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اإلعالن السياسي لألمم املتحدة املعين بالوقاية من األمراض غري الساريةتنفيذ   
 ومكافحتها استناداً إىل إطار العمل اإلقليمي

 امللخص التنفيذي

أكتوبر ت يف تشرين األول/قدمسني اليت عالتاسعة واخلاعتمدت اللجنة اإلقليمية لشرق املتوسط خالل دورا  .1
الدول األعضاء  اللتزامات ،إطار العمل اإلقليميمبوجبه  تأقر)، والذي 2.ق/59 /ل إش مالقرار ( 2012

املعين بالوقاية من األمراض ، وللجمعية العامة لألمم املتحدةالرفيع املستوى السياسي لالجتماع بتنفيذ اإلعالن 
على تنفيذ اموعة األساسية  السارية ومكافحتها. ومن خالل هذا القرار، حثت اللجنة الدول األعضاءغري 
املدير اإلقليمي  من تبلطو .الواردة يف إطار العمل اإلقليمينات وة بالبيدالتدخالت االستراتيجية املسنمن 

يستعرض هذا  مثَّ ز. ومنتقارير حول التقدم احملرد اإلجراءات لدعم الدول األعضاء، وإلعدااختاذ سلسلة من 
من تشرين  اعتبارا إطار العمل اإلقليمييف تنفيذ ز احملرم تقدوال ،ءات اليت مت اختاذهاالتقرير اإلجرا

 .2012أكتوبر األول/

املتوسط. يف إقليم شرق التنمية على وعلى الصحة  عبء كبريإحداث ب قترنالسارية ت غريال تزال األمراض  .2
فبالرغم مما أحرزته الدول األعضاء من تقدالذي أجري سح املكشف  ،لألمراض غري الساريةي م يف التصد

، ومكافحة عوامل تصريف الشؤونة يف جماالت وجود أوجه قصور مهم عن 2013يف عام  طريةلقدرات القُل
اخلطر، والترصد والروتنفيذ  ،بناء القدراتيف وقد تعاونت املنظمة مع الدول األعضاء  د، والرعاية الصحية.ص

من هذه ااالت األربعة. ولقد أنشأ املكتب اإلقليمي إدارة جمال التدخالت اليت حتظى باألولوية يف كل 
يف جمال الوقاية من األمراض غري السارية ومكافحتها. بلدانمه من دعم تقين للجديدة من أجل تعزيز ما يقد 

يف إعداد وتنفيذ السياسات واخلطط الوطنية  البلدانمساعدة  ، مت التركيز علىتصريف الشؤونويف جمال  .3
 ت املنظمة اجتماعني إقليميني الستنهاض إعداددقَعقد املتعددة القطاعات واملتعلقة باألمراض غري السارية. و

 وفقاً، وذلك 2013عام  بنهايةالوطنية املتعددة القطاعات واملتعلقة باألمراض غري السارية  العملخطط 
، مبوجب اإلعالن السياسي لألمم املتحدة. ففي جمال الوقاية من األمراض غري السارية لاللتزامات املتفق عليها

األعضاء من أجل وضع التوجيهات الدول ب مع ثْفحتها، تعمل املنظمة عن كَومكا وعوامل اخلطر املرتبطة ا
أفضل اخليارات" يف ف باسم "عرديدة التأثري، أو ما ياخلاصة بتنفيذ التدخالت الرئيسية العالية املردود، والش

وزيادة  امللح والدهون، والوقاية من السمنة يف الطفولة،من  الكمية املتناولةالتبغ، واحلد من مكافحة ال جم
د األمراض غري السارية، فقد ساعدت املنظمة ستة بلدان لتخطيط ما يتعلق بترص النشاط البدين. أما يف

ج، كما تتوىل تقدمي الدعم وإجراء املسح املتدرالدعوة معد اخلاصة بالتبغ. وتواصل املنظمة ألساليب الترص 
ل يف جماو عليها إطار العمل اإلقليمي. صاليت نوضع األهداف واملؤشرات الوطنية  إىل ضرورة الدول األعضاء
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السارية غري على تعزيز إدماج اخلدمات املتعلقة باألمراض  األعضاءمع الدول  تعمل املنظمةالصحية، الرعاية 
 "أفضل اخليارات". يف الرعاية الصحية األولية، وعلى تقييم الفجوات والقيود اليت تعرقل تنفيذ

م يف تنفيذ التزاماا مبوجب ض ما ستحرزه الدول األعضاء من تقداتعراس ووفق اخلطة املتفق عليها سيتم .4
 يف الربع األخري منز احملرم ض التقدتم استعراسي من مثَّالسياسي لألمم املتحدة كل ثالث سنوات، و اإلعالن

 واملنظمة املبادرة بالتخطيط ،ن على الدول األعضاءوبالتايل يتعي يف اجلمعية العامة لألمم املتحدة. 2014عام 
م ، مع سائر الشركاء على الصعيدين اإلقليمي والدويل، يف حالة رغبتهم يف حتقيق التقد، والعمل سوياًمسبقاً

السارية ومكافحتها يف غري جمال الوقاية من األمراض  املصداقية يف سجل اإلجنازات يف وإظهار ،املطلوب
  اإلقليم.
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  املقدمة
ب اإلعالن السياسي لالجتماع الرفيع املستوى للجمعية العامة د ا مبوجاليت مت التعه لاللتزامات استكماالً .5

الذي اعتمده رؤساء الدول واحلكومات ولألمم املتحدة املعين بالوقاية من األمراض غري السارية ومكافحتها، 
سني ميف دورا التاسعة واخل اعتمدتد ، فإن اللجنة اإلقليمية إلقليم شرق املتوسط ق2011يف أيلول/سبتمرب 

اصوالذي ) 2.ق/59 ، القرار (ش م/ل إ2012أكتوبر قدت يف تشرين األول/واليت عت مبوجبه على قَد
 اإلعالن السياسي لألمم املتحدةاألعضاء بتنفيذ  التزامات الدوللتنفيذ قليمي اإللعمل اوضع إطار  ضرورة

الدول األعضاء على تسريع وترية  ،يف هذا القرار ،ت اللجنة اإلقليميةاملعين باألمراض غري السارية. وقد حثّ
 التاموعة األساسية من التدخ ومكافحتها من خالل تنفيذ األمراض غري السارية الوقاية منالعمل يف جمال 

 اختاذ سلسلة من التدابري الالزمةالواردة يف إطار العمل اإلقليمي، كما طالبت املدير اإلقليمي ب االستراتيجية
إلوال، لدعم العمل يف هذا اعداد تقارير عن التقداستناداً إىل إطار العمل اإلقليمي. ،زم احملر 

 ن األمراض غري السارية ومكافحتهاة مويغطي إطار العمل لتنفيذ اإلعالن السياسي لألمم املتحدة املعين بالوقاي .6
للمنظمة يف ااالت األربعة بالفعل باستخدام األدوات املتاحة  ،ستراتيجيةاالمن التدخالت  أساسيةجمموعة 

د والتقييم، والرعاية صوالروالترصد  ؛اخلطر وتقليصهاعوامل ، والوقاية من تصريف الشؤونالرئيسية أال وهي 
تنفيذها، وما إمكانية ، ووديتهاومرد، نااعلى أساس قوة بي ستراتيجيةاالوقد مت اختيار التدخالت  .الصحية

سع على السكان.حدثه من تأثري متوقّت 

من تشرين  اعتباراًم يف تنفيذ القرار، وإطار العمل اإلقليمي حرز من تقدملا أُ هذا التقرير موجزاً ضويستعر .7
  .2012 أكتوبرالثاين/

 .ملقتضيااعبء األمراض غري السارية، وقدرة الدول األعضاء على االستجابة 

ري، وأمراض السرطان، واألمراض تقترن األمراض غري السارية، وخاصةً األمراض القلبية الوعائية، والسكّ .8
من  %53السارية مسؤولة عن غري األمراض فالتنفسية املزمنة، بعبء ضخم يف بلدان إقليم شرق املتوسط، 

 %60أن  كما. من مجيع الوفيات %80إىل  ،ذه النسبة، يف بعض بلدان اإلقليمقد تصل هل بمجيع الوفيات، 
على  عميقاً تأثرياًلسارية حتدث ااألمراض غري ف. ر نسبياً من العمريف وقت مبكِّث من هذه الوفيات حتد

اص يف البلدان اليت تعاىن احلالة بشكل خ استئصال الفقر. وتنطبق هذهالقدرة على وآفاق النمو و االقتصاديات
الناس األمراض غري السارية إىل دفع فيها  يتؤد واليتبرامج احلماية االجتماعية يف جمال الصحة،  من ضعف

 .ا من جيومويدفع اليتبسبب النفقات الصحية الكارثية  ؛إىل هاوية الفقر

 يف سوانعكَ، 2010يف عام  1ته املنظمةالذي أجراملتنوعة، والعاملي لتقييم القدرات الوطنية  املسحوكان  .9
النتائج  أماقدرات بلدان اإلقليم. يف  اًر تفاوتأظهقد  2غري الساريةالتقرير العاملي اخلاص بوضع األمراض 

فهي ، 2013مسح املتابعة الذي أجري يف عام قاة من األولية املستأن  إال، نوإن أشارت إىل جماالت التحس
  .معها بشكل كبري يه القصور األساسية مل يتم التعاطأوج

                                                 
  .. جنيف، منظمة الصحة العاملية2010األمراض غري السارية ومكافحتها: التقرير اخلاص باملسح العاملي لعام  نالوطنية على الوقاية م اتتقييم القدر 1
  .2011، جنيف، منظمة الصحة العاملية، 2010غري السارية لعام  ضالتقرير العاملي اخلاص بوضع األمرا 2
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، فنجد أن السياسات واخلطط الوطنية اخلاصة بالوقاية من األمراض غري السارية تصريف الشؤون جمالأما يف  .10
فقط من الدول  %50ن إفوهكذا ما تكون قاصرة، وال يتم إدماجها يف اخلطط اإلمنائية.  ومكافحتها غالباً

كما أن ). 1( الشكل  يف األمراض غري السارية يتوافر لديها التمويل لتنفيذ التدخالت ذات األولويةاألعضاء 
األطراف الفاعلة من خارج  إلشراكسياسات وآليات متعددة القطاعات  لديهمن البلدان  جداً قليالً اًعدد

أن الربامج اخلاصة و، غالباً ما تكون ضعيفةنية القدرات املؤسسية الوط أن، ناهيك عن القطاع الصحي
 م وجود خمصصات واضحة هلا يف امليزانية.عدمن باألمراض غري السارية عادة ما تعاين من نقص التمويل، و
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القُطْريةتقارير الاملصدر: البيانات غري املنشورة للمنظمة من واقع   
  تصريف الشؤونيف جمال  باألولويةيف التدخالت اليت حتظى  خمتارة. مؤشرات 1الشكل 

ب عليها من األمور اليت جي األعضاء الكثريويف جمال الوقاية من عوامل اخلطر وتقليصها، ال يزال أمام الدول  .11
لألمراض غري  األساسية األربعالقيام ا من أجل مكافحة عوامل اخلطر األساسية اليت تشترك فيها اموعات 

اإلطارية بشأن  االتفاقيةقت على السارية. فعلى الرغم من أن مجيع البلدان، باستثناء الصومال واملغرب، صد
جدواها مثل  أثبتتمعدل تبين سياسات مكافحة التبغ اليت  ات كبرية يفمكافحة التبغ، إال أن هناك فجو

تنفيذ اإلجراءات املوجودة  يفما لوحظ من فجوات مماثلة  إىل جانب). 2الشكل ( MPOWER الستة تدابريال
الت تعاطي التبغ بالفعل وإنفاذها. وقد انعكس هذا يف استمرار ارتفاع معدذلك بني الشباب، مبا يف ما والسي

كما أن تسويق األغذية واملشروبات غري الكحولية لألطفال مير دون . 3منتجات التبغ األخرى غري السجائر
اليت توصي  املستوياتمن األمالح والدهون  الكمية املتناولةوتتجاوز مستويات رقابة يف العديد من البلدان. 

من األمور الواسعة  وزيادة الوزنأو البدانة  ا املنظمة. وجند أن نقص ممارسة التمارين البدنية والسمنة
على نطاق واسع، وإن كانت اإلجراءات املتعلقة إىل جمموعات ويتم توثيق تقسيم عوامل اخلطر  االنتشار.

 لعوامل اخلطر ال تزال يف مهدها. االجتماعيةباحملددات 

والتقييم، يف العناصر الثالثة الرئيسية لإلطار د صد والرمن فجوات يف جمال الترص البلدان تقريباً معظمتعاىن  .12
وهيد األمراض غري الساريةاحلديث لترص ، :)ر (أا؛ صد عوامل اخلطر وحمددا)ب) رد احلصائل والصما سي

ما يتعلق بعوامل  ). أما يف3الشكل انظر ( م الصحية واستجابتهاظُد قدرات النصج) ر(واملراضة،  الوفيات
د ج ولو مرة واحدة على األقل. ومع هذا فإن الترصالعديد من البلدان بتنفيذ املسح املتدر اخلطر، فقد قام

هو ال يرتبط وتمرارية وإضفاء الطابع املؤسسي، ما ينقصه ضمان االس يتم على فترات منتظمة، وغالباً ال
د توفر معلومات حمدودة عن أبعاد العدالة بيانات الترصف ق إعداد السياسات والربامج.ربالضرورة بطُ

واحملددات االجتماعية لألمراض غري السارية. أما بالنسبة لرغالبية الدول األعضاء فد احلصائل الصحية، ص
الت موثوقة للوفيات املرتبطة بأسباب حمددة والنامجة عن األمراض غري تواجه حتديات بالغة إلعداد معد

 الت على اإلطالق.غ عن هذه املعدن العديد من البلدان ال تبلِّإ بلالسارية؛ 

                                                 
  . جنيف، منظمة الصحة العاملية2013تقرير منظمة الصحة العاملية اخلاص بالوباء العاملي للتبغ  3 
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2013، . جنيف، منظمة الصحة العاملية2013الوباء العاملي للتبغ  حولنظمة املرير اتقمن  نقالً املصدر:  

  
  يف اإلقليم MPOWER بتدابريوضع السياسات املتعلقة . 2الشكل 

 

  املصدر: البيانات غري املنشورة للمنظمة من واقع تقارير البلدان

  دة للقدرات الوطنية يف جمال الترصنتقامؤشرات م. 3الشكل 
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بالوقاية من األمراض غري السارية  خاصةً وطنيةً ومؤشرات اًمعظم البلدان مل تعتمد بشكل رمسي أهدافإن  .13
إىل األهداف العاملية واإلطار العاملي للرصد والذي اعتمدته مجعية الصحة العاملية يف  ومكافحتها استناداً

دت به ة مهمة، ألن إعداد األهداف واملؤشرات الوطنية يدخل ضمن ما تعهل هذا األمر فجو. وميث2013ِّ
باألمراض غري السارية  السياسي لألمم املتحدة. فاملعلومات الصحية املرتبطةالدول األعضاء يف اإلعالن 

مما حيول دون استخدامها يف أغراض التوعية،  ،للمعلومات الصحية الوطنية، ضمن النظم تندرج، عادة ال
مت  ملية اليتفباستثناء اثنني من املسوحات العام. حرز من تقدوإعداد السياسات، وتقييم تأثري التدخالت وما أُ

م ظُد استجابة النصال يتم رما  حول القدرات الوطنية، جند أنه عادة 2013و 2012 ييف عام اجراؤمهإ
 تغطية التدخالت األساسية لألمراض غري السارية.مدى لألمراض غري السارية، و الصحية

بالصحة" قد عززت م اخلاصة "ظُعن الن "املرض" عوضاً النظُم اخلاصة بـ أنجمال الرعاية الصحية، جند  ففي .14
ساب الرعاية الصحية األولية. الرعاية الثالثية لألمراض غري السارية باستخدام التكنولوجيا العالية، على ح

إدماج الرعاية اخلاصة باألمراض غري السارية يف الرعاية الصحية األساسية. فهنالك  على جارياً العمليزال   وال
األمراض غري  صائلحالتأثري على  شأايف الوصول إىل اخلدمات اليت من على نطاق واسع و كبريجور 

ل الوصول إىل األدوية األساسية الالزمة ملعاجلة األمراض غري السارية، بوهنالك تفاوت كبري يف س السارية.
إىل توصيات املنظمة. وهنالك عدد كبري  املبكر واملعاجلة استناداً لالكتشافكما هو احلال مع الربامج الالزمة 

الالزمة  واألدويةمزمنة، مما جيعل احلصول على الرعاية  وأإنسانية حادة  طوارئمن الدول األعضاء اليت تشهد 
  .كبرياً لألمراض غري السارية حتدياً

  تعزيز قدرة املنظمة على تقدمي الدعم التقين للدول األعضاء.

م إىل الدول األعضاء يف جمال الوقاية دارة جديدة من أجل تعزيز الدعم التقين املقداإلقليمي إ املكتبلقد أنشأ  .15
  ومكافحتها. السارية غريمن األمراض 

د الشراكات مع املؤسسات العلمية قْععلى تعمل على إشراك اخلرباء الدوليني واإلقليميني، و املنظمةت كانو .16
العمل على إعداد قائمة شاملة  لويتواصالدولية، واجلمعيات املهنية، واملنظمات اإلقليمية غري احلكومية. 

لى حد لدول األعضاء علن ميكنهم تقدمي الدعم للمنظمة ومم اإلقليم بأمساء اخلرباء والباحثني املوجودين يف
سواء الستنهاض سأفضل اخليارات"ل تنفيذ "ب، إشراك متفقد نات إقليمية كافية لدعم التنفيذ. وإعداد بي 

ري، ملناقشة كيف حتاد الدويل ملكافحة السكّااليف  الشرق األوسط ومشال إفريقيا إقليم لثنظمات مبعض امل
 ري يف اإلقليم.من أجل دعم استنهاض العمل على الوقاية من السكّ للشركاء العمل معاً ميكن

ي مجعية الدول األعضاء، مما أسفر عن تبن سامهت فيها املنظمة يف إجراء عملية تقنية وتفاوضية جنحت وقد .17
، خلطة العمل العاملية اخلاصة 2013مايو قدت يف أيار/واليت ع الصحة العاملية يف دورا السادسة والستني،
 .2020-2013بالوقاية من األمراض غري السارية ومكافحتها 

هج يف ي نإىل متكني الدول األعضاء، وتشجيع تبن ، ودفماضية يف طريقهاعملية إصالح املنظمة  إن .18
 ويعمل املكتب طرية.على األولويات القُ، ويعتمد القمةالتخطيط وإعداد امليزانية ينطلق من القاعدة إىل 

-2014للثنائية  بالعمل التعاوينلتحديد األولويات واخلطط اخلاصة  وثيق مع الدول األعضاء بشكلاإلقليمي 
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. فقد مت حتديد األمراض غري السارية بوصفها واحدة من األولويات الرئيسية للتعاون يف مجيع بلدان 2015
 اإلقليم.

ااإلجراءات اليت قام 2/ ق 59ل إ/لتنفيذ القرار ش منظمة امل ت  

، اختاذ عدد من اإلجراءات. ويرد 2ق /59إ اإلقليمي مبوجب القرار ش م/لاإلقليمية من املدير  اللجنةطلبت  .19
أدناه موجز بالتقدإجراء منهاز يف كل م احملر.  

20. شرإعداد مؤشرات  من أجلاخلرباء مع مع الدول األعضاء وواملنظمة  ت املنظمة يف إجراء مناقشات داخلع
ت لَاليت أرس البعثاتفر يف تنفيذ اإلعالن السياسي لألمم املتحدة. وستس غري الصحيةالقطاعات سهام إلرصد 

د صعن إعداد قائمة أولية باملؤشرات واألهداف الوطنية املتعلقة بروما يتلوها من أعمال ن اأربعة بلد إىل
 السارية ومكافحتها، وهو ما سيتم مناقشته من خالل مشاورة إقليمية أوسع نطاقا. غريالوقاية من األمراض 

وتعتالعمليةاإلجراءات للجهود العاملية املبذولة إلعداد قائمة أساسية مبؤشرات  استكماالًر هذه اجلهود ب، 
دف ر2013من األمراض غري السارية ومكافحتها  العاملية اخلاصة بالوقاية تنفيذ خطة العمل ىد مدص -

2020.  

ف السارية، والذي يتألّ املعين باألمراض غريالتقين  اإلقليمي الفريق االستشاريل شكَّقد املدير اإلقليمي إن  .21
اليت نص عليها اإلعالن السياسي لألمم  لتزاماتاالمن خرباء دوليني وإقليميني ملساعدة املنظمة يف تنفيذ 

من  ، واقترح عددا2013ًأبريل ألول مرة يف نيسان/ هذا الفريقوقد اجتمع  اإلقليمي.لعمل ااملتحدة، وإطار 
 ستراتيجيةالا، والتدخالت األربعةااللتزام االت جميت ميكن تفعيلها يف كل جمال من ال التوصيات احملددة

 .ياإلقليملعمل ا، والواردة يف إطار املرتبطة به

تقييم القوانني ن تتضمإجراء مراجعة واسعة النطاق لقوانني الصحة العمومية يف بلدان اإلقليم، و اآلنويتم  .22
املرتبطة باألمراض غري السارية. ولقد أعد املكتب اإلقليمي أداة لتقييم القوانني اخلاصة بالصحة العمومية، 

مبا يف ذلك تلك القواعد اليت تؤثر على  ،والتشريعات ذات الصلة قواعد املعمول اوال القواننيدف دراسة 
 للوقاية مناملطروحة  "اخليارات أفضل"والشديدة التأثري، أو  ،العالية املردودتنفيذ التدخالت الرئيسية 

دراسة قوانني الصحة العمومية الراهنة يف بعض  تاألمراض غري السارية ومكافحتها. ويف هذا السياق، مت
 حتليلها بغرض اإلعداد لعقد املشاورة اإلقليمية للخرباء حول قانون الصحةكما مت البلدان املختارة يف اإلقليم، 

 يعىنومت تشكيل فريق عامل من عدد من القطاعات  .2013نوفمرب ة، واليت ستعقد يف تشرين الثاين/العمومي
اجتماع على تنظيم د وعقم زمعالسارية ومكافحتها، وال األمراض غري بالوقاية منبالتشريعات املرتبطة 

 .2013تشاوري يركز على هذه التشريعات يف الربع األخري من عام 

النظم الصحية  ملناقشة سبل تقوية استجابة 2013ديسمرب د اجتماع إقليمي يف كانون األول/وسيتم عق .23
" يف الرعاية الصحية األولية اخلياراتل "أفضل ثسيما إدماج التدخالت األساسية موالالسارية، غري لألمراض 

 بلدان اإلقليم. يف

 ملا تفرضهحول االستجابة ير استراتيجي مشترك بالتعاون مع البنك الدويل على إعداد تقراآلن وتعمل املنظمة  .24
 الشبكة املعنيةعلى التعاون مع  املكتب اإلقليمي. وقد عكف يف اإلقليممن حتديات السارية  ريغ األمراض

 ييم يف جامعة واشنطن دف تعزيزشبكة القياسات الصحية والتقمعهد مكافحة األمراض، وات يف األولويب
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 لتدخالت املتعلقة باألمراض غري السارية وفقاًاض غري السارية، وحتليل مردودية لتأثري األمرا االقتصاديالتقييم 
العملية اليت دف إىل بناء القدرات سلسلة من املشاورات واحللقات ويشمل هذا التعاون . للسياق احمللي

عبء املرض إلقليم دف تقييم ان معينة يف اواملعلومات السياقية املأخوذة من بلدانات على البي باالعتماد
سرطان الثدي، الشعاعي لتحري ال، مبا يف ذلك مكافحة التبغ، وسياسية حمددةتنفيذ تدخالت  مروديةو

إلعداد هه . وسيتم االسترشاد بنتائج التحليل هذه يف إعداد وثيقة موجوالوقاية من سرطان عنق الرحم
 سياسات اإلقليم.رسم يف ا  ىستهدي السياسات

التقدز يف تنفيذ إطار العمل اإلقليميم اإلقليمي احملر  

األربعة. وقد مت عقد  االلتزامهذا القسم التقدم احملرز يف تنفيذ إطار العمل يف كل جمال من جماالت  يوضح .25
ا يف الكويت  املرتبطة وعوامل اخلطر ،غري السارية ومكافحتها األمراض الوقاية مناجتماع إقليمي حول 

دف  مسؤويل االتصال الوطنيني املعنيني باألمراض غري السارية ضم، 2013أبريل نيسان/  30و 29يومي 
 ل اإلقليمي. وناقش االجتماع كذلكوطين يف جمال تنفيذ إطار العمعلى الصعيد الأحرز من تقدم  مناقشة ما
ألعمال اليت حتظى باألولوية غري السارية، وحدد ا باألمراض  املعينالتقين اإلقليمي االستشاري الفريقتوصيات 

لتسريع  امللحة احلاجةأكد على  والذيالكويت للعمل  نداءوفقا إلطار العمل اإلقليمي. وأصدر املشاركون 
  السارية ومكافحتها. غري األمراضمن  الوقايةوترية العمل يف جمال 

 تصريف الشؤون

العمل على مساعدة أربعة بلدان وهي (اليمن والسودان ولبنان واملغرب) يف استنهاض تطوير خطط  يتواصل .26
احملددة مبوجب  االلتزامات السارية، مبا يتوافق مع غري واملتعلقة باألمراضالعمل الوطنية املتعددة القطاعات 
أو وات مشجعة إلنشاء جلان أن العديد من البلدان قد اختذت خط كمااإلعالن السياسي لألمم املتحدة. 

برئاسة وزراء الصحة أو غريهم من  ،غري السارية باألمراض تعىنرفيعة املستوى ومتعددة القطاعات، جمالس 
  .أعلى املستوياتاملسؤولني على 

، 2010لعام  4ومكافحتها السارية املسح اخلاص بقدرات البلدان يف جمال الوقاية من األمراض غري وعقب .27
 تقييماً هذا املسحويتضمن  .2013اجلولة الثانية لتقييم القدرات الوطنية يف عام  لاباستكم قامت املنظمة

على الصعيدين  حتليل النتائجو تحقق من االستجابات،مت القد ومدى تطوير السياسات. و لتصريف الشؤون
  .العاملي واإلقليمي. وهنالك تقرير كامل عن النتائج اخلاصة باإلقليم قيد اإلعداد

  عوامل اخلطر وتقليصها الوقاية من

عوامل اخلطر اليت تشترك فيها جمموعات األمراض غري السارية األربعة الرئيسية واليت ي لصدمت التركيز على الت .28
األمراض القلبية الوعائية، وأمراض السرطان، واألمراض التنفسية عن غالبية الوفيات أال وهي  مسؤولةتعترب 

  والسكري. املزمنة،

                                                 
. جنيف، منظمة الصحة العاملية 2010تقييم القدرات الوطنية اخلاصة بالوقاية من األمراض غري السارية ومكافحتها: التقرير اخلاص باملسح العاملي لعام  4

2012  
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 ةمساعدتركيزه على ملكتب اإلقليمي من خالل اعترب إحدى أولويات ت تزال مكافحة التبغ والوقاية منهال  .29
كما مت  .MPOWERاإلطارية بشأن مكافحة التبغ مبا فيها التدابري الستة  الكامل لالتفاقيةتنفيذ اللبلدان يف ا

 تدريب ممثليهاعن  فضالً ،اإلطارية بشأن مكافحة التبغ باالتفاقيةملؤمتر األطراف  لالستعدادمساعدة البلدان 
على التبغ واإلقالع عنه. ولقد  باالعتماداخلاصة بإجراءات احلد من الطلب املرتبط  14على تنفيذ املادة 

العاملي للتبغ يف البلدان من خالل العديد من األنشطة مبا فيها إجراء تدريب  دعمت املنظمة تنفيذ نظم الترصد
لعمل امليداين، وإجراء التحليالت وغريها من أنشطة الترصد. ومت عقد دورة للتدريب على كيفية قيادة على ا

قليمي إلع جامعة جون هوبكرت، يف املكتب ا، بالتعاون مMPOWER تنفيذ السياسات املتعلقة بالتدابري الستة
ل التدريب على ثم، ء يف باقي ااالتتقدمي الدعم التقين للدول األعضا وتواصل مبشاركة مجيع بلدان اإلقليم.

 تنفيذ التحذيرات الصحية املصورة، واألماكن العامة اخلالية من التبغ، وزيادة الضرائب املفروضة على التبغ.
  عقد حلقة عملية دون إقليمية لبلدان جملس التعاون اخلليجي. أما يف جمال فرض الضرائب، فقد مت

  العمر. يف مجيع مراحلالتغذية الصحية  من اخلطوات لتعزيز اختذت املنظمة عدداً وقد .30

لتأثريها يف  بالتغذية الصحية يف مراحل احلياة األوىل؛ نظراً االلتزامألمهية  من منظمة الصحة العاملية إدراكاًف  •
الالحقة، فقد واصلت املنظمة عملها على تعزيز  مراحل احلياةغري السارية يف الوقاية من األمراض 
بغية إعداد خطط  2013مان يف أيلول/سبتمرب يف ع إقليمياً اجتماعاً ، فعقدتالثديالرضاعة الطبيعية من 

مدونة الدولية لتسويق بدائل لنب األم، وتشجيع الرضاعة الطبيعية العمل الوطنية الالزمة للتنفيذ الكامل لل
  .من الثدي

بتحديات جسيمة  نبئيويف مرحلة الطفولة يف اإلقليم،  أخذ يف التزايدي معدل انتشار السمنة مراء يف أن وال  •
للصحة العمومية يف ضوء ما نشهده بالفعل من ارتفاع معدالت السمنة لدى البالغني. وقد ركزت 

زيادة الوزن والسمنة يف مرحلة الطفولة على تعزيز إطار عمل اخلاصة بالوقاية من  استراتيجية املنظمة
الصحي من خالل تنظيم عملية  ئيالغذاالنظام متعدد القطاعات مع االهتمام بشكل خاص على تعزيز 

 التسويق عرب احلدود، وتعزيز النشاط البدين. والسيماالكحولية لألطفال،  تسويق الغذاء واملشروبات غري
خرباء عامليون وإقليميون يف جمال تسويق  ، حضرها2013سبتمرب قليمية يف أيلول/مشاورة إ تعقد قدو

تعزيز اللوائح املتعلقة ل وأسفرت عن إنتاج خارطة طريق األغذية واملشروبات غري الكحولية لألطفال.
  .روبات غري الكحولية لألطفالاملشبتسويق األغذية و

دف إعداد  2013أبريل ، ونيسان/2012نوفمرب ثاين/املكتب اإلقليمي مشاورتني يف تشرين ال دقَعوقد   •
احلد من الكمية ومها  أالأفضل خليارات" " لالسترشاد ا يف تنفيذ اثنني منتوجيهات لرامسي السياسات 

ولقد ركزت هاتان املشاورتان على استعراض الوضع اإلقليمي فيما  لة.املتناولة من امللح والدهون املتحو
، وحتديد اإلجراءات ذات األولوية واليت تتمثل يف لةلدهون املتحوامللح وابالكمية املتناولة من يتعلق 

دة املتعد بالدهون ،عةلة واملشبالدهون املتحو واالستعاضة عنمن امللح،  الكمية املتناولةضرورة احلد من 
بشأن إعداد اخلطط  توجيهالتقدمي ومت  من الدهون. الكمية املتناولةمن إمجايل  احلد عن فضالً ،الالتشبع

 اءاتجراإلبالفعل خطوات واعدة لتنفيذ  من امللح؛ وقد اختذت بعض البلدانوتنفيذ برامج احلد  ،ةالوطني
الربوتوكوالت اإلقليمية للحد من لوضع حلقات عملية  تعقد؛ ولحد من امللحلاليت حتظى باألولوية 

امللح، والتخلص من الدهون املتحومسؤويل االتصال تدريب  ومت ،عة يف الغذاءلة، واحلد من الدهون املشب



 1تنقيح  - 60/9 ش م/ل إ
 

11 

من امللح على  الكمية املتناولةالصوديوم يف البول، كطريقة موثوقة لتقييم  قياس إفراغعلى املعنيني  التقنيني
  .2013سبتمرب ر أيلول/يف شه مستوى مجيع السكان

امللح  الكمية املتناولة منوهنالك كذلك فجوات معرفية مهمة يف تقييم أمناط استهالك الطعام، مبا يف ذلك   •
واإلجراءات اخلاصة  تطوير السياساتض ألن هذه الفجوات قد تقو خمتلف البلدان. ونظراً الدهون يفو

البلدان  األمراض غري السارية ومكافحتها، فإن املنظمة تعكف على مساعدة أجل الوقاية منبالتغذية من 
 رأب الفجوات دف الوصول إىل إعداد قاعدة بيانات إقليمية حول استهالك الطعام. على

توصيات  بإعدادالسارية  وقد قام اخلرباء وأعضاء الفريق اإلقليمي االستشاري اإلقليمي املعين باألمراض غري .31
األمراض  بالوقاية منممثلو االجتماع اإلقليمي اخلاص  شجيع النشاط البدين؛ حيث اعتمدهاخاصة باإلقليم لت

 العمل اآلن ويتواصل. 2013أبريل والذي عقد يف نيسان/ ومكافحتها،وعوامل اخلطر املرتبطة ا السارية  غري
سياسات املرتبطة بالنشاط لل صورة للوضع الراهنرسم  على إنشاء شبكة إقليمية حول النشاط البدين، وعلى

يف منتدى إقليمي يعقد  هذه الصورة تائجبن بالغاإلوالبدين يف بلدان اإلقليم. وسيتم إطالق هذه الشبكة، 
 .2013حول النشاط البدين يف أواخر 

 الترصد والرصد والتقييم

 نظُممن األنشطة بشأن  سلسلة املنظمة والشركاء الدوليني، أجرت اإلقليميةتعاون مع الشبكات ال ويف إطار .32
املوثوقة حول الوفيات نات اواليت تعترب ضرورية إلعداد البي ات احليويةءاإلحصاو ،تسجيل األحوال املدنية

، كعنصر أساسي لترصد األمراض غري السارية. األمراض غري السارية واملرتبطة بسبب معني النامجة عن
ات احليوية، ءاإلحصاوألحوال املدنية، لنظم تسجيل ا ةوسريع ةشامل اتهذه األنشطة إجراء تقييم وتتضمن

سائر أصحاب و وإدخال جمموعة من املوارد الالزمة لتطوير هذه النظم، وتدريب مسؤويل االتصال اإلقليميني،
 هذه اموعة.املصلحة على استخدام 

السارية يف اإلقليم، فقد ساعدت املنظمة ستة من الدول األعضاء  تعزيز ترصد األمراض غري لتأكيد علىول .33
بناء  أنشطةتقوية الفرق الوطنية من خالل  مل علىج. وسيتواصل الععلى ختطيط وإجراء املسح املتدر

قامت املنظمة  فقد .على ترصد جماالت معينة مثل التبغالعمل  هذه األنشطةتضمن ت. و2013يف عام  القدرات
ويف تنفيذ  اصة بنظام الترصد العاملي للتبغ،وإعداد ونشر التقارير اخل لدول األعضاء يف تنفيذ وحتليلة امبساعد
 لبالغني والتبغ.للشباب والتبغ، واملسح العاملي لاملسح العاملي  ت العاملية من قبيلاملسوحا

السارية  األمراض غري منالوقاية  حولصدور اإلعالن السياسي لألمم املتحدة وقد مت تفويض املنظمة، عقب  .34
يف طريقة اإلعداد هذه، دف  ةتشاوريطريقة  اتباعمن خالل بإعداد إطار عاملي للرصد،  ،ومكافحتها

اخلطر األساسية املرتبطة  من أهم األمراض غري السارية وعوامل التمكني من تتبع التقدم العاملي احملرز يف الوقاية
إمجايل يف  %25هداف اختيارية مبا فيها حتقيق اخنفاض نسيب بنحو . وقد مت اقتراح تسعة أاا ومكافحته

واألمراض التنفسية املزمنة حبلول عام  ،عائية، والسرطان، والسكريالوفيات النامجة عن األمراض القلبية الو
2025. 

ما هو موضح يف وفق ومؤشرات وطنية احلاجة إىل إعداد أهداف حول وتتوىل املنظمة توعية دول اإلقليم  .35
مناقشة سبل إعداد األهداف يف التعاون اخلليجي  سيف جمل األعضاءاإلقليمي. وقد بدأت الدول العمل إطار 
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كل دولة  الوطنية معمع السياق دون اإلقليمي. ومت مناقشة األهداف واملؤشرات  واملؤشرات األكثر تناسباً
 .2013ييم اليت أجريت يف عام بعثات التخطيط والتق على حدة خاللالدول األعضاء  من

 الرعاية الصحية

إدماج التدخالت  تعزيزكيفية  مناقشة، دف 2013يف أواخر عام  يعقد اجتماع إقليم تعتزم املنظمة .36
بلدان  سيما أفضل اخليارات، يف الرعاية الصحية األولية يفخلاصة باألمراض غري السارية، والاألساسية ا

 اإلقليم.

حول  إجراء حلقة عملية تدريبية ثانيةاملنظمة دعم بناء القدرات يف جمال الرعاية امللطفة. وسيتم  واصلت .37
 .2013عام  أواخرلألطباء واملمرضات يف  الرعاية امللطفة

 احلاجة إىل العمل العاجل

السارية من  ا تفرضه األمراض غريي ملالتصدتقدماً يف  نليم بشكل عام، والعديد من البلدالقد أحرز اإلق  .38
الالزمة، فإن  ستراتيجيةاالم الرؤية والتوجهات قد حتديات. وبالرغم من أن اإلعالن السياسي لألمم املتحدة

م خارطة طريق واضحة للعمل استنادا إىل تنفيذ تدخالت معينة يف ااالت اإلقليمي قد قدالعمل إطار 
من عوامل اخلطر ومكافحتها، والترصد والرصد والوقاية  تصريف الشؤون؛وهي  الرئيسية األربعة أال

ااالت  مهمة يفهناك فجوات  ه اليزال، إال أنوالتقييم؛ والرعاية الصحية. فعلى الرغم من التقدم احملرز
اإلجراءات اليت جيب عملها للتصدي هلذه  نأفضل اخليارات". فهناك املزيد ممبا فيها تنفيذ "األربعة 
 احلد من العبء احلايل واملتوقع لألمراض غري السارية. دول األعضاء يف، إذا ما رغبت الالفجوات

، فهناك حاجة ماسة للعمل على إعداد سياسات وخطط وطنية متعددة تصريف الشؤونأما يف جمال  .39
من خارج  األطراف املؤثرةولتنفيذها باالشتراك مع  ،ومكافحتها األمراض غري السارية للوقاية منالقطاعات 

 .يالصحقطاع ال

يف جمال الوقاية من عوامل اخلطر ومكافحتها، فال يزال العمل على التصدي ملشكلة التبغ إحدى األولويات. و .40
، اإلطارية بشأن مكافحة التبغ واالتفاقيةإطار العمل القانوين،  توافروهذا األمر ينطبق بشكل خاص على 

سراع مكافحة التبغ واليت قد تؤدي إىل اإل يفالفعالة   MPOWERالستةواخنفاض مستوى تنفيذ التدابري 
  ميكن قياسها حىت على املدى القصري. هلمبغ، وحتقيق فوائد صحية بتقليص استهالك السكان للت

41. أما يف جمال الترصد والراًضع أهدافأن ت بلداند والتقييم، فمن املهم بنفس القدر للص لقياس  وطنيةً ومؤشرات
هذا من شأنه أن يساعد الدول األعضاء يف و ن األمراض غري السارية ومكافحتها.م يف الوقاية ممدى التقد

ذات م الوطنية اخلاصة بترصد األمراض غري السارية ظُوضع نقاط مرجعية، وتوجيه العمل. وستعترب تقوية الن
  حامسة يف فهم الوضع الراهن ، وما يطرأ عليه من تقدم.أمهية 

مستوى على  فإن إدماج التدخالت ذات األولوية واخلاصة باألمراض غري السارية ويف جمال الرعاية الصحية، .42
وحتقيق عائد من االستثمار.  ،بإحداث تأثري أكثر اآلمال الواعدة الرعاية الصحية األولية، حيمل يف طياته

ي التصد دة يفم الصحية، واملساعظُعلى تقوية الن فالعمل على صعيد الرعاية الصحية األولية قد يعمل أيضاً
  هلذا اجلور االجتماعي يف توزيع األمراض غري السارية، والوصول إىل اإلجراءات اخلاصة بالوقاية واملكافحة.



 1تنقيح  - 60/9 ش م/ل إ
 

13 

43. بعد مرور ثالثة سنوات ملى مراجعة وستجرم يف تنفيذ ما قطعته من التزامات ا حتققه الدول األعضاء من تقد
ي سيعقد إبان اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف الربع األخري من مبوجب اإلعالن السياسي لألمم املتحدة، والذ

وعلى الدول األعضاء واملنظمة املبادرة بالتخطيط والعمل سوياً، وبالتعاون مع سائر الشركاء  .2014عام 
 اإلقليميني والدوليني، يف حالة رغبتهم يف إظهار املصداقية يف سجل اإلجنازات يف جمال الوقاية من األمراض

 غري السارية ومكافحتها يف اإلقليم.

  


