
  
  
  
  
  
  
  

  ٢٣-٦٠ع ص ج    الستونجمعية الصحة العالمية 
  ٢٠٠٧مايو /  أيار٢٣

  WHA60.23     من جدول األعمال٨-١٢البند 
  
  
  

  : توقي األمراض غير السارية ومكافحتها
  تنفيذ االستراتيجية العالمية

  
  

  جمعية الصحة العالمية الستون،  
  

تنفيـذ االسـتراتيجية    : رية ومكافحتهـا  بعد أن نظرت في التقرير الخاص بتوقي األمراض غير السا           
  ١العالمية؛

  
 بشأن الوقايـة مـن األمـراض غيـر الـسارية ومكافحتهـا،              ١٧-٥٣ع ص جوإذ تذكّر بالقرارات      

 حول اتفاقية منظمـة الـصحة العالميـة         ١-٥٦ع ص جو،   بشأن شفافية عملية مكافحة التبغ     ١٨-٥٤ع ص جو
 االستراتيجية العالمية بشأن النظام الغذائي والنشاط البدني         حول ١٧-٥٧ع ص جاإلطارية بشأن مكافحة التبغ، و    

 بـشأن تـوقي     ٢٢-٥٨ع ص ج بشأن تعزيز الصحة وأنماط الحيـاة الـصحية، و         ١٦-٥٧ع ص جوالصحة، و 
 بشأن المشاكل الصحية الناجمة عن استعمال الكحول على نحو ضـار،            ٢٦-٥٨ع ص جالسرطان ومكافحته، و  

تخذة في هذا الصدد من قبل اللجان اإلقليمية، بما في ذلـك مـا يخـص الـصحة                  وتذكّر بالقرارات العديدة الم   
  النفسية؛ 

  
 مليون  ٣٥يقدر بحوالى    ، في ما  ٢٠٠٥وإذ تشعر ببالغ القلق لتسبب األمراض غير السارية، في عام             

ـ        ٨٠ولحدوث  ) ٪ من مجمل الوفيات في العالم     ٦٠(حالة وفاة    طة ٪ من تلك الوفيات في بلدان منخفضة ومتوس
   مليون حالة وفاة بين ُأناس تقل أعمارهم عن السبعين؛١٦الدخل، ولحدوث حوالى 

  
وإذ تالحظ أن معدالت الوفيات الناجمة عن األمراض غير السارية يتوقع لها أن ترتفع بنسبة أخـرى                   

ـ             ٢٠١٥٪ بحلول عام    ١٧قدرها   دول  مع ما يترتب على ذلك من عواقب اجتماعية اقتصادية خطيرة بالنسبة لل
  األعضاء والمجتمعات واُألسر؛

  
 واألمـن البـشري     ،وإذ تالحظ العالقات التي تربط بين األمراض غير السارية وبين التنمية والبيئـة              

  وإسهام تلك األمراض في حاالت الالمساواة في المجال الصحي؛
  

                                                           
 .٦٠/١٥الوثيقة ج   ١



  WHA60.23    ٢٣-٦٠ع ص ج

2 

جائحة األمـراض   وإذ تالحظ أن االستجابات المتعددة القطاعات التزال محدودة بسبب انعدام الوعي ب             
  غير السارية وقلة التدابير المناسبة المتخذة لعكس هذا االتجاه؛

  
 قد سلط األضواء على أهميـة       ٢٠١٥-٢٠٠٦وإذ تالحظ أن برنامج العمل العام الحادي عشر للحقبة            

توقي األمراض غير السارية ومكافحتها، وأن ذلك البرنامج اشتمل على هدف يتمثل فـي تقلـيص معـدالت                  
  ٪ في السنة على مدى السنوات العشر القادمة؛٢ات الناجمة عن األمراض غير السارية بنسبة الوفي

  
وإذ تحيط علماً بالبينات المتزايدة بشأن مردودية عدة تدخالت بسيطة فيما يتعلق بتوقي األمراض غير                 

  السارية ومكافحتها؛
  

عتماد اختيارات صحية في حيـاتهم      وإذ تالحظ أهمية تحفيز وتوعية ودعم األفراد وأسرهم من أجل ا          
  اليومية، والدور الهام الذي تقوم به الحكومات في توفير سياسات عمومية وبيئات صحية؛ 

  
وإذ تؤكد أهمية التصدي ألهم عوامل االختطار الدفينة فيما يخص اإلصابة باألمراض غير الـسارية                 

  بطريقة متكاملة وشاملة وتدريجية ومتعددة القطاعات؛
  

تدرك العبء االجتماعي واالقتصادي الثقيل الذي تسببه االختالالت العضلية الهيكليـة، والسـيما             وإذ    
  للقوة العاملة والمسنين؛ 

  
الذي تمثله األمراض المعديـة واألمـراض غيـر          وإذ ال يغرب عن بالها أن مواجهة العبء الثالثي          

ني من قيود صارمة على الموارد تقتـضي قيـام       السارية واإلصابات والذي تواجهه الكثير من البلدان التي تعا        
  نظام متين للرعاية الصحية األولية داخل نظام صحي متكامل؛

  
وإذ تعترف بأن تنفيذ اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ يعـد أحـد التـدابير          

  األساسية فيما يتعلق بتوقي األمراض غير السارية ومكافحتها؛
  

رف بأنه البد من بذل جهود أكبر في جميع أنحاء العالم للترويج للنشاط البدني وأنماط الحيـاة                 وإذ تعت   
الصحية، وتحسين نوعية األغذية والمشروبات والطريقة التي يتم بها تسويقها وجـودة المعلومـات المتاحـة                

يش في ظل ظروف تعرضها للمستهلكين وألسرهم، والسيما األطفال والشباب والفئات السكانية األخرى التي تع         
  للتأثر السريع؛ 

  
وإذ تعترف بالحاجة إلى المزيد من المعلومات حول اآلثار االجتماعية االقتصادية والتنموية المترتبـة                

  على األمراض غير السارية وحول حصائل التدخالت المتوافرة؛
  

المكرسة للرعاية الصحية علـى     وإذ تدرك أن الدول األعضاء ال تنفق إال جزءاً ضئيالً من ميزانياتها               
توقي األمراض غير السارية وعلى الصحة العمومية، وتدرك أن رفع تلك النسبة المئوية، ولو بشكل طفيـف،                 

  ،من شأنه أن يؤدي إلى جني فوائد صحية واجتماعية اقتصادية جمة
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  : الدول األعضاء على القيام بما يليتحث  -١
  
طنية والمحلية من أجل توقي ومكافحة األمراض غير السارية فـي           تقوية اإلرادة السياسية الو     )١(

 ٢٠١٥١-٢٠٠٦إطار االلتزام ببلوغ الهدف المذكور في برنامج العمل العام الحادي عـشر للحقبـة               
٪ في السنة،   ٢والمتمثل في تقليص معدالت الوفيات الناجمة عن جميع األمراض غير السارية بنسبة             

  دمة؛على مدى السنوات العشر القا
  
األمراض غيـر الـسارية،      ومكافحةلتوقي  وتحالفات محلية   تعزيز آلية تنسيق وطنية     وإنشاء    )٢(

عندما يكون ذلك مناسباً للظروف الوطنية ومنحهما والية عريضة متعددة القطاعات تكفل اسـتنهاض              
  م األمر؛اإلرادة السياسية وحشد الموارد المالية ويشارك فيهما كل أصحاب المصلحة الذين يعنيه

  
وضع وتنفيذ خطة عمل وطنية متعددة القطاعات ومسندة بالبينات لتوقي ومكافحة األمـراض               )٣(

غير السارية من شأنها تحديد األولويات وجدول زمني ومؤشرات لألداء، وتوفر األساس الذي يقـوم               
 عليه تنسيق عمل كل أصحاب المصلحة، مع ضمان تجنب تضارب المـصالح المحتمـل، وإشـراك               

  المجتمع المدني بنشاط؛
  
  زيادة الموارد، حسب االقتضاء، لبرامج الوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها؛   )٤(
  
تنفيذ المبادرات العالمية القائمة واالتفاقية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ وزيادة الدعم المقدم لها               )٥(

٪ ٢مة عن األمراض غير السارية بنـسبة        مما سيسهم في تحقيق هدف تقليص معدالت الوفيات الناج        
  في السنة على مدى السنوات العشر القادمة؛ 

  
العمل على أن يكون توقي األمراض غيـر        تعزيز قدرة النُظم الصحية فيما يتعلق بالوقاية، و         )٦(

السارية ومكافحتها جزءاً ال يتجزأ من برامج الرعاية الصحية األولية، وضمان أن تكون المؤسـسات               
الصحية منظمة على النحو المالئم من أجل التغلب على المشاكل الخطيرة التي تتسبب فيها األمراض               

   على الرعاية الصحية األولية؛ غير السارية؛ مما سيسهم في التركيز بوجه خاص
  
تعزيز نُظم الرصد والتقييم، بما في ذلك آليات الترصد الوبائي القطرية وذلك من أجل تجميع                 )٧(

  البينات الالزمة لتوفير المعلومات للقرارات الخاصة بالسياسات؛ 
  
مية، عند مكافحة   التشديد على الدور الرئيسي للوظائف الحكومية، بما في ذلك الوظائف التنظي            )٨(

  األمراض غير السارية؛ 
  
زيادة إتاحة فرص الحصول على الرعاية الـصحية المناسـبة، بمـا فـي ذلـك األدويـة                    )٩(

التكلفة والعالية الجودة أمام الفئات السكانية الـشديدة االختطـار فـي البلـدان المنخفـضة                 الميسورة
  والمتوسطة الدخل؛
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حية العمومية، الرامية إلى الحد من حـدوث الـسمنة بـين            دمج استراتيجيات التدخالت الص     )١٠(
األطفال والبالغين، في برامجها الصحية الوطنية، مع اتخاذ التدابير الالزمة للوقايـة مـن الـسكري                

  ومكافحته؛ 
  

  : المدير العام القيام بما يليتطلب إلى  -٢
  
األمـراض غيـر الـسارية      القيام، استناداً إلى الموجز الوارد في التقرير الخـاص بتـوقي              )١(

 بإعداد خطة عمل تقدَّم إلى جمعية الصحة الحادية والـستين           ١تنفيذ االستراتيجية العالمية،  : ومكافحتها
عن طريق المجلس التنفيذي وتحدد األولويات واإلجراءات وإطاراً زمنياً ومؤشرات لألداء من أجـل              

 علـى الـصعيدين     ٢٠١٣ و ٢٠٠٨امي  توقي األمراض غير السارية ومكافحتها في الفترة ما بين ع         
العالمي واإلقليمي وتقديم الدعم، عند اللزوم من أجل وضع الخطط الوطنية الخاصة بتوقي األمراض              
غير السارية ومكافحتها وتكثيف أنشطة تنفيذ هذه الخطط ورصدها، بما في ذلك تطوير المزيـد مـن                 

  اختطاراً فيما يتعلق باإلصابة بتلك األمراض؛التدخالت لتدبير االعتالالت التي يشكو منها أكثر الناس 
  
زيادة إذكاء الوعي بين الدول األعضاء بأهمية إنشاء وتعزيز وتمويل آليات داعمـة متعـددة          )٢(

خطـط لتـوقي    وبرامج لتعزيز الـصحة     القطاعات للتنسيق والترصد على الصعيد الوطني، ووضع        
  األمراض غير السارية ومكافحتها؛

  
ألعضاء، إذا طلبت ذلك، وتعزيز الشراكات والتعاون والتآزر وتبـادل أفـضل            دعم الدول ا    )٣(

الممارسات بين الدول األعضاء من أجل دمج تدخالت شاملة لمكافحة األمراض غير الـسارية فـي                
السياسات والبرامج الوطنية، بما في ذلك السياسات والبرامج المتعلقة بالنُظم الـصحية، ومـن أجـل                

  تدخالت، بما في ذلك إدراج استراتيجيات لتوعية ودعم األفراد وأسرهم؛توسيع نطاق تلك ال
  
تعميم المعلومات على الدول األعضاء بطريقة متساوقة ومناسبة التوقيت حـول التـدخالت               )٤(

  األساسية العالية المردود والرامية إلى توقي األمراض غير السارية ومكافحتها؛
  
الحكومية الدولية منها واإلقليميـة والوطنيـة، والجهـات         تشجيع الحوار مع المنظمات غير        )٥(

المانحة والشركاء من الوكاالت التقنية والقطاع الخاص مع تجنب تضارب المصالح المحتمـل بغيـة               
زيادة الدعم والموارد والشراكات فيما يتعلق بتوقي األمراض غير السارية ومكافحتها، بما في ذلـك               

   العمل، حسب االقتضاء؛ برامج الصحة والعافية في أماكن
  
تعزيز المبادرات الرامية إلى تنفيذ االستراتيجية العالمية بغرض زيادة توافر العادات الغذائية              )٦(

الصحية وتشجيع النُظم الغذائية الصحية، والترويج ألساليب التسويق المسؤول؛ بما في ذلـك وضـع               
ولية لألطفال، بغرض الحد من آثـار       مجموعة توصيات حول تسويق األغذية والمشروبات غير الكح       

 أو السكاكر الحرة أو الملح في إطار        المفروقةاألطعمة التي تحتوي على الدهون المشبعة، أو الدهون         
الحوار مع كل أصحاب المصلحة المعنيين بمن فيهم األطراف المنتمية إلى القطاع الخاص مع ضمان               

  تجنب تضارب المصالح؛
  

                                                           
 .٦٠/١٥الوثيقة ج   ١



  WHA60.23    ٢٣-٦٠ع ص ج

5 

مع وسائل اإلعالم واإلبقاء عليها لضمان إيالء الـصدارة فـي تلـك             إقامة قنوات االتصال      )٧(
  الوسائل للقضايا المتصلة بتوقي األمراض غير السارية ومكافحتها؛

  
تحسين فهم اآلثار االجتماعية االقتصادية المترتبة على األمراض غير السارية على الـصعيد          )٨(

  منخفضة والمتوسطة الدخل؛الوطني وعلى الصعيد اُألسري، خصوصاً في البلدان ال
  
ضمان أن يحظى العمل الخاص بتوقي األمراض غير السارية ومكافحتها باألولوية العاليـة               )٩(

  المالئمة والدعم المناسب، حسب االقتضاء؛ 
  
إنشاء آليات لصالح الدول األعضاء لتنسيق األنشطة الخاصة بتوقي األمراض غير الـسارية               )١٠(

تراف بالبرامج العالمية واإلقليمية للربط الشبكي في مجال تـوقي األمـراض            ومكافحتها، السيما لالع  
غير السارية ومكافحتها، بوصفها وسيلة للتعاون وتنفيذ االستراتيجية العالمية، وتوفير التمويل والدعم            

  لتنظيم تلك البرامج وتنسيقها على الصعيدين العالمي واإلقليمي؛ 
  
ار بين الدول األعضاء من أجل تنفيذ إجراءات ملموسة للوقاية          العمل بحزم على تعزيز الحو      )١١(

 بشأن الوقاية من األمراض غيـر الـسارية         ١٧-٥٣ع ص جمن السمنة والسكري ضمن إطار القرار       
  ومكافحتها واالستراتيجية العالمية بشأن النظام الغذائي والنشاط البدني والصحة؛ 

  
ة الثالثة والستين، ثم كل عامين إلى جمعية الصحة من          تقديم تقرير إلى جمعية الصحة العالمي       )١٢(

خالل المجلس التنفيذي، عن التقدم المحرز في تنفيذ االستراتيجية العالمية بشأن توقي األمراض غيـر               
  .السارية ومكافحتها، بما في ذلك التقدم المحرز في خطة العمل

  
  ٢٠٠٧مايو /  أيار٢٣، الحادية عشرةالجلسة العامة   
  ١١/المحاضر الحرفية/ ٦٠ج   
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