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  التقدم المحرز حسب كل غرض
  

مستوى األولوية الممنوحة لألمراض غير السارية في العمل اإلنمائي على الصـعيدين  رفع  -١الغرض 
العالمي والوطني، وٕادراج أنشطة الوقاية من هذه األمراض ومكافحتها في السياسات المتبعة في مختلـف 

  اإلدارات الحكومية
  
  اإلجراءات التي اضطلعت بها األمانة تشمل ما يلي:  -٤
  

البّينــات التــي تــربط األمــراض غيــر الســارية بالتنميــة االجتماعيــة االقتصــادية والفقــر تــم اســتعراض   (أ)
واألهــداف (المرامــي) اإلنمائيــة لأللفيــة المتعلقــة بالصــحة. وُأدرج مــوجز لالســتنتاجات فــي التقريــر العــالمي 

  ١الصادر عن منظمة الصحة العالمية. ٢٠١٠عن وضع األمراض غير السارية لعام 
  

مانـة مشـاورة للخبـراء بشـأن العمـل المشـترك بـين القطاعـات فـي مجـال الصـحة: التـأثير نظمت األ  (ب)
أيلــــول/  ٧إلــــى  ٦فــــي األمــــراض غيــــر الســــارية بفضــــل النظــــام الغــــذائي والنشــــاط البــــدني (هلســــنكي مــــن 

) من أجل استعراض التجارب الدولية والدروس المستفادة. وقد ُعقدت حلقات عمل عالميـة ٢٠١٠ سبتمبر
  ية بشأن تعزيز القدرات إلدراج التدخالت الخاصة باألمراض غير السارية في الرعاية األولية.وٕاقليم

  
فـــي إطـــار العمليـــة التحضـــيرية لالجتمـــاع الرفيـــع المســـتوى للجمعيـــة العامـــة لألمـــم المتحـــدة بشـــأن   (ج)

)، عقـدت ٢٠١١أيلول/ سبتمبر  ٢٠إلى  ١٩الوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها (نيويورك، من 
. وكــــان الغــــرض مــــن هــــذه شــــاركت فيهــــا الــــدول األعضــــاء األمانــــة مشــــاورات إقليميــــة متعــــددة القطاعــــات

المشـاورات هـو: اسـتعراض حجـم العـبء واألثــر االجتمـاعي االقتصـادي لألمـراض غيـر السـارية؛ ومناقشــة 
مــــن ناحيــــة مـــدى مالءمــــة التصـــدي لألمــــراض غيــــر الســـارية فــــي جميــــع البلـــدان مــــن الناحيــــة السياســـية و 

السياســــات العامــــة؛ وتحديــــد التحــــديات والفــــرص واإلجــــراءات الموصــــى بهــــا مــــن أجــــل إدراج الوقايــــة مــــن 
  ٢األمراض غير السارية ومكافحتها ضمن جدول أعمال التنمية.

  
خــــالل المنتــــدى العــــالمي للمنظمــــة بشــــأن التصــــدي لمشــــكلة األمــــراض غيــــر الســــارية (موســــكو،   (د)
ت مجموعة كبيرة من أصحاب المصلحة اإلجراءات ذات األولوية لتحقيـق ) حدد٢٠١١نيسان/ أبريل  ٢٧

وأعربــت عــن التزامهــا بهــا. وســاعد تبــادل وجهــات النظــر المختلفــة علــى  ٣النتــائج علــى الصــعيد العــالمي
  االستعداد للمناقشات التي دارت في المؤتمر الوزاري الذي ُعقد فيما بعد.

  
وزاري العــــالمي األول بشــــأن أنمــــاط الحيــــاة الصــــحية يــــرد ملخــــص حصــــائل كــــل مــــن المــــؤتمر الــــ  (ه)

، الـذي ُنظـم علـى نحـو مشـترك ٢٠١١نيسـان/ أبريـل  ٢٩-٢٨ومكافحة األمراض غيـر السـارية (موسـكو، 
) واالجتمـــاع الرفيـــع المســـتوى للجمعيـــة العامـــة لألمـــم المتحـــدة، فـــي تقريـــر واألمانـــةبـــين االتحـــاد الروســـي 

                                                           

  .٢٠١١جنيف، منظمة الصحة العالمية،  .٢٠١٠التقرير العالمي عن وضع األمراض غير السارية لعام      ١
  التقارير عن حصائل المشاورات اإلقليمية متاحة في الموقع اإللكتروني التالي:     ٢

http://www.who.int/nmh/events/2011/en/index.html  ٢٠١٢شباط/ فبراير  ٢٨(تم االطالع في.(  
 انظر:  العالمية العالمي لمنظمة الصحةلالطالع على تقرير المنتدى     ٣

http://www.who.int/nmh/events/global_forum_ncd/forum_report.pdf  شــــــباط/ فبرايــــــر  ٢٨(تــــــم االطــــــالع عليــــــه فــــــي
٢٠١٢.(  
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عالن موسكو األسس المنطقية للعمل على الصعيدين الوطني والدولي وبّين إ ١منفصل يقدَّم إلى المجلس.
  ومدى االلتزام بذلك.

  
مــــن أجــــل التصــــدي بفعاليــــة لألمــــراض غيــــر الســــارية وعوامــــل الخطــــر الخاصــــة بهــــا ومحــــدداتها   (و)

االجتماعيـــة ســـيلزم العمـــل المتعـــدد القطاعـــات، مثـــل دمـــج الصـــحة فـــي جميـــع السياســـات واتبـــاع النهـــوج 
كل. ولتيسير عمل البلدان وتحسين فعالية هذا العمل وهذه النهوج يجري وضـع نمـاذج وأسـاليب للحكومة ك

مـــن خـــالل العمـــل الخـــاص بـــالمؤتمر العـــالمي الثـــامن بشـــأن تعزيـــز الصـــحة، الـــذي ســـيعقد فـــي فنلنـــدا عـــام 
وقـد  وسينظم على نحو مشترك بين األمانة ووزارة الشؤون االجتماعية والصحة فـي حكومـة فنلنـدا. ٢٠١٣

، وتــم التوقيــع علــى مــذكرة التفــاهم المشــتركة ٢٠١١اللجنــة المنظمــة للمــؤتمر فــي آب/ أغســطس اجتمعــت 
بــين فنلنــدا ومنظمــة الصــحة العالميــة مــن جانــب كــل مــن وزيــر الصــحة والخــدمات االجتماعيــة فــي فنلنــدا 

  .٢٠١١والمديرة العامة في تشرين األول/ أكتوبر 
  
وتعزيـز السياسـات والخطـط الوطنيـة فـي مجـال الوقايـة مـن األمـراض غيـر السـارية  وضع  -٢الغرض 
  ومكافحتها

  
  اإلجراءات التي اضطلعت بها األمانة تشمل ما يلي:  -٥
  

األمانــة إعــداد إرشــادات مســندة بالبّينــات وأدوات مبســطة لتقــدير وٕادارة مخــاطر األمــراض  دعمــت  (أ)
القلبية الوعائية وتدبيرها العالجي والتشخيص المبكر للسرطان والتدبير العالجي للداء السكري والربو وداء 

ك الـدعم التقنـي إلـى االنسداد الرئوي المزمن في إطار الرعاية األولية في ظروف شح الموارد. وقدمت كـذل
الــدول األعضــاء لبنــاء القــدرات الوطنيــة مــن أجــل تطبيــق التــدخالت الخاصــة بــاألمراض غيــر الســارية مــن 

  خالل نهج خاص بالرعاية الصحية األولية.
  

، خمـــس حلقـــات دراســـية دوليـــة بشـــأن الجوانـــب ٢٠١١و ٢٠٢٠ُعقـــدت فـــي سويســـرا، فـــي عـــامي   (ب)
راض غيـر السـارية، وذلـك لمـديري البـرامج الوطنيـة لمكافحـة األمـراض المتعلقة بالصحة العموميـة فـي األمـ

  غير السارية بغية تعزيز القدرات القطرية.
  

لدعم صياغة وتنفيذ تدخالت عالية المردود للوقايـة والمكافحـة فـي البلـدان المنخفضـة والمتوسـطة   (ج)
أن ترصـــد األمـــراض غيـــر الـــدخل، أصـــدرت األمانـــة إعالنـــات موقـــف واضـــحة وٕارشـــادات تقنيـــة شـــاملة بشـــ

الســارية والوقايــة منهــا وتــدبيرها العالجــي، وبشــأن إدراج مجموعــة أساســية مــن التــدخالت الفعالــة الميســورة 
األســـعار فيمـــا يتعلـــق بـــاألمراض الرئيســـية ضـــمن الـــُنظم الصـــحية مـــن خـــالل اتبـــاع نهـــج خـــاص بالرعايـــة 

رد وتكـــاليف لتوســـيع مجموعـــة التـــدخالت الصـــحية األوليـــة. وُصـــممت أيضـــًا أداة لتقـــدير مـــا يلـــزم مـــن مـــوا
  وتم توزيعها على الدول األعضاء. ٢األساسية لكي تشمل البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل

  
تــم اســتعراض مــدى فعاليــة نمــاذج الرعايــة الذاتيــة وعناصــرها األساســية بانتظــام مــن أجــل تــوفير   (د)

  جي الذاتي لألمراض غير السارية.أساس للتوصيات الخاصة بالرعاية الذاتية والتدبير العال
                                                           

  .١٣٠/٦ت  مالوثيقة      ١
٢      Scaling up action against noncommunicable diseases: how much will it cost?, see 

 http://www.who.int/nmh/publications/cost_of_inaction/en/  ٢٠١٢شباط/ فبراير   ٢٨(تم االطالع في.(  
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تم إعداد مجموعة مواد تدريبية لتسهيل عالج االعتماد على التبغ في إطار ُنظم الرعاية الصحية   (ه)
ــالتبغ ضــمن  ــدَّم الــدعم التقنــي إلــى ثمانيــة بلــدان مــن أجــل إدراج تــدخالت ســريعة فيمــا يتعلــق ب األوليــة. وُق

  نظمها الخاصة بالرعاية الصحية األولية.
  

تعزيز التدخالت الرامية إلى الحد من أهم عوامل الخطر القابلة للتغيير والتي يشـترك فيهـا   -٣الغرض 
عــدد مــن األمــراض غيــر الســارية: تعــاطي التبــغ، واتبــاع نظــام غــذائي غيــر صــحي، والخمــول البــدني، 

  وتعاطي الكحول على نحٍو ضار
  
  اإلجراءات التي اضطلع بها األمانة تشمل ما يلي:  -٦
  

  مكافحة التبغ
  

لدول األعضـاء لتنفيـذ اتفاقيـة منظمـة الصـحة العالميـة اإلطاريـة بشـأن إلى االدعم التقني  تم تقديم  (أ)
االلتزامـات ب القطـري علـى الوفـاء مسـتوىالمسـاعدة علـى الإلـى  الراميـةبما فـي ذلـك التـدابير  ،مكافحة التبغ

تدريبيـة  وتـم تصـميم وتجريـب مجموعـات مـواد التبـغ. لحـد مـن الطلـب علـىوالمتعلقـة باالواردة في االتفاقية 
وبالبيئــات الخاليــة مــن دخــان التبــغ وبتغليــف وتوســيم منتجــات التبــغ،  ضــرائب علــى التبــغالفــرض ب تتعلــق

وفرض حظر شامل على اإلعالن عـن التبـغ والتـرويج لـه ورعايتـه، والتـدابير الراميـة إلـى الحـد مـن الطلـب 
مــن أجــل تنفيــذ التــدابير  بلــداً  ٢٠بــغ واإلقــالع عنــه. وُقــدم الــدعم التقنــي إلــى فيمــا يتعلــق باالعتمــاد علــى الت

مـن البلـدان المنخفضـة والمتوسـطة الـدخل  تسـعةالخاصة بالحد من الطلب. وأجريـت تقييمـات للقـدرات فـي 
من أجل تحديد نقاط القوة والفرص والعوائق في مجال تنفيـذ أحكـام محـددة للحـد مـن الطلـب والعـرض وفقـًا 

  ولويات كل بلد.أل
  

توسع العمل في أفريقيـا إلـى حـد بعيـد. ويجـري حاليـًا تقـديم المسـاعدة والـدعم التقنيـين مباشـرة إلـى   (ب)
البلــدان فــي اإلقلــيم األفريقــي مــن أجــل بنــاء القــدرة علــى تغييــر السياســات العامــة والعمــل البرمجــي. وأنشــئ 

عموميــة التابعــة لجامعــة مــاكيريري فــي كمبــاال مركــز مكافحــة التبــغ فــي أفريقيــا وتستضــيفه كليــة الصــحة ال
بأوغنــدا. وشـــرعت منظمـــة الصـــحة العالميـــة فـــي تزويـــد المركـــز بـــالموارد التقنيـــة والماليـــة فـــي تمـــوز/ يوليـــو 

  .٢٠١٤كما أن الجهات المانحة ملتزمة بالتمويل حتى تموز/ يوليو  ٢٠١١
  

فـــي جميـــع أقـــاليم منظمـــة األعضـــاء دولـــة مـــن الـــدول  ١٢فـــي زارات الماليـــة إلـــى و قــدمت األمانـــة   (ج)
فـــي نظمهـــا  فعاليـــةالكفـــاءة و مـــن أجـــل تعزيـــز الوالتـــدريب الخبـــراء الصـــحة العالميـــة الـــدعم التقنـــي ومشـــورة 

ــًا فــي مجــال فــرض  ٣١الضــريبية وٕاداراتهــا الوطنيــة الخاصــة بــالتبغ. وقــد تلقــت  وزارة أخــرى تــدريبًا جماعي
قليميـة وحلقـات عمـل تقنيـة. وقـد ُنشـر دليـل تقنـي إلدارة الضرائب على التبغ، وذلك من خـالل اجتماعـات إ

  ٢وكذلك مجموعة أدوات بشأن التكاليف االقتصادية لتعاطي التبغ. ١ضرائب التبغ
  

                                                           

١    WHO technical manual on tobacco tax administration. Geneva, World Health Organization, 2010.  
٢     Economics of tobacco toolkit: assessment of the economic costs of smoking. Geneva, World Health 

Organization, 2011.                                                                                                                              
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تم تزويـد أمانـة اتفاقيـة منظمـة الصـحة العالميـة اإلطاريـة بشـأن مكافحـة التبـغ بالـدعم والمـدخالت   (د)
التقنية من أجل إعداد المبادئ التوجيهية والبروتوكوالت. وتتبع أمانة المنظمة وأمانة االتفاقية برنامج عمل 

  جرى االتفاق عليه لضمان التكامل وتالفي االزدواجية.
  

اسـتجابة لتوصـية فرقـة العمــل الرفيعـة المسـتوى المعنيــة بالتمويـل المبتكـر للــُنظم الصـحية بـأن يــتم   (ه)
التوســع فــي رســم التضــامن المفــروض علــى تــذاكر الطيــران وتحــري الجــدوى التقنيــة لفــرض رســوم تضــامن 

التضـامن  نقاش بشـأن مفهـوم رسـمأخرى على المعامالت الخاصة بالتبغ والعمالت، أصدرت األمانة ورقة 
  ١الذي ُيفرض على التبغ.

  
  تشجيع الُنظم الغذائية الصحية والنشاط البدني

  
تنفيــذ االســتراتيجية العالميــة بشــأن  فــي مجــالعمــل عالميــة وٕاقليميــة لبنــاء القــدرات  حلقــات ُعقــدت  (أ)

  منظمة الصحة العالمية. أقاليمالنظام الغذائي والنشاط البدني والصحة في جميع 
  

استنادًا اآلخرين  المصلحةالدول األعضاء وأصحاب لكي يستخدمها كل من أدوات عدة  صممت  (ب)
ـــواردة فـــي االســـتراتيجية العالميـــة (انظـــر القـــرار إلـــى التوصـــيات  وُنشـــرت). ١٧-٥٧ج ص ع التوصـــيات ال

 عكفـــتعلـــى وضـــع دليـــل لتنفيـــذها. و متواصـــل والعمـــل  ٢لصـــحةمـــن أجـــل االنشـــاط البـــدني  بشـــأنالعالميـــة 
 الخاصة بالنشاط البدني في بيئات مثل مرافقفعالية التدخالت  البّينات الدالة على استعراضعلى األمانة 

واأللعـاب النقـل والبيئـة فيمـا يتعلـق بومواقع العمل و  ات المحليةالرعاية الصحية األولية والمدارس والمجتمع
  .الرياضية

  
التقنـــي بشـــأن االســـتراتيجيات كمـــا جـــاء فـــي اقتـــراح لمنتـــدى منظمـــة الصـــحة العالميـــة واالجتمـــاع   (ج)

حاليـًا  تجـري ٣)،٢٠٠٩كانون األول/ ديسمبر  ١٧إلى  ١٥السكانية لمكافحة سمنة األطفال (جنيف، من 
  .في كل أقاليم المنظمة أداة لتحديد أولويات مجاالت عمل الدول األعضاءتجربة 

  
الملــح علــى  مــدخول تقليــلغــرب المحــيط الهــادئ مــن أجــل المســاهمة فــي  إقلــيمشــبكة فــي  أنشــئت  (د)

 قلـيماألمـريكتين واإل إقلـيمالخبـراء المنشـأة فـي  ومجموعـاتمستوى السكان واالنضمام إلى الشبكات القائمـة 
  .لصحة العموميةلالملح تقليل مدخول أهمية وتذكي الوعي حول المشورة والتي ظلت تتبادل  األوروبي

  
ــًا بشــأن تهيئــة بيئــة األمانــة و وكالــة مواصــفات األغذيــة فــي المملكــة المتحــدة  تعقــد  (ه) اجتماعــًا تقني

ــــدن،  ــــح (لن ــــل مــــن المل ــــة لالســــتراتيجيات الســــكانية للتقلي ــــو  ٢و ١مواتي ــــد غطــــت ٢٠١٠تمــــوز/ يولي ). وق
األغذيـة المنتجـة صـناعيًا لتمكـين المناقشات التدخالت الخاصة بتوعية المسـتهلكين وٕاعـادة وتغييـر تركيبـة 

                                                           

١     The solidarity tobacco contribution: a new international health-financing concept prepared by the World 

Health Organization. Discussion paper, see http://www.who.int/nmh/events/un_ncd_summit2011/ncds_stc.pdf 
  ).٢٠١٢شباط/ فبراير  ٢٨(تم االطالع في 

شـــــباط/  ٢٨(تـــــم االطـــــالع فـــــي  http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789241599979_eng.pdf انظـــــر    ٢
  .)٢٠١٢فبراير 

٣     Population-based prevention strategies for childhood obesity: report of a WHO forum and technical 

meeting, Geneva, 15–17 December 2009. Geneva, World Health Organization, 2010.                                     
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 ١اإلجمالية لهذه األغذية في نظامهم الغذائي عبـر خيـارات مالئمـة.المستهلكين من تقليل كمية الصوديوم 
وغطى اجتماع تقني الحق ُعقد علـى نحـو مشـترك بـين حكومـة كنـدا ومنظمـة الصـحة العالميـة (كالغـاري، 

) رصد مستويات مـدخول الصـوديوم علـى مسـتوى السـكان وتقيـيم ٢٠١٠تشرين األول / أكتوبر  ٢٠و ١٩
واسـتنادًا  ٢النظام الغذائي والمعارف والمواقف والسلوكيات إزاء الصوديوم والصحة.مصادر الصوديوم في 

ــــدول األعضــــاء لتنفيــــذ  ــــة لل ــــى وضــــع أداة عملي ــــة حاليــــًا عل ــــائج هــــذين االجتمــــاعين تعكــــف األمان ــــى نت إل
  االستراتيجيات السكانية لتقليل الملح.

 
، مجموعـة توصـيات ١٤-٦٣ص عج اعتمدت جمعية الصحة، فـي القـرار  ٢٠١٠في أيار/ مايو   (و)

بشـــأن تســـويق األغذيـــة والمشـــروبات غيـــر الكحوليـــة لألطفـــال. وهـــذه التوصـــيات طالبـــت باتخـــاذ إجـــراءات 
المشــبعة أو األحمــاض عالميــة للحــد مــن تــأثير تســويق األغذيــة المحتويــة علــى نســبة عاليــة مــن الــدهون 

وتواصــل األمانــة المناقشــات مــع المنظمــات الدهنيــة المفروقــة أو الســكريات الحــرة أو الملــح علــى األطفــال. 
غير الحكومية والقطاع الخاص مركزة على تسـويق األغذيـة الخاصـة باألطفـال علـى نحـو مسـؤول وتغييـر 

 تركيبة المنتجات وتوعية المستهلكين.
 

مع الرابطة الدولية لدراسـة السـمنة اجتماعـًا تقنيـًا بشـأن تحديـد مرتسـمات المغـذيات  األمانةعقدت   (ز)
وحــررت األمانــة دلــيًال لصــياغة نمــاذج مرتســمات  ٣).٢٠١٠تشــرين األول/ أكتــوبر  ٦إلــى  ٤لنــدن، مــن (

المغــذيات أو تكييفهــا، وصــنفت نمــاذج مرتســمات المغــذيات الموجــودة. ويمكــن أن تتخــذ البلــدان مــن هــذا 
ميــدانيًا فــي  الــدليل أداة عنــد النظــر فــي صــياغة نمــاذج مرتســمات المغــذيات، وســيجري تحديثــه بعــد اختبــاره

  البلدان على نطاق جميع أقاليم المنظمة الستة.
  

ــًا اســتعراض البّينــات العلميــة علــى نحــو   (ح) لتحــديث التوصــيات بشــأن المــدخول الغــذائي يجــري حالي
منتظم. وٕالى اآلن غطت االستعراضات مدخول الكمية اإلجمالية من الدهون والسكريات، ومدخول الملح/ 

  كوسيط لإلغناء باليود.واستعمال الملح  الصوديوم والبوتاسيوم،
  

مبــادرة المــدارس المراعيــة للتغذيــة لتعزيــز الممارســات الغذائيــة الصــحية لــدى األطفــال فــي أنشــئت   (ط)
ــدًا فــي اإلقلــيم األوروبــي. وأنشــئت شــبكة عمــل تستضــيفها  ١٧ســن الدراســة فــي  حكومــة هولنــدا وعقــدت بل

. وتـــم إعـــداد المـــواد التدريبيـــة وعقـــد اجتمـــاع للنظـــراء ٢٠١٠اجتماعهـــا األول فـــي تشـــرين الثـــاني/ نـــوفمبر 
المكتب اإلقليمي لشرق المتوسط دورة تدريبية في جنيف. ونظم  ٢٠١١المعنيين بالتغذية في آذار/ مارس 

بشــأن مبــادرة المــدارس المراعيــة للتغذيــة فــي أبــو ظبــي ودبــي والشــارقة فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي 
  .٢٠١٠تشرين الثاني/ نوفمبر

  
  

                                                           

١     Creating an enabling environment for population-based salt-reduction strategies: report of a joint technical 

meeting held by WHO and the Food Standards Agency, United Kingdom, July 2010. Geneva, World Health 

Organization, 2010.                                                                                                                      
٢     Strategies to monitor and evaluate population sodium consumption and sources of sodium in the diet: 

report of a joint technical meeting convened by WHO and the Government of Canada. Geneva, World Health 

Organization, 2011.                                                                                                                                
٣     Nutrient profiling: report of a WHO/IASO technical meeting, London, United Kingdom, 4–6 October 

2010. Geneva, World Health Organization, 2011.                                                                                       
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 لحد من تعاطي الكحول على نحو ضارا
  

السـتراتيجية العالميـة للحـد الخـاص با ١٣-٦٣ج ص عبعد أن اعتمدت جمعية الصحة في قرارهـا   (أ)
الرصـــد والتبليـــغ، أنشـــئت الشـــبكة العالميـــة للنظـــراء مـــن تعـــاطي الكحـــول علـــى نحـــٍو ضـــار، ووفقـــًا آلليـــات 

الوطنيين للمنظمة من أجـل تنفيـذ االسـتراتيجية العالميـة للحـد مـن تعـاطي الكحـول علـى نحـٍو ضـار، وذلـك 
الـدول األعضـاء بشـأن تنفيـذ االسـتراتيجية العالميـة  من أجل ضمان التعاون الفعال والمشاورات الفعالـة مـع

) وافـق النظـراء ٢٠١١شـباط/ فبرايـر  ١١-٨على مختلف المستويات. وفي االجتمـاع االفتتـاحي (جنيـف، 
دولــة مــن الــدول األعضــاء علــى آليــات العمــل وهياكــل الشــبكة ووضــعوا خطــة تنفيــذ  ١٢٦الوطنيــون مــن 

  االستراتيجية العالمية.
  

واسـتجابات السياسـات األمانة رصد اسـتهالك الكحـول وأنمـاط الشـرب والعواقـب الصـحية  واصلت  (ب)
العامة لدى الدول األعضاء بغية دعـم جهودهـا للحـد مـن تعـاطي الكحـول علـى نحـٍو ضـار. ويقـدم التقريـر 

، بيانـات شـاملة عـن الوضـع عالميـًا ٢٠١١شـباط/ فبرايـر فـي  صـدرالعالمي عن الكحول والصـحة، الـذي 
  ١ليميًا وقطريًا.وٕاق
  

استمر العمل على وضـع ونشـر األدوات التقنيـة والمـواد التدريبيـة لتنفيـذ مختلـف خيـارات السياسـة   (ج)
العامة على المستوى الوطني، بما في ذلك التعرف على تعـاطي الكحـول علـى نحـٍو خطـر وضـار وتـدبيره 

  العالجي في مرافق الرعاية الصحية.
  

األطـــراف االقتصـــادية المنظمـــات غيـــر الحكوميـــة والرابطـــات المهنيـــة و  اســـتمر الحـــوار فيمـــا بـــين  (د)
الفاعلــة حــول الســبل التــي يمكنهــا مــن خاللهــا المســاهمة فــي الحــد مــن تعــاطي الكحــول علــى نحــو ضــار. 

مــــع المنظمــــات غيــــر الحكوميــــة  ٢٠١١كــــانون األول/ ديســــمبر  ١٢مشــــاورات فــــي جنيــــف فــــي  وُعقــــدت
كــانون األول/  ١٣وفــي  ،ة مشــاركتها فــي تنفيــذ االســتراتيجية العالميــةمــن أجــل مناقشــ والرابطــات المهنيــة

بالحـــد مـــن الضـــرر النـــاتج عـــن بشـــأن الُســـبل الكفيلـــة  مـــع األطـــراف االقتصـــادية الفاعلـــة ٢٠١١ديســـمبر 
  .المشروبات الكحولية وتنتجها وتسوقها وتبيعهاالكحول، في إطار دورها كجهات تطور 

  
  ومكافحتها األمراض غير السارية للوقاية منتشجيع البحوث   -٤الغرض 

  
عقـــب  ٢نشــرت األمانــة برنامجــًا محــدد األولويــات لبحــوث الوقايـــة مــن األمــراض غيــر الســارية ومكافحتهــا  -٧

المشاورات المكثفة التي دارت وٕاصدار وثائق العمل بشأن المجاالت الرئيسية للبحوث وٕاجراء مسح لترتيب أولويات 
األولويات أعطي اهتمام خاص للبحوث المتعلقة بالسياسات العامـة والتـدخالت التـي سـاهمت وعند تحديد البحوث. 

انتشـار األمـراض غيـر السـارية فـي البلـدان المتقدمـة. وشـملت هـذه الجوانـب لمعـدالت  في تراجع االتجاهات السـائدة
البحثيـــة مـــا يلـــي: تطبيـــق النتـــائج؛ وتتبـــع اتجاهـــات عوامـــل الخطـــر ورصـــدها وتقـــديرها؛ وتنفيـــذ نهـــوج وقائيـــة عاليـــة 

ض تكلفـة المردود؛ والعمـل الـذي يسـاعد علـى إدراج األمـراض غيـر السـارية فـي برنـامج عمـل التنميـة العـالمي؛ وخفـ
التـدخالت الفعالــة المعتمـدة علــى التكنولوجيــا المتقدمـة مــن أجــل تطبيقهـا علــى نحـو مالئــم فــي ظـروف شــح المــوارد. 

البحـوث خـالل المـؤتمر الـوزاري العـالمي األول بشـأن أنمـاط الحيـاة الصـحية ومكافحـة األمـراض وتم تدشين برنـامج 

                                                           

١     Global status report on alcohol and health. Geneva, World Health Organization, 2011.  
٢     Mendis S, Alwan A, eds. Prioritized research agenda for prevention and control of noncommunicable 

diseases. Geneva, World Health Organization, 2011.                                                                                  
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المتعاونـة مـع منظمـة الصـحة العالميـة  المراكـزسـل إلـى ) وأر ٢٠١١نيسان/ أبريـل  ٢٩-٢٨ ،غير السارية (موسكو
  والمنظمات غير الحكومية والوكاالت المانحة وكبار الباحثين.

  
  ومكافحتها األمراض غير السارية الوقاية من تشجيع شراكاتٍ   -٥الغرض 

  
  اإلجراءات التي اضطلع بها األمانة تشمل ما يلي:  -٨
  

شباط/  ٢٤العالمي األول لشبكة مكافحة األمراض غير السارية (جنيف،  نظمت األمانة المنتدى  (أ)
مـــن الـــدول األعضـــاء والمجتمـــع المـــدني،  ممـــثالً  ١٥٠وحضـــر هـــذا المنتـــدى أكثـــر مـــن  ١).٢٠١٠فبرايـــر 

الســارية ومكافحتهــا،  غيــر فســاهم بــذلك مســاهمًة كبيــرة فــي إذكــاء الــوعي وااللتــزام بالوقايــة مــن األمــراض
 ، واآلليـــات المبتكـــرةوالتواصـــل ،لـــدان الناميـــة. واجتمعـــت األفرقـــة العاملـــة بشـــأن الـــدعوةفـــي الب وخصوصـــاً 

  والرصد والتقييم. ،للحصول على الموارد
  

وعلـى هــامش االجتمــاع العــام الرفيــع المســتوى لألمــم المتحــدة بشــأن األهــداف (المرامــي) اإلنمائيــة   (ب)
)، عقـــدت األمانـــة االجتمـــاع الثـــاني للمجلـــس ٢٠١٠أيلـــول/ ســـبتمبر  ٢٢إلـــى  ٢٠لأللفيـــة (نيويـــورك، مـــن 

  االستشاري الدولي لشبكة مكافحة األمراض غير السارية.
  

نظمــــت األمانــــة عــــدة لقــــاءات لمجموعــــات أصــــحاب المصــــلحة والشــــركاء، فــــي إطــــار األعمــــال   (ج)
تشـــرين  التحضـــيرية لالجتمـــاع العـــام الرفيـــع المســـتوى لألمـــم المتحـــدة بشـــأن األمـــراض غيـــر الســـارية. وفـــي

ُعقــــدت حــــوارات غيــــر رســــمية مــــع كــــل مــــن القطــــاع الخــــاص والمنظمــــات غيــــر  ٢٠١٠الثــــاني/ نــــوفمبر 
ُعقــد فــي موســكو المنتــدى العــالمي لمنظمــة الصــحة العالميــة بشــأن  ٢٠١١الحكوميــة. وفــي نيســان/ أبريــل 

ص مـن شـخ ٣٠٠(د) أعـاله) واسـتقطب أكثـر مـن ٤التصدي لمشكلة األمراض غير السارية (انظر الفقـرة 
  وبثت مداوالت المنتدى على اإلنترنت. ٢طائفة متنوعة من مجموعات أصحاب المصلحة.

  
ـــدعم عمـــل فرقـــة العمـــل التابعـــة لمنظمـــات المجتمـــع المـــدني   (د) ـــة ت مافتئـــت منظمـــة الصـــحة العالمي

 كــي تســدي المشــورةالتــي أنشــأها رئــيس الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة و بــاألمراض غيــر الســارية والمعنيــة 
 ١٩ بشأن مشاركة المجتمع المدني في االجتماع الرفيع المستوى بشـأن األمـراض غيـر السـارية (نيويـورك،

وتألفـت فرقـة العمـل مـن أعضـاء مـن المنظمـات غيـر الحكوميـة ومنظمـات  ).٢٠١١أيلول/ سـبتمبر  ٢٠و
غيــر الرســمية المجتمــع المــدني والقطــاع الخــاص. وكــان مــن األحــداث البــارزة جلســة االســتماع التفاعليــة 

) التي ُعقدت نزوًال على طلب الجمعية العامـة ٢٠١١حزيران/ يونيو  ١٦للمجتمع غير المدني (نيويورك، 
  ٣والتي ُبثت أيضًا على اإلنترنت. وساهمت حصيلتها في األعمال التحضيرية لالجتماع الرفيع المستوى.

  
                                                           

  لالطالع على تقرير المنتدى العالمي األول انظر:    ١
http://www.who.int/ncdnet/events/global_forum_report_20100421.pdf ) ٢٠١٢آذار/ مارس  ١تم االطالع في.(  

 في الموقع اإللكتروني التالي  التقرير متاح     ٢
http://www.who.int/nmh/events/global_forum_ncd/forum_report.pdf  تشـــــرين األول/ أكتـــــوبر  ١٩(تـــــم االطـــــالع فـــــي

٢٠١١.(  
  وملخص التقرير متاح في      ٣

http://www.un.org/en/ga/president/65/issues/Advanced%20unedited%20summary%20of%20informal 
%20interactive%20civil%20society%20hearing.pdf  ٢٠١٢شباط/ فبراير  ٢٨(تم االطالع في ( . 
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تنفيـذ بشـأن مم المتحدة وبرامجهـا ووكاالتهـا األمانة إلى عقد "االجتماع األول لصناديق األ دعتو   )ه(
اإلعالن السياسي الصادر عن االجتماع الرفيع المستوى للجمعيـة العامـة لألمـم المتحـدة بشـأن الوقايـة مـن 

. ٢٠١١كــــانون األول/ ديســــمبر  ٨األمــــراض غيــــر الســــارية ومكافحتهــــا"، الــــذي انعقــــد فــــي نيويــــورك فــــي 
وتمخـــض االجتمـــاع عـــن رؤيـــة موحـــدة ودليـــل تفصـــيلي لبرنـــامج عمـــل منســـق علـــى نطـــاق منظومـــة األمـــم 
المتحدة لدعم الجهود الدولية المبذولة من أجل الوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها، بما في ذلـك 

للمسـاعدة اإلنمائيـة  اإلجراءات المتعلقـة بـدمج األمـراض غيـر السـارية ضـمن عمليـات إطـار األمـم المتحـدة
  ووضع برامج مشتركة.

  
رصــد األمــراض غيــر الســارية ومحــدداتها، وتقيــيم التقــدم المحــرز علــى الصــعيد الــوطني   -٦الغــرض 

  واإلقليمي والعالمي
  
  اإلجراءات التي اضطلعت بها األمانة تشمل ما يلي:  -٩
  

، الصـــادر عـــن منظمـــة ٢٠١٠يشـــكل التقريـــر العـــالمي عـــن وضـــع األمـــراض غيـــر الســـارية لعـــام   (أ)
أساسًا يستند إليـه فـي رصـد االتجاهـات فـي المسـتقبل وتقـدير  ٢٠١١،١الصحة العالمية في نيسان/ أبريل 

مـــدى تقـــدم البلـــدان فــــي التصـــدي لوبائهـــا. وهــــو يحـــدد بوضـــوح المواقــــف والتوجهـــات االســـتراتيجية بشــــأن 
  الترصد، والوقاية والحد من عوامل الخطر، والرعاية الصحية.

  
ــــف فــــي آب/ أغســــطس   (ب) ــــد فــــي جني ــــاٍن لفريــــق المنظمــــة المرجعــــي المعنــــي  ٢٠١٠ُعق اجتمــــاع ث

 نوأســفرت أعمــال الفريــق واالجتماعــات الداخليــة الالحقــة عــ .لخطــة العمــل اً وفقــ أنشــئالــذي  ،بالوبائيــات
التي و  ،توافق في اآلراء بشأن العناصر والمؤشرات األساسية لألطر الوطنية لترصد األمراض غير السارية

 يلــي: ألي إطــار وطنــي للترصــد هــي مــاوالعناصــر الرئيســية الثالثــة  الوضــع العــالمي.أدرجــت فــي تقريــر 
ومعــدالت الوفيــات الناجمــة ) رصــد الحصــائل (المراضــة ٢( ؛رصـد التعــرض للخطــر (عوامــل الخطــر) )١(

اسـية المقترحــة الصـحية. ويــرد كـل مــن اإلطـار والمؤشــرات األس الــُنظم اسـتجابة) ٣( ؛محــددة)عـن أمـراض 
  ٢.إلى دورة المجلس التنفيذي الثالثين بعد المائةفي ملحق تقرير األمانة 

  
ومؤشـــــــرات واقعيـــــــة ومســـــــندة بالبّينـــــــات الســـــــتخدامها فـــــــي تقييمـــــــات منتصـــــــف  لتحديـــــــد أهـــــــداف  (ج)
باألمراض  الخاصة باألهدافوالتقييمات النهائية أنشأت األمانة فريق المنظمة العامل التقني المعني  المدة

مــوظفي المنظمــة. وقــد  المؤلــف مــن خبــراء دوليــين فــي ترصــد األمــراض غيــر الســارية ومــنو غيــر الســارية 
األمــراض غيــر الســارية وأجــروا  فيمــا يخــص وضــع الــراهن واالتجاهــات الســائدةاســتعرض أعضــاء الفريــق ال

ة المْثبتـة. وفـي تمـوز/ يوليـو القطريـ إلمكانية تحقيق األهـداف المقترحـة علـى أسـاس اإلنجـازات اً نقدي اً تقييم
والمؤشــرات الطوعيــة لرصــد التقــدم المحــرز  األهــدافصــاغ الفريــق مجموعــة مــن التوصــيات بشــأن  ٢٠١١

ودعيــت الــدول األعضــاء إلــى تقــديم  ،للمناقشــة منبــراً فــي الحــد مــن عــبء األمــراض غيــر الســارية بوصــفه 
إعداد نسخة منقحة  حالياً ل األعضاء يجري وجهات نظرها. وبعد مزيد من العمل التقني والتشاور مع الدو 

  الدول األعضاء. لمواصلة التشاور بينستوزع 
  

                                                           

  .٢٠١١جنيف، منظمة الصحة العالمية،  .٢٠١٠التقرير العالمي عن وضع األمراض غير السارية لعام      ١
  .١٣٠/٦ت  مالوثيقة انظر      ٢
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ُعقـــد حـــوار غيـــر رســـمي مـــع المنظمـــات غيـــر الحكوميـــة  ٢٠١١كـــانون األول/ ديســـمبر  ١٥فـــي   )د(
المعنيــة بخصــوص وضــع إطــار عــالمي للرصــد واألهــداف العالميــة االختياريــة للوقايــة مــن األمــراض غيــر 

وُعرضـت نتائجـه علـى الـدول األعضـاء أثنـاء مشـاورة غيـر رسـمية ُعقـدت مـع الـدول  ١مكافحتهـا،السارية و 
األعضاء ووكاالت األمم المتحدة بشأن وضع إطار عالمي للرصد وأهداف اختيارية بخصـوص األمـراض 

  ). ٢٠١٢كانون الثاني/ يناير  ٩غير السارية (جنيف، 
  
  خاتمة

  
 االجتمـــاع الرفيـــع المســـتوىفـــي تنفيـــذ االســـتراتيجية العالميـــة وخطـــة العمـــل. وقـــدم  كبـــرىحققـــت إنجـــازات ت  -١٠

قـد فـي عُ الـذي  ،ومكافحتهـا )غيـر المعديـةغيـر السـارية (للجمعية العامة لألمم المتحـدة بشـأن الوقايـة مـن األمـراض 
عالميـة لمكافحــة فـي الجهــود ال وغيـر مســبوقةومــا سـبقه مــن عمـل تحضــيري مسـاهمة كبيــرة ، ٢٠١١أيلـول/ سـبتمبر 

اإلجـراءات مجموعـة السـلبية علـى المسـتوى االجتمـاعي واالقتصـادي. وأسـفر تنفيـذ  وعواقبهـااألمراض غيـر السـارية 
مواقــف إعــداد األمانــة مــن أجــل األغــراض الســتة لخطــة العمــل الخاصــة باالســتراتيجية العالميــة عــن  وضــعتهاالتــي 

: رصــد الرئيســية، أال وهــي األعضــاء فــي مجــاالت العمــل الثالثــة واضــحة وٕارشــادات ال لــبس فيهــا للــدولاســتراتيجية 
وتحســين الرعايــة الصــحية  ،والوقايــة مــن المخــاطر بواســطة التــدخالت الفعالــة ،األمــراض غيــر الســارية ومحــدداتها

  للمصابين باألمراض غير السارية من خالل تعزيز النظام الصحي.
  

ومــع ذلــك، التــزال هنــاك تحــديات كبــرى فــي التنفيــذ علــى مســتوى الــدول األعضــاء. وتســتلزم مواجهــة هــذه   -١١
التحــديات اعترافــًا أكبــر بأهميــة تعزيــز القــدرات الوطنيــة للتصــدي لألمــراض غيــر الســارية، وخصوصــًا فــي البلــدان 

كما نص عليه اإلعـالن السياسـي الصـادر النامية، واالعتراف بأن ذلك قد يستتبع زيادة التمويل وتعزيز استدامته. و 
التــزم رؤســاء عــن االجتمــاع الرفيــع المســتوى للجمعيــة العامــة بشــأن الوقايــة مــن األمــراض غيــر الســارية ومكافحتهــا، 
تــوفير مــوارد  الــدول والحكومــات وممثلــوهم بتعزيــز السياســات والــُنظم الصــحية الوطنيــة عــن طريــق أمــور منهــا تحــري

ة عــن طريــق القنــوات المحليــة والثنائيــة واإلقليميــة والمتعــددة األطــراف، بمــا فــي ذلــك آليــات كافيــة ومنتظمــة ومســتدام
  ٢التمويل التقليدية والطوعية المبتكرة.

    
  اإلجراء المطلوب من جمعية الصحة

  
  .التقريرهذا علمًا ب أن تحيطجمعية الصحة مدعوة إلى   -١٢
  
  
  

=     =     =  

                                                           

 لالطالع على المزيد من المعلومات عن إطار الرصد هذا انظر      ١
http://www.who.int/nmh/events/2011/consultation_dec_2011/en/  ٢٠١٢آذار/ مارس  ١(تم االطالع في.(  

  (د).٤٥، الملحق، الفقرة ٦٦/٢العامة لألمم المتحدة  انظر قرار الجمعية     ٢


