المعلومات األساسيّة
ما هو مرض القلب الروماتيزمي؟
على الرغم من إن مرض القلب الروماتيزمي هو مرض يمكن الوقاية منه ،فإن عدد
المصابين به يتخطى  33مليون شخص .وهو منتشر في جميع أنحاء العالم ولكنه أكثر
شيوعا بين النساء واألطفال والمراهقين الذين يعيشون تحت خط الفقر ويقيمون في األماكن المزدحمة.

ومرض القلب الروماتيزمي هو مرض مزمن يؤدي إلى الموت إن لم يتم عالجه ويتسبب بوفاة  275,000شخص سنويا بالرغم من أنه من األمراض التي
يمكن الوقاية منها .وقد نجحت عدد من البلدان المتقدمة مثل الواليات المتحدة والمملكة المتحدة في التحرر من هذا المرض ولكن ال زالت هناك بلدان أخرى
في صراع معه.
ومرض القلب الروماتيزمي يمثل مشكلة عالمية تحتاج إلى ح ّل عالمي .فيتوجّب على كل البلدان أن تتّحد للقضاء على هذا المرض الذي يمكن الوقاية منه.
لمعرفة المزيد عن مرض القلب الروماتيزميwww.rhdaction.org :

ما هي حملة #TimeToTackleRHD؟
وقد أطلقنا هذه الحملة "حان الوقت لمواجهة مرض القلب الروماتيزمي" اعتقادا منا بأنه قد حان الوقت للتصدي لهذا المرض بعدما رأيناه من تقاعس األنظمة
السياسية عن مجابهته.
ونحن نقاتل من أجل األفراد الذين يعيشون ضحايا لهذا المرض ونناشد الحكومات والمسئولين أن يدعموا استصدار قرار رسمي وعالمي من منظمة الصحة
العالمية بخصوص مرض القلب الروماتيزمي .ولكل منا دور في هذه الحملة :إذا كنتم ممن يرغبون بالمشاركة فيها فيسعدنا التواصل معكم عبر موقعنا أو
البريد اإللكترونيresolution@rhdaction.org :

ما هو االلتزام؟
االلتزام (المعروف بقرار) هو سياسة مكتوبة تتّفق عليها كل البلدان (المعروفة بالدول األعضاء) المنتسبة إلى منظمة الصحة العالمية .ويتض ّمن االلتزام
المسئوليات الواضحة واألعمال ويجب أن يُعتمد بتوافق اآلراء بالجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية.
في حالة صدور القرار المنشود ستتم إضافة مرض القلب الروماتيزمي إلى خطة العمل الرسمية لمنظمة الصحة العالمية .وهذا يعني أنه سيتوجّب على
صانعي القرارات ،بما فيهم الحكومات ومنظمة الصحة العالمية ،أن يعترفوا بمرض القلب الروماتيزمي كأولوية عالمية تتطلب تمويال مناسبا.

كيف يمكن أن أساعد؟
قد تستغرق عملية استصدار القرار سنوات عديدة ولكننا أحرزنا تقدما بالفعل حيث ستتم مناقشة مرض القلب الروماتيزمي من قبل الدول األعضاء باجتماع
المجلس التنفيذي القادم في يونيه . 2017
ما نحتاجه منكم هو أن تت ّصلوا بصانعي القرارات في بالدكم ،بما فيهم من وزراء الصحة والسفراء باألمم المتحدة في جنيف ،لتطلبوا منهم أن يدعموا
عملية استصدار قرار رسمي حول مرض القلب الروماتيزمي .يمكنكم التواصل معنا عبر البريد اإللكترونيresolution@rhdaction.org :

