
  ١/مؤتمر /١٤١م ت  المجلس التنفيذي    
  ٢٠١٧ مايو/ أيار ٣١  بعد المائة األربعونالحادية و الدورة 
    EB141/CONF./1  المؤقت من جدول األعمال ٢-٦البند 

  
  
  

  أمراض القلب الروماتيزمية
  
  

أستراليا والبرازيل وكندا وجزر كوك وٕاكوادور وفيجي  منمشروع قرار مقترح 
  وساموا وتونغا وتوفالووناميبيا ونيوزيلندا وباكستان واليابان 

  
  

        المجلس التنفيذي، 
  

  ١بعد النظر في التقرير المتعلق بأمراض القلب الروماتيزمية،
  

  باعتماد القرار التالي: جمعية الصحة العالمية الحادية والسبعين يوصي
  

  السبعون،و  الحادية جمعية الصحة العالمية
 

اإلعــالن السياســي بشــأن متابعــة  ١٠-٦٦ج ص عتعيــد تأكيــد القــرار إذا    مــن الديباجــة ١الفقــرة 
غيـــر المعديـــة (غيـــر الســــارية)  للجمعيـــة العامـــة بشـــأن الوقايـــة مـــن األمـــراض لالجتمـــاع الرفيـــع المســـتوى

بتنفيــذ االســتراتيجية العالميــة بشــأن صــحة المــرأة والطفــل بشــأن االلتــزام  ٢-٦٩ع  ص  ج ؛ والقــرارومكافحتهــا
مأمونيــة أدويــة و واللقاحــات  الــنقص العــالمي فــي األدويــةبشــأن معالجــة  ٢٥-٦٩ع  ص  ج؛ والقــرار والمراهــق
أمـراض ئصـال الصـادر عـن االتحـاد األفريقـي بشـأن است ٢٠١٥؛ وبيان أديس أبابا لعام ونجاعتها األطفال

  ٢؛القلب الروماتيزمية في أفريقيا
 

أن أمـــراض القلـــب الروماتيزميـــة هـــي ســـبب كبيـــر تالحـــظ مـــع القلـــق وٕاذ    مـــن الديباجـــة ٢الفقـــرة 
جميعهـا، وهـي أمـراض ُيعـرف منظمة الأقاليم ين صفوف الناس في يمكن الوقاية منه للمراضة والوفيات بو 

 ٣٠٠ ٠٠٠فـي أكثـر مـن تسـبب تلى األقل و فرد عمليون  ٣٣تؤثر على عنها وٕان لم تكتمل بياناتها، أنها 
األطفـــال والمراهقـــون والحوامـــل ومنهـــا ، بـــين الفئـــات الُمستضـــعفة والُمهّمشـــة خصوصـــًا فيمـــا، و وفـــاة ســـنوياً 

  ٣والفقراء والسكان األصليون؛
                                                      

 .١٤١/٤م تالوثيقة    ١

   ُمتاح على الرابط اإللكتروني التالي:   ٢
http://www.pascar.org/uploads/files/ADDIS_ABABA_COMMUNIQU%C3%89_ON_ERADICATION_OF_RHUEMA

TIC_HEART_DISEASE_IN_AFRICA_-_Submission1.pdf 
 .٢٠١٧أيار/ مايو  ٣٠تم االطالع في 

 .٢٠١٠التقرير الخاص بعبء المرض العالمي لعام    ٣
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يمكـن الوقايـة منهـا صـحية حالـة  ةض القلب الروماتيزميامر أبأن تسّلم وٕاذ من الديباجة    ٣الفقرة 
المترتبــة علــى التهــاب البلعــوم العقــدي ثانويــة العقابيــل وهــي مــن العــن الحمــى الروماتيزميــة الحــادة، تــنجم 

 ،وتشخيصـه هـذا الشـكل مـن التهـاب البلعـومعـن الكشـف اإلبكـار فـي ، وأن "ألـف" الفئـة مناالنحاللي بيتا 
الرصــــين العــــالج تــــوفير مــــع بــــاالقتران يزميــــة، الحمــــى الروماتيزميــــة الحــــادة وأمــــراض القلــــب الرومات وعــــن

الحمى ُيصـابون بـووقايـة مـن لتهـاب البلعـوم العقـدي االنحاللـي بيتـا مـن الفئـة "ألـف" البالمضادات الحيوية 
المراضـة معـدالت كبيـر بشكل ل أن تقلّ ، هي أمور يمكن المضادات الحيوية المناسبةبالروماتيزمية الحادة 

  ؛المردوديةعالية والوفيات بطريقة 
 

بل موثوقــة للحصــول علــى األدويــة ُســ ســاورها القلــق إزاء عــدم إتاحــةوٕاذ ي   مــن الديباجــة ٤الفقــرة 
والحمـى الروماتيزميـة  التهـاب البلعـوم العقـدي االنحاللـي بيتـا مـن الفئـة "ألـف"األساسية الالزمة للوقاية مـن 

  ؛وعالجها الحادة وأمراض القلب الروماتيزمية
 

تــؤدي الــدور الــذي أن تشــير إلــى أن المبــادرات العالميــة قــادرة علــى وٕاذ    الديباجــةمــن  ٥الفقــرة 
، على أمراض القلب الروماتيزمية "لتغلبتوعية وتوليد الزخم الالزم "لالقيادة والتمّس الحاجة إليه في مجال 

ـــــى نحـــــو مـــــا وماتيزميـــــة لوقايـــــة مـــــن أمـــــراض القلـــــب الر بشـــــأن االعـــــالمي المنظمـــــة برنـــــامج يوّضـــــحه  عل
  ؛)٢٠٠٢-١٩٨٤( ومكافحتها

 
هــي مــن أمــراض الفقــر التــي بــأن أمــراض القلــب الروماتيزميــة تســّلم وٕاذ    مــن الديباجــة ٦الفقــرة 

تحقيق أهـداف التنميـة المسـتدامة إلنهـاء الفقـر وتحقيـق التغطيـة ى لإ، ولذلك فإن السعي يمكن الوقاية منها
مــن تلــك األمــراض الوقايــة يل العقبــات التــي تعتــرض ســبيل تــذلالصــحية الشــاملة أمــر بــالغ األهميــة، وأن 

  ،ومجاالت العمل ذات األولويةمنظمة اليتسق مع دستور تها بفعالية أمر ومكافح
 

     ما يلي:على  ١الدول األعضاء حثت    من المنطوق ١الفقرة 

الفقـــر وتحســـين الحـــد مـــن التـــي تبـــذلها عـــّدة قطاعـــات مـــن أجـــل الجهـــود أن تســـّرع وتيـــرة   )١(
المعايير االجتماعيـة واالقتصـادية بكـل الوسـائل، ومعالجـة المحـددات الجذريـة المعروفـة ألمـراض 

  لرعاية؛تدني مستوى إتاحة او بما فيها رداءة السكن واكتظاظه  القلب الروماتيزمية،

فـــي حالـــة البلـــدان أن تقـــوم ، و أمـــراض القلـــب الروماتيزميـــة فيهـــاعـــبء أن تجـــري تقييمـــًا ل  )٢(
ـــوفير المـــوارد  ـــامج لمكافحـــة أمـــراض القلـــب الروماتيزميـــة وت ـــذ برن الموطونـــة بتلـــك األمـــراض بتنفي

العمـل ، بحيـث يعـّزز البرنـامج هـاات تلك البلدان الوطنيـة وأولوياتلسياق وفقاً الالزمة لذاك البرنامج 
ها وجمــع البيانــات ّصــدتر  وتحســينمــن تلــك األمــراض الوقايــة الُمنصــب علــى د القطاعــات المتعــدّ 

علـى  العـالميفهـم عبئهـا فـي وٕاسـهامًا  ،تها كما ينبغيلمتابعتسهيًال وتحليلها الجيدة النوعية عنها 
  ؛نطاق أوسع

 اتاالســـتثمار فـــي المجتمعـــوســـائل منهـــا الرعايـــة الصـــحية األوليـــة، بأن تحّســـن إتاحـــة   )٣(
التهـاب مـن الوقايـة األوليـة فـي ميـدان الرعاية الصـحية الُمدّربة على تقديم والقوى العاملة  ةالمحلي

ـــا مـــن الفئـــة "ألـــف" ـــة الحـــادة و  البلعـــوم العقـــدي االنحاللـــي بيت أمـــراض القلـــب والحمـــى الروماتيزمي
يزمية وما ُيحتمل أن يقترن بها من مضاعفات، وتشخيصها وتدبيرها عالجيًا تـدبيرًا ُمسـندًا الرومات

                                                      
 وحسب االقتضاء، منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي.   ١
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 االروماتيزميـــة ومكافحتهـــالقلـــب مـــن أمـــراض الوقايـــة تحســـين فهـــم  نبـــًا إلـــى جنـــب مـــعج، بالبّينـــات
  ؛بين فئات السكان المعّرضة لخطر اإلصابة بها فيما

فــي الوقــت المناســب وعلــى األساســية  واألدويــة لتكنولوجيــات المختبريــةأن تكفــل إتاحــة ا  )٤(
يـة والوقا ةض القلـب الروماتيزميـأمـراتشخيص الحمـى الروماتيزميـة الحـادة و نحو موثوق ألغراض 

  ا؛همنها وعالج

لتصــدي ألمــراض ا لفــي مجــا الــوطني والــدوليعلــى الصــعيدين التعــاون أن توثّــق عــرى   )٥(
، وضــــع تــــدابير عالميــــة ووطنيــــة للحــــد مــــن عــــبء المــــرضوســــائل منهــــا القلــــب الروماتيزميــــة، ب

مـن األمـراض لوقايـة وتقاسـمها ألغـراض اأفضـل الممارسـات المتعلقـة بمنهجيـات واالستفادة مـن ال
معنيــة بتشــخيص تلــك األمــراض وعالجهــا علــى نحــو وٕانشــاء شــبكات وطنيــة وٕاقليميــة ومكافحتهــا، 
  ؛لزوم، عند المتخّصص

أصـــحاب المصـــلحة الـــدوليين المعنيـــين، مثـــل المنظمـــات غيـــر الحكوميـــة  تـــدعو    مـــن المنطـــوق ٢الفقـــرة  
والمؤسسات األكاديمية ومؤسسات القطاع الخاص والمؤسسـات الخيريـة، حسـب االقتضـاء، إلـى المسـاعدة 

والتعـاون مـن أجـل  اومكافحتهـ ةزميـيالَقلـب الرومات مـراضأبالجهود العالمية للوقاية مـن  على المضي قدماً 
   يلي:  ما

فـــي صــلب برنــامج الوقايــة مــن المـــرض  ةالقلــب الروماتيزميــ أمراضبــضــع المصــابين و   )١(
القلب  أمراضبومكافحته، واالستمرار في الدعوة نيابة عن المجموعات المعرضة لخطر اإلصابة 

 أو المتأثرة به؛ ةالروماتيزمي

األمراض غيـر السـارية التـي تصـيب  من اوغيره ةالقلب الروماتيزمي راضمأإبراز أهمية   )٢(
طفــــال والمــــراهقين فــــي البرنــــامج العــــالمي، وذلــــك بهــــدف تعزيــــز الــــنظم الصــــحية فــــي البلــــدان األ
وجـه التفـاوت فـي ألمتوسطة الـدخل، والقضـاء علـى الفقـر، والتصـدي المنخفضة الدخل والبلدان ال

 ؛مجال الصحة

فـي الوقـت المناسـب، لتكنولوجيـات الموجـودة والجديـدة، تسهيل الحصـول علـى األدويـة وا  )٣(
من خالل دعـم البحـث والتطـوير، بمـا فـي ذلـك  اومكافحته ةلب الروماتيزميالق مراضأللوقاية من 

، ةالقلــب الروماتيزميــ مــراضأتكــوين فهــم أفضــل لمســببات ووبائيــات الحمــى الروماتيزميــة الحــادة و 
 ومن خالل إتاحة الموارد للعموم؛

     المدير العام ما يلي:من  تطلب   من المنطوق ٣الفقرة  

 ةالقلـــب الروماتيزميـــ مـــراضأتنشـــيط المشـــاركة فـــي الجهـــود العالميـــة للوقايـــة مـــن  إعـــادة  )١(
القلـب  مـراضأ، وقيادة تلك الجهـود وتنسـيقها، وضـمان المـوارد الكافيـة، مـع النظـر فـي اومكافحته
علـى نطـاق واسـع يشـمل مجـاالت العمـل المعنيـة لمنظمـة الصـحة العالميـة ويتجـاوز  ةالروماتيزمي

 رية؛برنامج األمراض غير السا

، وعنـد االقتضـاء، فـي ةالقلب الروماتيزمي مراضأدعم الدول األعضاء في تحديد عبء   )٢(
وتعزيــز الــنظم الصــحية مــن أجــل تحســين ترصــد  ةالقلــب الروماتيزميــ أمــراضوضــع وتنفيــذ بــرامج 

المــرض، وزيــادة تــوافر القــوى العاملــة المجتمعيــة والقــوى العاملــة فــي مؤسســات الرعايــة الصــحية 
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التشـخيص والعـالج تدريبها، وضمان فرص سانحة للحصول علـى أدوات الوقايـة و  األولية وتعزيز
 بأسعار ميسورة؛

تعزيـــز الشـــراكات الدوليـــة لتعبئـــة المـــوارد، وتبـــادل أفضـــل المنهجيـــات، وتطـــوير برنـــامج   )٣(
التكنولوجيــات الموجــودة للبحــث والتطــوير االســتراتيجي ودعمــه، وتســهيل الحصــول علــى األدويــة و 

 ؛والجديدة

لإلجراءات  واإلبالغ عن ذلك وفقاً  ةالقلب الروماتيزمي مراضأتقييم حجم وطبيعة مشكلة   )٤(
 ةالقلـــــب الروماتيزميـــــ مـــــراضأالمتفـــــق عليهـــــا، ورصـــــد الجهـــــود المبذولـــــة مـــــن أجـــــل الوقايـــــة مـــــن 

 ؛اومكافحته

  بعين.تنفيذ هذا القرار إلى جمعية الصحة العالمية الرابعة والستقديم تقرير عن   )٥(

  
=     =     =  


