـــي للصـــرع وذلـــك مـــن البحـــوث وٕاذ تقـــر بالتقـــدم البـــاهر الـــذي تحقـــق مـــؤخرًا فـــي تكنول
  األساسية إلى التشخيص والعالج؛

  
وبــالنظر إلــى أن المنظمــات الحكوميــة الدوليــة، والمنظمــات غيــر الحكوميــة، والرابطــات األكاديميــة وغيرهــا 

ة بالتعـاون مـع من الهيئات قد عززت مؤخرًا من استثماراتها في ميدان التدبير العالجي للصرع وبـذلت جهـودًا واسـع
الحكومـــات الوطنيـــة، مثـــل العصـــبة الدوليـــة لمكافحـــة الصـــرع والمكتـــب الـــدولي المعنـــي بـــداء الصـــرع اللـــذين لـــديهما 

  عالقات رسمية مع منظمة الصحة العالمية وتتعاونان معها في مجال التدبير العالجي للصرع منذ عقود عديدة؛
  

رهن مجـــددًا علـــى ســـمات القيـــادة والتنســـيق وأن تتخـــذ وٕاذ تســـلِّم بـــدور منظمـــة الصـــحة العالميـــة فـــي أن تبـــ
  التدابير الفعالة للتدبير العالجي للصرع بالنظر إلى أثره الواسع على الصحة العمومية،

  
  على القيام بما يلي: ١الدول األعضاء تحث  -١

  
العموميـة، تعزيز القيادة وتصريف الشؤون بفعالية ، فيما يتعلـق بالسياسـات ذات الصـلة بالصـحة  )١(

والصحة النفسية، واألمراض غير السارية ، والتي تشمل مراعاة االحتياجـات الخاصـة للمصـابين بالصـرع، 
وٕاتاحـــة المـــوارد الماليـــة والبشـــرية وغيرهـــا التـــي تـــم تحديـــدها علـــى أنهـــا ضـــرورية لتنفيـــذ الخطـــط والتـــدابير 

 المستندة إلى البيِّنات؛
 
للقواعــد والمعــايير الدوليــة لحقــوق اإلنســان، بطــرح وتنفيــذ  القيــام، حيثمــا كــان ذلــك ضــروريًا ووفقــاً  )٢(

خطـــط عمــــل للتـــدبير العالجــــي للصــــرع ترمـــي إلــــى إزالــــة الفـــوارق وأوجــــه الغــــبن فـــي الخــــدمات الصــــحية، 
واالجتماعية، والخدمات المرتبطة األخرى، مع إيالء اهتمام خـاص بالمصـابين بالصـرع الـذين يعـانون مـن 

ين فــي المنــاطق الفقيــرة والنائيــة، بمــا يشــمل القيــام بــذلك مــن خــالل تعزيــز هشاشــة األوضــاع، مثــل القــاطن
 خدمات رعاية الصحة العمومية، ومن خالل تدريب الموارد البشرية المحلية على التقنيات المناسبة؛

  
دمج التدبير العالجـي للصـرع، بمـا فـي ذلـك الرعايـة الصـحية واالجتماعيـة، وخصوصـًا الخـدمات  )٣(

ز، في سياق التغطية الصحية الشاملة، ضمن الرعاية الصـحية األوليـة، حيثمـا كـان ذلـك المجتمعية المرتك
مناسبًا، بغية المساعدة في الحد من الفجوة العالجية لهذا المرض، وذلك من خالل تدريب مقدمي الرعايـة 
ث الصــحية مــن غيــر المتخصصــين لتزويــدهم بالمعــارف األساســية الالزمــة للتــدبير العالجــي للصــرع بحيــ

يمكــن تشــخيص المــرض وعالجــه ومتابعــة الحــاالت بقــدر اإلمكــان، فــي ســياقات الرعايــة الصــحية األوليــة، 
وكذلك من خالل تمكين المصابين بالصرع والقائمين على رعايتهم من تعزيز االستفادة من بـرامج الرعايـة 

تعزيــز نظــم المعلومــات الذاتيــة والمنزليــة المحــددة، ومــن خــالل ضــمان تــوفير نظــام قــوي وعامــل لإلحالــة، و 
والترصــد المتعلقــة بالصــحة بحيــث تقــوم بصــورة اعتياديــة بجمــع البيانــات، والتبليــغ عنهــا، وتحليلهــا، وتقيــيم 

 االتجاهات المتصلة بالتدبير العالجي للصرع؛
 

مساندة إرساء وتنفيذ استراتيجيات للتدبير العالجي للصرع، والسيما تيسير الحصول على األدوية  )٤(
لصـــرع المأمونـــة، والناجعـــة، وذات الجـــودة المضـــمونة، والعمـــل علـــى توفيرهـــا بأســـعار معقولـــة، المضـــادة ل

 وٕادراج األدوية األساسية المضادة للصرع في قوائم األدوية األساسية الوطنية؛
 

                                                           
 .اإلقليمي االقتصادي التكامل منظماتوحسب االقتضاء،     ١
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ضمان الوعي العام بالصرع وتوفير التثقيف بشأنه، وخصوصـًا فـي المـدارس االبتدائيـة والثانويـة،  )٥(
لمفاهيم الخاطئة وظاهرة وصم المصابين بالصرع وأسرهم وممارسة التمييز ضدهم الشائعة بغية الحد من ا

 في العديد من البلدان واألقاليم؛
  

تعزيـــز اإلجـــراءات الراميـــة إلـــى الوقايـــة مـــن أســـباب اإلصـــابة بالصـــرع، وذلـــك بواســـطة التـــدخالت  )٦(
 ع الصحة؛المسندة بالبينات، داخل قطاع الصحة وفي القطاعات األخرى خارج قطا

 
 تحسين االستثمارات في مجال بحوث الصرع وزيادة قدرات هذه البحوث؛ )٧(
  
االنخــراط مــع المجتمــع المــدني والجهــات الشــريكة األخــرى فــي التــدابير المشــار إليهــا فــي الفقــرات  )٨(

 ) أعاله؛٧(١) إلى ١(١الفرعية 
  
طـاع الصـحي وخارجـه إلـى االنخـراط الشركاء الدوليين، واإلقليميين، والوطنيين، والمحليين ضـمن القتدعو   -٢

  التنفيذ؛ ) أعاله ودعم هذا٨(١) إلى ١(١في تنفيذ التدابير المحددة في الفقرات الفرعية 
  
  المدير العام القيام بما يلي: من تطلب  -٣
  

استعراض وتقيـيم اإلجـراءات المتعلقـة بالصـرع التـي اضـطلعت منظمـة الصـحة العالميـة بقيادتهـا،  )١(
بغـــرض تحديـــد، وٕاجمـــال، وٕادمـــاج الممارســـات الفضـــلى ذات الصـــلة بغيـــة إتاحـــة هـــذه  وتنســـيقها، ودعمهـــا،

 المعلومات على نطاق واسع، والسيما في البلدان ذات الدخل المنخفض والدخل المتوسط؛
 
ـــام، بالتشـــاور مـــع الجهـــات المعنيـــة صـــاحبة المصـــلحة، وعلـــى أســـاس العمـــل المطلـــوب فـــي  )٢( القي

ضــع مجموعــة مــن التوصــيات التقنيــة تسترشــد بهــا الــدول األعضــاء فــي ) مــن منطــوق القــرار، بو ١( الفقــرة
اســتحداث وتنفيـــذ بـــرامج وخـــدمات للصــرع، وتزويـــد الـــدول األعضـــاء بالــدعم التقنـــي فـــي جهودهـــا المبذولـــة 

 للتدبير العالجي للصرع، والسيما في البلدان ذات الدخل المنخفض والدخل المتوسط؛
  
تنفيذ هذا القـرار إلـى الـدورة الحاديـة والسـبعين لجمعيـة الصـحة تقديم تقرير عن التقدم المحرز في  )٣(

 العالمية.
  

  ٢٠١٥مايو / أيار ٢٦الجلسة العامة التاسعة،   
  ٩/المحاضر الحرفية /٦٨ج  
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