
 
  
  
  
  
  
  

  ٢ق١٣٣ت  م    بعد المائة الثالثونو  الثالثةالدورة 
  ٢٠١٣ أيار/ مايو ٣٠

  EB133.R2    من جدول األعمال ٢-٦البند 
  
  
  

  اليوم العالمي لمرض الصدفية
  
  

  المجلس التنفيذي،

  ١الصدفية، مرض بعد االطالع على التقرير عن

  جمعية الصحة العالمية السابعة والستين باعتماد القرار التالي: يوصي

  جمعية الصحة العالمية السابعة والستون،

إذ تذكِّر بجميع القرارات والمقررات اإلجرائيـة ذات الصـلة التـي اعتمـدتها جمعيـة الصـحة العالميـة 
تؤكــد علــى أهميــة اســتمرار الــدول األعضــاء فــي بشــأن الوقايــة مــن األمــراض غيــر الســارية ومكافحتهــا، و 

التصــدي لعوامــل الخطــر الرئيســية المتعلقــة بــاألمراض غيــر الســارية مــن خــالل تنفيــذ خطــة العمــل العالميــة 
ـــرة  الخاصـــة بمنظمـــة الصـــحة العالميـــة للوقايـــة مـــن األمـــراض غيـــر الســـارية ومكافحتهـــا -٢٠١٣فـــي الفت

  ؛٢٠٢٠

ة إلى بذ ل الجهود من جانب األطـراف المتعـددة لتعزيـز صـحة اإلنسـان وٕاذ تعترف بالحاجة الملحَّ
  وتحسينها، وٕاتاحة العالج والتعليم في مجال الرعاية الصحية؛

وٕاذ تعترف أيضًا بأن مرض الصدفية هو مرض مزمن وغيـر سـاٍر ومـؤلم ومشـوِّه ومسـبب للعجـز 
  وال يوجد له عالج؛

من ألم وحكـة ونزيـف، يعـاني العديـد مـن وٕاذ تعترف كذلك بأنه فضًال عما يسببه مرض الصدفية 
األفراد المتضررين من هذا المرض حول العالم من الوصم والتمييز علـى الصـعيد االجتمـاعي وفـي مجـال 

  العمل؛

وٕاذ تؤكــــد علــــى أن المصــــابين بمــــرض الصــــدفية معرضــــون تعرضــــًا شــــديدًا لإلصــــابة بعــــدد مــــن 
ـــة وداء الســـكري والســـمنة وداء كـــرون االعـــتالت المصـــاحبة لـــه، وهـــي بالتحديـــد األمـــراض القلبيـــ ة الوعائي

  والنوبات القلبية والتهاب القولون التقرحي والمتالزمة األيضية والسكتة الدماغية وأمراض الكبد؛
                                                      

  .٢٣و ٢٢و ٢١، بالتركيز بصفة خاصة على الفقرات ١٣٣/٥م تالوثيقة     ١
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يصــابون أيضــًا  ٪٤٢وٕاذ تؤكــد أيضــًا علــى أن نســبة مــن المصــابين بمــرض الصــدفية تصــل إلــى 
الــذي يســبب ألــم المفاصــل وتيبســها وتورمهــا، كمــا قــد يــؤدي أيضــًا إلــى التشــوه  بالتهــاب المفاصــل الصــدافي

  والعجز الدائمين؛

كذلك علـى أن عـددًا كبيـرًا مـن النـاس فـي العـالم يعـانون دون لـزوم مـن مـرض الصـدفية  وٕاذ تؤكد
رعايـة بسبب التشخيص غير الصحيح أو المتأخر وخيـارات العـالج غيـر المالئمـة واإلتاحـة غيـر الكافيـة لل

  الصحية؛

وٕاذ تُقـــر بجهـــود الـــدعوة التـــي بـــذلها أصـــحاب المصـــلحة، والســـيما مـــن خـــالل األنشـــطة التـــي تقـــام 
تشــرين األول/ أكتـــوبر فــي العديـــد مــن البلـــدان، مــن أجـــل إذكــاء الـــوعي بشــأن مـــرض  ٢٩ســنويًا فــي يـــوم 

  الصدفية، بما في ذلك التوعية بالوصم الذي يعانيه المصابون بهذا المرض؛

ترحب بنظـر المجلـس التنفيـذي فـي مشـاكل مـرض الصـدفية أثنـاء دورتـه الثالثـة والثالثـين بعـد وٕاذ 
  ،المائة

الـدول األعضـاء علـى المزيـد مـن المشـاركة فـي جهـود الـدعوة مـن أجـل إذكـاء الـوعي بشـأن  تحث  -١
م سـنويًا مرض الصدفية، ومحاربة الوصم الذي يعانيه المصابون به، والسيما من خـالل األنشـطة التـي تقـا

  تشرين األول/ أكتوبر في الدول األعضاء؛  ٢٩في يوم 

  المدير العام ما يلي: تطلب من  -٢

لفت االنتباه إلى األثر الذي يحدثه مرض الصدفية على الصحة العمومية، ونشر تقريـر   )١(
عالمي عن مرض الصدفية يشمل معدالت اإلصابة واالنتشار، ويركز على ضرورة إجراء المزيد 

البحـــوث عـــن مـــرض الصـــدفية، ويحـــدد النهـــوج الناجحـــة المتبعـــة فـــي دمـــج التـــدبير العالجـــي مـــن 
لمــــرض الصــــدفية فــــي الخــــدمات القائمــــة المتعلقــــة بــــاألمراض غيــــر الســــارية، لصــــالح أصــــحاب 

  ؛٢٠١٥المصلحة والسيما راسمي السياسات، وذلك بحلول نهاية عام 

رعاية المصابين بـه فـي الموقـع إدراج معلومات عن تشخيص مرض الصدفية وعالجه و   )٢(
اإللكترونــي لمنظمــة الصــحة العالميــة، بهــدف رفــع مســتوى الــوعي العــام بــالمرض وعوامــل الخطــر 

  المشتركة المترتبة عليه، وٕاتاحة الفرصة أمام التثقيف به وزيادة فهمه.

  
 )٢٠١٣ أيار/ مايو ٣٠، الرابعةالجلسة (
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