
  
  
  
  
  
  

  ١ق١٤١ت  م    بعد المائة األربعون الحادية الدورة
  ٢٠١٧ يونيو/ حزيران ١

  EB141.R1    من جدول األعمال ٢-٦البند 
  
  
  

  الحمى الروماتيزمية وأمراض القلب الروماتيزمية
  
  

            التنفيذي،المجلس  
  

  ١بعد النظر في التقرير المتعلق بأمراض القلب الروماتيزمية،
  

  جمعية الصحة العالمية الحادية والسبعين باعتماد القرار التالي: يوصي
  

  جمعية الصحة العالمية الحادية والسبعون،
 

لالجتمـاع الرفيـع اإلعالن السياسـي بشأن متابعة ) ٢٠١٣( ١٠-٦٦ج ص عتعيد تأكيد القرار إذا 
والقـــرار ؛ غيـــر المعديـــة (غيـــر الســـارية) ومكافحتهـــا للجمعيـــة العامـــة بشـــأن الوقايـــة مـــن األمـــراض المســـتوى

؛ العمــــــــــل العالميــــــــــة بشــــــــــأن مقاومــــــــــة مضــــــــــادات الميكروبــــــــــاتخطــــــــــة ) بشــــــــــأن ٢٠١٥( ٧-٦٨ع  ص  ج
المـــرأة والطفـــل  بتنفيـــذ االســـتراتيجية العالميـــة بشـــأن صـــحةبشـــأن االلتـــزام ) ٢٠١٦( ٢-٦٩ع  ص  ج والقـــرار

واللقاحـــــات  الـــــنقص العـــــالمي فـــــي األدويـــــة) بشـــــأن معالجـــــة ٢٠١٦( ٢٥-٦٩ع  ص  ج؛ والقـــــرار والمراهـــــق
الصــادر عــن االتحــاد األفريقــي بشــأن  ٢٠١٥؛ وبيــان أديــس أبابــا لعــام ونجاعتهــا األطفــالمأمونيــة أدويــة و 

  ٢؛ئصال أمراض القلب الروماتيزمية في أفريقيااست
 

يمكـن الوقايـة منـه للمراضـة و أن أمراض القلب الروماتيزمية هي سـبب كبيـر تالحظ مع القلق وٕاذ 
جميعها، وهي أمراض ُيعرف عنها وٕان لم تكتمـل بياناتهـا، منظمة الأقاليم ين صفوف الناس في والوفيات ب

خصوصــًا ، و وفــاة ســنوياً  ٣٠٠ ٠٠٠فــي أكثــر مــن تســبب تلــى األقــل و فــرد عمليــون  ٣٣تــؤثر علــى أنهــا 
  ٣األطفال والمراهقون والحوامل والفقراء والسكان األصليون؛ومنها ، الفئات الُمستضعفة والُمهّمشةبين  فيما

  
عـــن الحمـــى تـــنجم يمكـــن الوقايـــة منهـــا صـــحية حالـــة أمـــراض القلـــب الروماتيزميـــة بـــأن تســـّلم وٕاذ 

 مــنالنحاللــي بيتــا المترتبــة علــى التهــاب البلعــوم العقــدي اثانويــة العقابيــل وهــي مــن الالروماتيزميــة الحــادة، 
الحمـــى  وعـــن ،وتشخيصـــه هـــذا الشـــكل مـــن التهـــاب البلعـــومعـــن الكشـــف اإلبكـــار فـــي ، وأن "ألـــف" الفئـــة

                                                      
 .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 

 .٢٠١٠بعبء المرض العالمي لعام  ةالخاص الدراسة    ٣
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بالمضـادات الحيويـة الرصـين العـالج توفير مع باالقتران الروماتيزمية الحادة وأمراض القلب الروماتيزمية، 
الحمى الروماتيزميــة الحــادة ُيصــابون بــووقايــة مــن لتهــاب البلعــوم العقــدي االنحاللــي بيتــا مــن الفئــة "ألــف" ال
المراضــة والوفيــات بطريقــة معــدالت كبيــر بشــكل ل أن تقّلــ، هــي أمــور يمكــن المضــادات الحيويــة المناســبةب

  ؛عالية المردودية
  

ُسـبل موثوقـة للحصـول علـى األدويـة األساسـية الالزمـة للوقايـة  ساورها القلق إزاء عـدم إتاحـةوٕاذ ي
والحمــى الروماتيزميــة الحــادة وأمــراض القلــب  عــوم العقــدي االنحاللــي بيتــا مــن الفئــة "ألــف"التهــاب البلمــن 

  ؛وعالجها الروماتيزمية
 

تؤدي الدور الذي تمّس الحاجة إليه في مجال أن تشير إلى أن المبادرات العالمية قادرة على وٕاذ 
يوّضــحه  علــى نحــو مــاعلــى أمــراض القلــب الروماتيزميــة،  "لتغلــبتوعيــة وتوليــد الــزخم الــالزم "لالقيــادة وال

  ؛)٢٠٠٢-١٩٨٤( وماتيزمية ومكافحتهالوقاية من أمراض القلب الر بشأن االعالمي المنظمة برنامج 
 

، ولـذلك هـي مـن أمـراض الفقـر التـي يمكـن الوقايـة منهـابأن أمراض القلـب الروماتيزميـة تسّلم وٕاذ 
تحقيق أهداف التنمية المستدامة إلنهاء الفقر وتحقيـق التغطيـة الصـحية الشـاملة أمـر بـالغ ى لإفإن السعي 

يتسـق تهـا بفعاليـة أمـر ومكافحمـن تلـك األمـراض الوقايـة تـذليل العقبـات التـي تعتـرض سـبيل األهمية، وأن 
  ،ومجاالت العمل ذات األولويةمنظمة المع دستور 

 
     على ما يلي: ١الدول األعضاء حثت  -١

الحـــد مـــن الفقـــر وتحســـين 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 تقييمـــًا لأن تجـــري   )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 ترّصــد وتحســينمــن تلــك األمــراض الوقايــة الُمنصــب علــى القطاعــات د المتعــدّ 
علـى  العـالميفهـم عبئهـا فـي تها كما ينبغي، وٕاسـهامًا لمتابعتسهيًال 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  ةمحليال

ـــا مـــن الفئـــة "ألـــف" ـــة الحـــادة و  البلعـــوم العقـــدي االنحاللـــي بيت أمـــراض القلـــب والحمـــى الروماتيزمي
ًا ُمسـندًا يزمية وما ُيحتمل أن يقترن بها من مضاعفات، وتشخيصها وتدبيرها عالجيًا تـدبير الرومات
الروماتيزميـــة ومكافحتهـــا القلـــب مـــن أمـــراض تحســـين فهـــم الوقايـــة  جنبـــًا إلـــى جنـــب مـــع، بالبّينـــات

  ؛بين فئات السكان المعّرضة لخطر اإلصابة بها فيما

                                                      
 وحسب االقتضاء، منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي.   ١
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فـي الوقــت المناسـب وبتكلفــة األساســية  واألدويـة لتكنولوجيـات المختبريــةأن تكفـل إتاحــة ا  )٤(
ـــة وعلـــى نحـــو موثـــوق وعـــالي المردوديـــة ألغـــراض  تشـــخيص الحمـــى الروماتيزميـــة الحـــادة معقول

  ا؛هوالوقاية منها وعالج ةض القلب الروماتيزميأمراو 
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

  
ــــة والمؤسســــات  تــــدعو  -٢ ــــين، مثــــل المنظمــــات غيــــر الحكومي أصــــحاب المصــــلحة الــــدوليين المعني

األكاديمية ومؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات الخيرية، حسب االقتضاء، إلى المساعدة على المضـي 
      يلي:  قدمًا بالجهود العالمية للوقاية من أمراض الَقلب الروماتيزمية ومكافحتها والتعاون من أجل ما

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

 أو المتأثرة به؛ ةالروماتيزمي

األمراض غيـر السـارية التـي تصـيب  من اوغيره ةالقلب الروماتيزمي أمراضإبراز أهمية   )٢(
األطفــــال والمــــراهقين فــــي البرنــــامج العــــالمي، وذلــــك بهــــدف تعزيــــز الــــنظم الصــــحية فــــي البلــــدان 

ألوجـه التفـاوت فـي متوسطة الـدخل، والقضـاء علـى الفقـر، والتصـدي المنخفضة الدخل والبلدان ال
 ؛مجال الصحة

فـي ، والعاليـة المردوديـة دة والجديـدةلتكنولوجيات الموجو تسهيل الحصول على األدوية وا  )٣(
 ةالقلـــب الروماتيزميـــ أمـــراض، للوقايـــة مـــن وبتكلفـــة معقولـــة وعلـــى نحـــو موثـــوق الوقـــت المناســـب

من خـالل دعـم البحـث والتطـوير، بمـا فـي ذلـك تكـوين فهـم أفضـل لمسـببات ووبائيـات  اومكافحته
 ل إتاحة الموارد للعموم؛، ومن خالةالقلب الروماتيزمي أمراضالحمى الروماتيزمية الحادة و 

  
        المدير العام ما يلي:من  تطلب  -٣

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

 برنامج األمراض غير السارية؛

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

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

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

 ؛والجديدة
لإلجراءات  واإلبالغ عن ذلك وفقاً  ةالقلب الروماتيزمي أمراضتقييم حجم وطبيعة مشكلة   )٤(

 ةيزميـــــالقلـــــب الرومات أمـــــراضالمتفـــــق عليهـــــا، ورصـــــد الجهـــــود المبذولـــــة مـــــن أجـــــل الوقايـــــة مـــــن 
 ؛اومكافحته

   تقديم تقرير عن تنفيذ هذا القرار إلى جمعية الصحة العالمية الرابعة والسبعين.  )٥(
  
 

٢٠١٧ ونيوي/ زيرانح ١، لثانيةاالجلسة   
٢/ المحاضر الموجزة/١٤١م ت  

  
  

=     =     =  


