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 :خمفيةال .3
أسباب أمراض القمب المكتسبة وسط من أشير  ةض القمب الروماتيزميامر أبر عتت

فال في سن % تقريبًا من األط1 – 1,2األطفال في البمدان النامية، ويؤثر عمى 
النتيجة النيائية  ةض القمب الروماتيزميامر أعتبر تأفريقيا. و  المدرسة فيااللتحاق ب

والذي  الذي لم يتم عالجو لمحمى الروماتيزمية الحادة، التي ىي عاقبة التياب الحمق
وصعوبة عتبر االزدحام المفرط، وعة أ من العقديات. ويبكتيريا تسمى المجم تسببو

لمضادات الحيوية اللتياب ا التغذية، وعدم الوصول إلىسوء ، و يةظروف السكنال
ض القمب امر أ. وبما أن ةض القمب الروماتيزميامر عوامل محددة أل الحمق

اختبار المصداقية  ي تعتبرفيبرعاية طبية كافية،  ايمكن الوقاية مني ةالروماتيزمي
ولمتنمية االقتصادية عمومًا. وعمى خصوصًا  لفعالية نظم الرعاية الصحية األولية

من العقديات والحمى  الحمق الذي تسببو المجموعة أالرغم من أن التياب 
تصنف منظمة الصحة العالمية  فإن ،مرضين معديين يعتبران ةالروماتيزمية الحاد

ضمن األمراض غير المعدية. وتدعو خطة منظمة  ةض القمب الروماتيزميامر أ
الصحة العالمية لألمراض غير المعدية التي اعتمدتيا الدول األعضاء خالل المؤتمر 

إلى تقميل الوفيات المبكرة الناجمة عن أمراض  5131الصحي العالمي في عام 
 5152% بحمول عام 52القمب الروماتيزمية واألمراض غير المعدية األخرى بنسبة 

 (. 52×52)ىدف األمراض غير المعدية 
 

 أهداف المشروع/ المبادرة .5
 تشمل أىداف المبادرة ما يمي:

 في الدول األعضاء ؛ من ناحية الكم تقدير عبء أمراض القمب الروماتيزمية (3
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االستثمارات  تعزيزو وضع خارطة طريق لإلشارة إلى اإلجراءات الرئيسية  (5
الروماتيزمية في الدول األعضاء في االتحاد أمراض القمب لمقضاء عمى المطموبة 
 األفريقي؛

قامة تعاون فعال بين قطاع الرعاية  (1 التباحث مع أصحاب المصمحة الرئيسيين وا 
 والقطاعات األخرى التي تعالج المحددات االجتماعية لمصحة ،الصحية، 

واألمراض غير المعدية والوصول إلى الرعاية نحو تنفيذ خارطة طريق تحت 
 وزارات الصحة في الدول األعضاء في االتحاد األفريقي. قيادة

 
 الوالية .1

 يجري تنفيذ المبادرة وفقًا لمواليات التالية:
بموجب الدورة العادية السادسة لمؤتمر االتحاد األفريقي لوزراء الصحة، اعتمدت  (3

، الذي طمب EX.CL/Dec.795(XXIV) إعالن المجمس التنفيذي لالتحاد األفريقي
مفوضية االتحاد األفريقي وضع آلية لمراقبة األمراض غير المعدية في إلى 

 أفريقيا؛
 ،االجتماع الوزاري األول المشترك بين االتحاد األفريقي ومنظمة الصحة العالمية (5

 الذي عقد بموجب مقرر مؤتمر االتحاد األفريقي
Assembly/AU/Dec.506(XXII)  والذي تعيد باتخاذ إجراء نحو مراقبة

راض غير المعدية في أفريقيا في إطار خطة العمل المشتركة بين مفوضية األم
 االتحاد األفريقي ومنظمة الصحة العالمية؛

 
 معمومات مستكممة حول آخر التطورات .4

 5132فبراير  55و 53أرجاء القارة األفريقية يومي جميع عقد اجتماع الخبراء من 
انتشار أمراض معدل رتفاع الجذرية الفي أديس أبابا، إثيوبيا. وبعد بحث األسباب 
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باعتبارىا معالم قميمة أولويات إلى االجتماع توصل القمب الروماتيزمية في أفريقيا، 
وضع آليات لكيفية في لخارطة طريق القضاء عمى المرض. وينوي الفريق المضي 

 ترتب عمييا . ت يشمل اآلثار التيتحقيق ىذه األولويات بما 
 التوصيات .2

مصحة والسكان لتطمب مفوضية االتحاد األفريقي إلى المجنة الفنية المتخصصة 
 اجتماع الخبراء والتوصيات الواردة فيو.تقرير ومكافحة المخدرات اعتماد 


