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األمراض غير السارية: تنفيذ اإلعالن السياسي الصادر عن الجمعية 
اجتماع األمم المتحدة في حول  العامة لألمم المتحدة، ومتابعة

 مراجعة التقدُّم الـُمْحَرزل 4102تموز/يوليو 

 ملخص تنفيذي

َالتاسعةَواخلمسني،َوالستني،َاللتنيَعَ تَاعتمدَ  .1 تاَيفَتشرينَقدَ اللجنةَاإلقليميةَلشرقَاملتوسطَيفَدورتيها
-/ق01َإَلم/َشَو2َ-/ق95،َعلىَالتوايل،َالقرارينَ)شَم/لَإ2112وتشرينَاألول/أكتوبر2112ََاألول/أكتوبرَ

َاملستوى4َ َعنَاالجتماعَالرفيع َالصادر َالسياسي َاإلعالن َتنفيذ َبشأن َبشأنَلجمل( َاملتحدة َلألمم َالعامة عية
َ َالسارية َغري َاألمراض َمن َاإلعالنَومكافحتهاالوقاية َلتنفيذ َإقليمي َعمل َإطار َحول َالقرارين َكال َويتمحور .

َالتدخَ  َمن َحزمة َبتنفيذ َاألعضاء َالدول َجانب َمن َااللتزامات َعلى َينطوي َيفَالسياسي، َاالسرتاتيجية الت
منَعواملَاخلطر؛َوالرتص د؛َوالرعايةَالصحية.ََمة؛َوالوقايةَواحلدَ وهي:َاحلوكَ اجملاالتَاألربعةَذاتَاألولويةَأالَ

زَيفَتنفيذَقراراتَاللجنةَاإلقليمية،َوإطارَالعملَاإلقليمي،َويناقشَمَهذاَالتقريرَملخصاًَحولَالتقد مَالـم ْحرَ ويقدَ 
َةمَهذاَالتقريرَجمموعةَمنَمؤشراتَالعمليقدَ العملَيفَاإلقليمَيفَهذاَاجملال.َويلتوسيعَنطاقَق د مًاََس ب لَاملضيَ 

 اليتَميكنَللدولَاألعضاءَواللجنةَاإلقليمية،َمنَخالهلا،َقياسَحجمَالتقد مَالـم ْحر زَيفَاإلقليمَيفَهذاَالشأن.

،َيف2112َأنَاألمراضَغريَالساريةَتسببت،َيفَعامَإىلَتشريَالتقديراتَاجلديدةَملنظمةَالصحةَالعامليةََو .2
تَيفَاإلقليمَيفَذلكَالعام،َعَ منَمجيعَالوفياتَاليتَوقَـ َ%95مليونَشخص،َأوَماَنسبتهَ 2.2وفاةَماَيزيدَعلىَ

َالبيَ  َوتشري َاألوان. َقبل َوقع َقد َالوفيات َهذه َنصف َمن َأكثر َاملستمدَ وأن َحولَنات َجترى َدراسة َأول َمن ة
َكبريَمنَاإلنفاقََاحلساباتَالصحيةَاملتعلقةَباألمراضَغريَالساريةَحتديداً، أنَهذهَاألمراضَمسؤولةَعنَقدر

َكاهلَالصحةَالعموميةَوعلىَبرامجَ الصحي،َوتظهرَهذهَالبياناتَالعبءَالكبريَالذيَتلقيهَهذهَاألمراضَعلى
 التنمية.

زَعملَمنظمةَالصحةَالعاملية،َعلىَمدىَالعامنيَالفائتنيَعلىَترمجةَالرؤيةَالواضحةَلالسرتاتيجيةَلقدَتركَ َو .2
(َوخارطةَالطريقَاليتَوضعتهاَاملنظمةَواجلمعيةَالعامة2111َالعامليةَللوقايةَمنَاألمراضَغريَالساريةَومكافحتهاَ)

َاليت2111َ) َاالسرتاتيجية َالتدخالت َتنفيذ َيف َاألعضاء، َالدول َلدعم َعملية َوإجراءات َإرشادية َدالئل َإىل ،)
َمعَقراراتَاللجنةَاإلقليم َإطارَالعمل،َمتشيًا َالصدد.َومنَبنيَالنتائجَالرئيسيةَهلذاَتضم نها يةَالصادرةَيفَهذا

العمل،َإطارَالعملَاإلقليميَاحملد ث،َوجمموعةَمؤشراتَالعمليةَاليتَميكنَللدولَاألعضاءَواللجنةَاإلقليمية،َمنَ
 زَيفَاإلقليم،َيفَهذاَاجملال.خالهلا،َقياسَالتقد مَالـم ْحرَ 
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َللدولَاألَو .4 َالدعمَأيضًا َالعامةَمنَأجلَقدمتَاملنظمة َلإلعدادَلالجتماعَالرفيعَاملستوىَللجمعية عضاء
دَيفَزَيفَجمالَالوقايةَمنَاألمراضَغريَالساريةَومكافحتها،َالذيَع قَ املراجعةَوالتقييمَالشاملنيَللتقد مَالـم ْحرَ 

َ ََو2114متوز/يوليو َعنَيف. َمتخض َاليت َالتوصيات َمن َالعديد َاملستوى َالرفيع َاالجتماع َاعتمد َاجتماعَحني ها
َتوصيةَخاصةَبآليةَللرصدَوالتقييمَترتكزَعلى2114َنيسان/أبريلََشهرإقليميَعقدَبالقاهرةَيفَ ،َفإنهَملَيتَب  

مَالذيَحترزهَالبلدانَحبلولَعامَ .َوقدَيستوجبَهذاَاألمرَمزيدا2112ًَجمموعةَحمددةَمنَاملؤشرات،َلتقييمَالتقد 
موضوعًاَملناقشاتََيةظمةَالصحةَالعاملية.َوكانَإعدادَمؤشراتَالعملمنَالنقاشَمنَجانبَاهليئاتَالرئاسيةَمبن

،2114َ،َوالعامَاحلايل2112َمكثفةَبنيَالدولَاألعضاءَدارتَيفَاجتماعاتَإقليميةَعقدتَخاللَالعامَاملاضيَ
َمثلَهذَولعل َييس ر َأن َمنَشأنه َالـم ْحر ز، َبقياسَالتقد م َملؤشراتَخاصة َيفَاإلقليم َالدولَاألعضاء َااعتماد

 .النقاش

9. َ َتقد مًا َمنَالدولَاألعضاء َالعملَويفَحنيَأحرزَعدد َيفَإطار َالواردة َالتدخالتَاالسرتاتيجية يفَتنفيذ
َكبريةَماثلة،َمنَبينه ا،َعلىَسبيلَاملثال،َالثغراتَيفَإعدادَخططَتنفيذيةَاإلقليمي،َفإنهَمازالتَهناكَثغرات

يفَماَيتعلقَبالوقاية،َويفَإدماجَاألمراضَغريَالساريةَيفََالصفقاتوطنيةَمتعددةَالقطاعات،َويفَتنفيذَأفضلَ
 إطارَالرعايةَالصحيةَاألولية،َويفَإعدادَن ظ مَللرتص دَالشامل.

َكأولويةَيفَبرنامجَالعملَالتعاوينَاملشرتكَمعَاملنظمةَإنَاختيارَمجيعَالدولَاألعضاءَلألمراضَغريَالس .0 ارية
َ 2119َ-2114للفرتة َللفرتة َاملتواصل َوالتخطيط ََو2110-2115، ََاتلتزاماال، َقطعتها َيفَاليت َالعامة اجلمعية

َأمر2114َمتوز/يوليوَ َإىلَجنب.َوهذا َكلَذلكَيهيئَالفرصَلكلَمنَالدولَاألعضاءَواملنظمةَللعملَجنبًا ،
العملَوسدَالثغراتَيفَتنفيذَإطارَالعملَاإلقليمي،َاستناداًَإىلَمؤشراتَتوسيعَنطاقَقليمَإذاَماَأرادَضروريَلإل

َعلىَالدربَحىتَموعدَاالجتماعَالثاينَللجمعيةَالعامةَملراجعةَالتقد مَالـم ْحرزَيفَتنفيذَ يقاسَهباَالتقد م،َسريًا
مدعوةَملناقشةَوإقرارَإطارَالعملَاإلقليميَاحملد ث،َواملؤشراتََ.َواللجنةَاإلقليمية2112الربامج،َاملزمعَعقدهَعامَ

 املقرتحةَيفَهذاَاجملال.

 مقدمةال

َالتاسعةَواخلمسني،َوالستني،َ .5 َلشرقَاملتوسط،َيفَدورتيها َالعاملية َالصحة اعتمدتَاللجنةَاإلقليميةَملنظمة
-/ق95إَم/لَ،َعلىَالتوايل،َالقرارينَ)ش2112وتشرينَاألول/أكتوبر2112ََاللتنيَعقدتاَيفَتشرينَاألول/أكتوبرَ

(َبشأنَتنفيذَاإلعالنَالسياسيَالصادرَعنَاالجتماعَالرفيعَاملستوىَللجمعيةَالعامةَلألمم4َ-/ق01شَم/لَإَو2َ
َكالَالقرارينَحولَإطارَعملَإقليميَلتنفيذَاملتحدةَبشأنَالوقايةَمنَاألمراضَغريَالساريةَومكافحتها.َويتمحوَ  ر

السياسي.َوينطويَإطارَالعملَعلىَالتزاماتَمنَجانبَالدولَاألعضاءَبتنفيذَحزمةَمنَالتدخالتَاإلعالنَ
َوالرتص د؛َ َواحلدَمنَعواملَاخلطر؛ َوالوقاية َاحلوكمة؛ َأالَوهي: َذاتَاألولوية؛ االسرتاتيجيةَيفَاجملاالتَاألربعة

َاخت َاإلقليمي َاملدير َإىل َاإلقليمية َاللجنة َوطلبت َالصحية. َالسياسيَوالرعاية َاإلعالن َتنفيذ َلدعم َتدابري اذ
 والتدخالتَاالسرتاتيجيةَالواردةَيفَإطارَالعملَاإلقليمي.

ةَعلىَالصعيدَالعامليَمنذَانقضاءَالدورةَالستنيَلل جنةَاإلقليمية،َومنَجنازاتَوتطوراتَمهمَ لقدَحتققتَإَو .2
تحدةَملراجعةَالتقد مَالـم ْحر زَيفَجمالَالوقايةَبنيَهذهَاإلجنازاتَاالجتماعَالرفيعَاملستوىَللجمعيةَالعامةَلألممَامل

 .2114منَاألمراضَغريَالساريةَومكافحتها،َالذيَع قدَيفَنيويورك،َيفَمتوز/يوليوَ
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َالعملَيقدَ َو .5 َوإطار َاإلقليمية َاللجنة َقرارات َتنفيذ َيف َإحرازه َمت َالذي م َالتقد  َعن َملخصًا َالتقرير َهذا م
العملَيفَاإلقليمَيفَهذاَاجملال.َويقدمَالتقريرَأيضاًَتوسيعَنطاقَد مًاَمنَأجلَاإلقليمي،َويناقشَس ب لَاملضيَقَ 

اليتَميكنَللدولَاألعضاءَواللجنةَاإلقليمية،َمنَخالهلا،َقياسَالتقد مَالـم ْحر زَيفََةجمموعةَمنَمؤشراتَالعملي
 اإلقليم،َيفَهذاَالشأن.

 العبء الحالي لألمراض غير السارية

،َ(1) 2112تشريَالتقديراتَاجلديدةَملنظمةَالصحةَالعامليةَللوفياتَالنامجةَعنَاألمراضَغريَالساريةَيفَعامَ .11
َكانتَاألمراضَ َكاهلَالصحةَالعموميةَوعلىَبرامجَالتنمية.َفقد إىلَالعبءَالكبريَالذيَتلقيهَهذهَاألمراضَعلى

مليونَوفاةَمنَإمجايلَ 2.2منَمجيعَالوفياتَاليتَوقعتَيفَاإلقليمَ)ماَيزيدَعلىََ%95غريَالساريةَمسؤولةَعنَ
َكانتَهذهَاألمراضَمسؤولةَعنَماَيساويَأوَيزيدَعلى2,2ََ ،1َبلدا12ًََمنَالوفياتَيفََ%09مليونَوفاة(،َبل

جملموعاتَاألربعَمنَالوفياتَيفَتسعةَمنَهذهَالبلدانَالثالثةَعشر.َوكانتَاَ%59وعنَماَيساويَأوَيزيدَعلىَ
الرئيسيةَهلذهَاألمراض،َوهي:َاألمراضَالقلبيةَالوعائية،َوالسرطان،َواألمراضَالتنفسيةَاملزمنة،َوالسكري،َمسؤولةَ

 (.1منَإمجايلَالوفياتَ)الشكلََ%44منَالوفياتَالنامجةَعنَاألمراضَغريَالسارية،َوعنََ%55عنَ

 
 من مجموع الوفيات من كال الجنسين( في إقليم شرق المتوسط %: الوفيات النسبية )1الشكل

َ(1املصدر:َاحلاشيةَرقمَ)

11. َ َاالجتماعيَواالقتصاديََتزالوما َيفَظلَتأثريها َعنَاألمراضَغريَالسارية، َالنامجة الوفياتَقبلَاألوان،
وعاتَاألربعَالرئيسيةَلألمراضَاحتمالَالوفاةَجر اءَاجملمملَيطرأَأيَتغيريَعلىَ،َإذَلَحتديًاَرئيسياًَالشديد،َتشكَ 

َ َسن َبني 51ََو21َغريَالسارية، َعاماً، َظل َوالذي َعند ََ%21نسبة َعام َشكلت2112َمنذ َلذلك، َونتيجة .
 منَالوفياتَالنامجةَعنَاألمراضَغريَالسارية.َ%91عاماًَماَنسبته51ََالوفياتَدونَسنَ

                                                      
1(َ َ)%52البحرين َمصر ،)24%(َ َاإلسالمية َإيران َمجهورية ،)50%(َ َاألردن ،)50%(َ َالكويت ،)52%(َ َلبنان ،)29%(َ َليبيا َاملغرب52%َ(، ،)
َ(.%09(،َاإلماراتَالعربيةَاملتحدةَ)%22(،َتونسَ)%52(،َاململكةَالعربيةَالسعوديةَ)%05(،َقطرَ)%02(،َع مانَ)59%)

28.0% 

9.0% 

4.0% 

3.0% 

13.0% 

12.5% 

30.0% 
 األمراض القلبية الوعائية

 السرطان

 األمراض التنفسية

 السّكري

 أمراض غير سارية أخرى

 إصابات

 أمراض سارية وتغذوية وحاالت أمومة وطفولة
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َحالياًََوتقَو .12 َاملنظمة َالسارية،ََم َغري َباألمراض َاملرتبطة، َاخلطر َلعوامل َبالنسبة َاالنتشار َتقديرات بتحديث
.َوتشري2114َوذلكَبالتشاورَمعَالدولَاألعضاء.َوسوفَتنشرَهذهَالتقديراتَيفَوقتَالحقَمنَهذاَالعام،َ

تزالَمنتشرةَانتشاراًَََريةَماإىلَأنَعواملَاخلطرَالرئيسيةَاملشرتكةَاملرتبطةَباألمراضَغريَالساَ(1)البياناتَاحلاليةَ
 للوقايةَمنَهذهَاألمراض.َفائتةكبرياًَيفَاإلقليم،َاألمرَالذيَميثلَفرصةَ

اجلهودَالراميةَإىلَاحلدَمنَعواملَاخلطرَيفَاإلقليمَميكنَأنَيكونَذاَمردودَتكثيفَناتَإىلَأنَوتشريَالبيَ  .12
عاٍلَيفَخفضَمعدلَانتشارَعواملَاخلطر،َوبالتايلَالوفياتَالنامجةَعنَاألمراضَغريَالسارية.َفعلىَسبيلَاملثال،َ

َالتدابريَالَأجريت ستةَاجملر بةَملكافحةَالتبغ،َدراسةَبتكليفَمنَمنظمةَالصحةَالعامليةَيفَاإلقليمَحولَأثرَتبِّن 
(َ َالست َالسياسات َبرنامج َباسم MPOWER)2ََاملعروفة َاإلقليم14َيف َهذا َيف َإحدىَبلدًا َعلى َاعتمادًا ،

أنَمعدالتَانتشارَتدخنيَ.َوقدَأظهرتَنتائجَالدراسةَ(2)َاملنهجياتَاملستخدمةَيفَإعدادَالتقديراتَالعاملية
َينخفضَاخنفاضاًََ َميكنَأن َللتدابريَبأعلىَمستوىَممكنَمنَالسجائر َالكاملة َاجملموعة َتنفيذ َمت َما َإذا كبرياً،

َالعقودَ َخالل َعنَتدخنيَالسجائر َالوفياتَالنامجة َماليني َإىلَتفادي َي رتجم َوهذا َاملنظمة، َتوصيَبه اإلجناز
 القادمة.

 معدل بشأن (MPOWER. األثر المقدَّر لتنفيذ السياسات األعلى لتدابير السياسات الست )6الجدول 
 بلداً من بلدان إقليم شرق المتوسط 62 ، فيالتدخينانتشار 

َ
األثر المقدَّر للسياسات الست  (4161الوضع الحالي ) البلد

(MPOWER) 
معدل انتشار تدخين 

 السجائر
معدل انتشار تدخين 

 السجائر
في  الخفض النسبي

 انتشار التدخين
 (%سنوات ) 5في 

الخفض النسبي في 
 التدخينانتشار 

 (%سنة ) 65في 
 جميع المدخنين جميع المدخنين اإلناث % الذكور % 

 %41 %21 %9,2 %29,9َالبحرين

 %22,5 %21,0 %1,9 %25,5َمصر

 %42 %24 %1,4 %22,9َمجهوريةَإيرانَاإلسالمية

 %42 %22 %4,1 %42,0َاألردن

 %42 %22,1 %25,1 %49,1َلبنان

 %40 %29 %1,1 %21,0َاملغرب

 %40 %20 %1,2 %22,5َع مان

 %49 %29,2 %0 %22َباكستان

 %90 %42 %2,1 %21,9َقطر

 %41 %21 %1,9 %29,4َاململكةَالعربيةَالسعودية

 %41 %21 %2,2 %0,2َالسودان

 %24 %20 %2,2 %44,2َاجلمهوريةَالعربيةَالسورية

 %22 %29,4 %1,9 %92,2َتونس

 %42 %24 %1,2 19,2َاإلماراتَالعربيةَاملتحدة

 2114املصدر:َمنظمةَالصحةَالعاملية،َدراسةَغريَمنشورة،َ

                                                      
َالناسَمنَدخانَالتبغ،َوعرضَ(MPOWERتدابريَالسياساتَالستَ)2 َمنَتعاطيَالتبغ،َومحاية :َسياساتَرصدَتعاطيَالتبغَوسياساتَالوقاية

 ضرائبَالتبغ.َََََاملساعدةَعلىَمنَيريدونَاإلقالعَعنَتعاطيَالتبغ،َوحتذيرَالناسَمنَأخطارَالتبغ،َوحظرَاإلعالنَعنَالتبغَوالرتويجَلهَورعايته،َوزيادة
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َوأظهرَ  .14 َأخرى، َالتقديراتَالعامليةَتَدراسة َيفَإعداد َعلىَإحدىَاملنهجياتَاملستخدمة َأنَ(2)اعتمادًا ،
َاخلطر َبعوامل َاملرتبطة َالغايات 3حتقيق

َأقرَ  َاليت َصَ، َج َالقرار َيف َوالستون َالسادسة َالعاملية َالصحة َمجعية هتا
َكبريةَيفَالوفياتَيفَهذاَاإلقليم،َحبلولَعام2112َ(َلعام2َ)املرفق11.00ََع ،َمنَشأنهَأنَيؤديَإىلَاخنفاضات

َيفَالوفياتَ%29اخنفاضَبنسبةَحتقيقَلَيفَاهلدفَاملتمثَ َبلوغ،َوهوَاألمرَالذيَجيعلَاإلقليمَأقربَإىل2129َ
 قبلَاألوانَالنامجةَعنَاجملموعاتَاألربعَالرئيسيةَلألمراضَغريَالسارية.

 التقدُّم الـُمْحَرز من ِقَبل الدول األعضاء في تنفيذ إطار العمل اإلقليمي

َاحلوكمة
19. َ َالسارية َغري َاألمراض َاألعضاء َالدول َمجيع َوضعت َرأس َالتعاوينَعلى َالعمل َلربنامج َبالنسبة أولوياهتا

ىَاحلاجةَإىلَإجراءَعاجلَملواجهةَالعبءَرَإلدراكَمدَ ،َوهوَماَيؤشَ 2119-2114املشرتكَمعَاملنظمةَيفَالفرتةَ
َوجتدَ  َوتنموية. َصحية َوطنية َأولوية َباعتبارها َلألمراضَغريَالسارية َالسوداناملتزايد َمن َكاًل َإىلَأن َاإلشارة َ،ر

تقومَاآلن،َبدعمَمنَاملنظمة،َبإعدادَخططَعملَوطنيةَمتعددةَالقطاعاتََواجلمهوريةَاليمنيةَ،املغربَوَ،ولبنان
دولَ.َوقدَاختارت2114َيَلألمراضَغريَالسارية،َوينتظرَأنَتكتملَهذهَاخلططَقبلَهنايةَهذاَالعام،َللتصدَ 

كأهدافَللعملَالوطِّنَجتاهَاألمراض2129َََجملسَالتعاونَاخلليجيَمجيعَالغاياتَالعامليةَالتسعَاملنشودةَلعامَ
 غريَالسارية.

اآلنَمديريات/وحداتَخاصةَباألمراضَغريَالساريةَداخلَوزاراتَ .10 يوجدَلدىَماَجمموعهَتسعةَعشرَبلداًَ
َمتويلَالربامجَ َمعَوجودَمديري/مسؤويلَاتصالَمعيننيَهلا.َويتمَحاليًا َيوازيها، َأوَما َالبلدان، الصحةَيفَهذه

َاملعني َالوطنية َيف َالسارية، َغري َباألمراض َالصحي،12ََة َوالتأمني َالعامة، َاحلكومية َاإليرادات َطريق َعن بلداً،
َاملاليةَ َاملوارد َأن َغري َاملصادر. َمن َذلك َوغري َوالتبغ، َالكحول َعلى َاملخصصة َوالضرائب َالدوليني، واملاحنني

َمماَهوَمطلوبَلإليفاءَبااللتزاماتَالوطنية،َوتنفيذَالت َكثريًا دخالتَاملخصصةَهلذهَالربامجَتظلَحمدودة،َوأقل
 االسرتاتيجيةَاحملددةَيفَإطارَالعملَاإلقليمي.

 من عوامل الخطر الوقاية والحد  

َاملعدَ  .15 َمع َبالتزامن َاملستمرَ التبغ: َاملرتفعة َللقلقَالت َمثري َاجتاه َهناك َالكبار، َبني َالتبغ َتعاطي َالنتشار ة
َشهد َوقد َالشيشة. َتدخني َوالسي ما َواملراهقات، َالشباب َبني َالتبغ َتعاطي َيفََالنتشار َرد ة َالبلدان َمن عدد

َاإلقليمَالَيسريَخبطىَحثيثةَ َفإنَهذا َالعموم، َوجه َوعلى َالتبغ. املكاسبَاليتَسبقَأنَحتققتَيفَمكافحة
املغرب،َملََوَالصومالمهاَصوبَتنفيذَاتفاقيةَمنظمةَالصحةَالعامليةَاإلطاريةَبشأنَمكافحةَالتبغ.َفهناكَبلدان،َ

َكماَأنَهناكَثغراتَكبريةَيفَاعتمادَتدابريَالسياساتَالستَ)يصادقاَبعدَعلىَاالتفاقيةَاإلطاري (MPOWERَة،
.َومنَبنيَأطرافَاالتفاقيةَاإلطارية،َحققتَمجهوريةَإيرانَاإلسالميةَوالكويتَأعلىَمعدلَ(4)يفَهذاَاإلقليمَ

بلداًَأعلىَمعدلَيفَواحدَأوَاثننيَمنَهذه12ََيفَمخسةَوثالثة،َعلىَالرتتيب،َمنَالتدابريَالستة،َيفَحنيَحققَ
 التدابري.َأماَبقيةَالبلدان،َفلمَحتققَاملعدلَاألعلىَيفَأيَمنَتلكَالتدابري.

                                                      
يفََ%21يفَانتشارَقلةَالنشاطَالبدين؛َخفضَنسيبَقدرهََ%11األهدافَالستةَاملرتبطةَبعواملَاخلطرَيفَإطارَالرصدَالعامليَهي:َخفضَنسيبَقدره3َ

اًَعام19َلتعاطيَالتبغَبنيَاألشخاصَالذينَيبلغونَاحلايلَاالنتشارَمعدلَيفََ%21منَامللح/الصوديوم؛َخفضَنسيبَقدرهَمتوسطَاستهالكَالسكانَ
انتشارَارتفاعَضغطَالدمَأوَاحتواءَانتشارَارتفاعَضغطَالدمَتبعاًَللظروفَالوطنية؛َوقفَالزيادةَمعدلَيفََ%29منَالعمرَفأكثر؛َخفضَنسيبَقدرهَ

 علىَاألقلَيفَتعاطيَالكحولَعلىَحنوَضار،َحسبماَيكونَمناسباًَيفَالسياقَالوطِّن.ََ%11يفَالسكريَوالبدانة؛َخفضَنسيبَقدرهَ
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امللحَوالسكرَوالدهونَاستهالكَارتفاعََاملتمثلَيفالنظامَالغذائيَغريَالصحي:َإنَالوضعَاإلقليميَاحلايلَ .12
َكبرياً.َفمتوسطَ وقدَ/يوم،َوهوَضعفَاملعدلَالذيَتوصيَبهَاملنظمة.َغرام11َردَيبلغَامللحَللفاستهالكَيثريَقلقًا

عددَمنَالبلدانَتقد مًاَيفَاستحداثَبرامجَللحدَمنَاستهالكَامللح،َحيثَخفضتَالكويتَمنَحمتوىََحقق
َ َبنسبة َاخلبز َيف َإيرانَ%21امللح َمجهورية َويف َاالجتاه. َنفس َيف َيتحركان َوقطر َالبحرين َمن َكاًل َأن َكما ،

َكمعجونَالطماطم،َويفَالوجباتَاخلفيفةَاليتَوضعَمية،َمتَاإلسال حدودَقصوىَلكمياتَامللحَيفَاألغذيةَاملعل بة
َكبرية.َوأصدرَاجمللسَاألعلىَللصحةَواألمنَالغذائيَيفَمجهوريةَإيرانَاإلسالميةَمرسوماًَ جيريَتناوهلاَبكميات

صناعةَزيتَالطعام،َيفَحنيَخف ضتَوزارةَيفَمنتجاتََ%2يقضيَخبفضَمعدلَالدهونَاملهدرجةَإىلَأقلَمنَ
،َوستخفضهَأكثرَحىت2114َمنَجمموعَالوارداتَمنَالزيوتَيفََ%21التجارةَالوارداتَمنَزيتَالنخيلَإىلَ

.َأماَالبلدانَأعضاءَجملسَالتعاونَاخلليجي،َفهيَاآلنَيفَاملراحلَاألخريةَمنَوضع2119َيفَالعامَاملقبل19%ََ
َاستخ َمن َللتخل ص َأنَتشريعات َبالذكر َوجدير َاملستوردة. َأو َحمليًا َاملنتجة َاألغذية َيف َاملهدرجة َالدهون دام

الكويتَوق ط رَمهاَاآلنَبصددَدعمَالزيوتَالصحيةَلتقليلَالطلبَعلىَالزيوتَغريَالصحية.َوعلىَالرغمَمنَ
يزالَبطيئاًََغذائيةَعاليةَاملردودَمازَيفَتنفيذَمدخالتَهذهَاملبادراتَالواعدة،َواملبشرةَباخلري،َفإنَالتقد مَالـم ْحرَ 

 بصفةَعامةَيفَهذاَاإلقليم.

َكبريَيفَانتشارََاخلمول .15 يفَهذاَاإلقليم.َوكانََبقلةَاحلركةالبدينَوالسلوكَاملرتبطَاخلمولَالبدين:َهناكَارتفاع
قدَسلطََالتوصيفالنشاطَالبدين.َورغمَأنَهذاَبللوضعَاإلقليميَيفَماَيتعلقََتوصيف،َإجراء2112َقدَمت،َيفَ
علىَوجودَثغراتَيفَالقيادةَوالقدرةََأيضاًََأظهراختاذَمبادراتَيفَهذاَالشأنَيفَبعضَالبلدان،َفإنهََالضوءَعلى

َأيَمنَالبلدانَخطةَعملَوطنيةَ تنفيذَاالسرتاتيجياتَاملتعددةَالقطاعاتَاملطلوبةَلتعزيزَالنشاطَالبدين.َوملَتتَب  
 لبدين.متعددةَالقطاعاتَبشأنَالنشاطَا

 الترصُّد والرْصد والتقييم

بعضَالعناصرَاملكونةَلنظامَترصدَلألمراضَغريَالسارية،َفإنَأياًَمنهاَمتتلكَعلىَالرغمَمنَأنَمجيعَالبلدانَ .21
َللمعلوماتَ َالوطِّن َالنظام َمع َوإدماجه َالثالثة، َاألساسية َالعناصر َمجيع َبه َتتوافر َشامل َنظام َبتطوير َيقم مل

سمَالسياساتَواإلجراءات.َوغِّنَعنَالقولَأنَإنشاءَمثلَهذهَالن ظ مَميثلَأولويةَلكلَالصحية،َوربطهَبعمليةََر
البلدانَوذلكَيفَضوءَاملتطلباتَاخلاصةَبالتبليغَعنَاألمراضَالساريةَعلىَاملستوىَالعاملي،َواليتَوافقتَعليهاََ

َ َيف َاألعضاء َالدول َاإلكل َضمن َالعاملي َاإلقليميللرصدطار َاالسرتاتيجية َوتوفر .َ َلتسجيل َة َةاملدنياألحوال
َجمالَ َيف َللبلدان َالتقنية َالتوجيهات َاألساسية، َالرتص د َمؤشرات َبشأن َاجلديدة َواملبادرة َاحليوية، واإلحصاءات

 تقويةَترص دَعواملَاخلطرَوحمدداته،َوالوفياتَالنامجةَعنَأسبابَحمددة،َوأداءَالنظامَالصحي.

 الرعاية الصحية

للمرضىَاملصابنيَباألمراضَغريَالسارية،َبدرجاتََاألساسيةَتَالرعايةَالصحيةخدماَتقد مَمجيعَالبلدانَ .21
َواجلودةَمتفاوتة َالتغطية َغريَالساريةَمن َإدماجَاألمراض َاآلنَعلىَتعزيز َاليتَترك ز َالبلدان َعدد َكثريًا َويتزايد .

تقييمَمتعمقَأوَإجراءَمقارناتََومعاجلتهاَيفَإطارَالرعايةَالصحيةَاألولية.َومعَذلك،َفإنَالبياناتَاملطلوبةَلعمل
َما َالبلدان َالرعايةََبني َمستوى َعلى َوالسي ما َالصحية، َالرعاية َحتسني َوإن َاحلاضر. َالوقت َيف َشحيحة تزال

 ،َوماَبعده.2114األولية،َهوَحمورَعملَاملنظمةَمعَالدولَاألعضاءَيفَهذاَالعام،َ
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 اإلقليميةته المنظمة في تنفيذ قرارات اللجنة التقدُّم الذي أحرزَ 

،َطلبتَاللجنةَاإلقليميةَإعدادَنسخةَحمد ثةَمنَإطارَالعملَاإلقليمي،َوجمموعةَمنَمؤشرات2112َيفَعامَ .22
َإَةالعملي َم/ل َالعمل4َ./ق01)ش َويعكسَإطار َوأدواتََالتدخالتَ(1)املرفقَاحملد ثَ(. َاحملد ثة االسرتاتيجية

لتوسيعَنطاقَعضاءَخاللَاالجتماعَاإلقليميَالسنويَالثاينَاملنظمة،َوإدراجَالتوصياتَاليتَتقدمتَهباَالدولَاأل
تنفيذَاإلعالنَالسياسيَالصادرَعنَاألممَاملتحدةَبشأنَاألمراضَغريَالسارية،َالذيَع قدَيفَشهرَنيسان/أبريلَ

هوَتقدميَتوجيهاتَللدولَاألعضاءَيفَماَيتعلقَبقياسَالتقد مَالذيَحترزهََة.َوالغرضَمنَمؤشراتَالعملي2114
َتنفيذَالتدخالتَاالسرتاتيجيةَاحملددةَيفَإطارَالعملَاإلقليميَاحملد ث.َومتثلَاجملموعةَاألساسية،َالواردةَيفَيف

َكما2114َو2112َ،َنتائجَاملناقشاتَاليتَجرتَمعَالدولَاألعضاءَخاللَاجتماعنيَإقليمينيَعقداَيف1َاملرفقَ .
َإعدادَجمموعةَموس عةَملساعدةَالدولَ َكلَتدخلَمنَالتدخالتَمتَأيضًا األعضاءَعلىَتتبعَالتقد مَالـم ْحر زَيف

 االسرتاتيجية.

سعياًَإىلَدعمَالدولَاألعضاءَيفَتنفيذَإطارَالعملَاإلقليمي،َاختذَاملكتبَاإلقليميَاإلجراءاتَواملبادراتََو .22
َالتالية.

 َمهمته َإطار َبشأَايف َاإلرشادات َلتوفري َمنوذجية َقانونية َصكوك َوضع َيف َالتشريعاتَاملتمثلة َوضع ن
َم َمع َبالتعاون َاملنظمة َتقوم َومكافحتها، َالسارية َغري َاألمراض َمن َللوقاية َلقانونَالوطنية َأونيل عهد

وأفضلَاملمارساتَعلىَالصعيدَالدويلََالتجاربجبامعةَجورجَتاون،َالستعراضََوالوطنيةَالصحةَالعاملية
 .األعضاءَدولالرَفيهاَلتنظيفَهذاَاجملال،َووضعَلوحةَإرشاديةَللصكوكَالقانونيةَ

 َاسرتاتيجيًاَحولَ"البحوثَمنَأجلََو يفَإطارَسعيهاَلتعزيزَالبحوثَامليدانية،َعقدتَاملنظمةَاجتماعًا
.َوقدَأد ىَهذاَاالجتماع2114َرسمَمالمحَاملستقبلَالصحيَيفَإقليمَشرقَاملتوسط"،َيفَشباط/فربايرَ

َاليتَسيجرىَتعزي َوتقومَإىلَحتديدَأولوياتَالبحوثَالتنفيذية َاإلقليم. َيفَالدولَاألعضاءَيفَهذا زها
َبدعمَتطويرَالقدراتَوالبحوثَالتطبيقيةَيفَجمالَالتقييمَاالقتصاديَلتدخالتَالوقاية،َ َأيضًا املنظمة

 وذلكَبالتعاونَمعَقسمَالصحةَالعامليةَجبامعةَواشنطن،َيفَإطارَشبكةَأولوياتَمكافحةَاألمراض.

 َكانَدورَاملنظمةَفاعاًلَيفَبـ ْغي ةَتعزيزَمشاركةَاإلقليمَيفَو َالنقاشاتَالعامليةَحولَاألمراضَغريَالسارية،
تبادلَاملعلوماتَحولَالتطوراتَاليتَقادتَإىلَاالجتماعَالرفيعَاملستوىَللجمعيةَالعامةَبشأنَاملراجعةَ

لذيَع قدَيفَوالتقييمَالشاملنيَللتقد مَالـم ْحر زَيفَجمالَالوقايةَمنَاألمراضَغريَالساريةَومكافحتها،َا
،َهبدفَضمانَجتسيدَاملواقفَواألولوياتَاإلقليميةَيفَالوثيقةَاخلتاميةَلالجتماع.َوتركز2114َمتوز/يوليوَ

تنفيذَاإلعالنَالسياسيَالصادرَعنَاألممَاملتحدةَبشأنَالتوسعَيفَاالجتماعَاإلقليميَالسنويَالثاينَ
ركزَبشكلَأساسيَعلىَتقدميَاملعلوماتَإىلَ،َت2114األمراضَغريَالسارية،َالذيَع قدَيفَنيسان/أبريلَ

َ َالتفاوض َبغرض َالعامة َاجلمعية َأنشأهتا َاليت َعنَالعملية َصدر َوقد َاخلتامية. َالوثيقة َحمتويات حول
بتوصياتَواضحةَأ رسلتَإىلَامليسرينَاملشاركنيَالذيَع ينواَمنَق ب لَرئيسََ(9)االجتماعَاإلقليميَتقريرَ

َوزراءَ َإىل َالتوصيات َنفس َوأ بلغت َنيويورك. َيف َاألعضاء َالدول َوممثلي َاملتحدة َلألمم َالعامة اجلمعية
َشرق َإقليم َقد مها َاليت َالتوصيات َمعظم َتضم ن ت َاخلتامية َالوثيقة َأن َورغم َاخلارجية. َووزراء َالصحة

َفإنَاملفاوضاتَاليتَجرتَيفَنيويوركَملَتتطر قَإىلَواحدةَمنَالتوصياتَ َأالَوهيَاملهمةاملتوسط، ،
إنشاءَآليةَر ْصدَوتقييمَترتكزَعلىَحزمةَحمددةَمنَاملؤشراتَلتقييمَالتقد مَالذيَستحرزهَالبلدانَوغريهاَ
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املقبلَللجمعيةَالعامةَيفََتماعَاملراجعةاجواملدةَاملتبقيةَحىت2114ََ،َيفَالفرتةَماَبنيَاألطرافَاملعنيةمنَ
وسيكونَمنَالصعبَتقييمَالتقد مَالتقد مَالـم ْحر زَيفَماَخيتصَباألمراضَغريَالسارية.َبَاخلاص2112َ

َحتف َاليتَمنَشأهنا َاآللية َبدونَوجودَهذه َاجملال، زَمجيعَاألطرافَاملعنيةَيالذيَسيتمَإحرازهَيفَهذا
 هذاَالشأن.َالختاذَإجراءاتَأكثرَقوةَيفَ

 دعمَتنفيذَإطارَالعملَاإلقليميَعلىَمستوىَالبلدان.بوأول تَاملنظمةَاهتماماًَأيضاًَ .24

َاحلوكمة .29 َجمال َمتعددةََ،ويف َوطنية َعمل َخطط َإلعداد َبلدان َألربعة َواملايل َالتقِّن َالدعم َاملنظمة قد م ت
َ َالذرية َللطاقة َالدولية َوالوكالة َوقامتَاملنظمة َلبحوثَالقطاعاتَبشأنَاألمراضَغريَالسارية، َالدولية والوكالة

َكلَمنَباكستانالسرطانَبتنظيمَبعثاتَمراجعةَوتقييمَللمكافحةَالوطنيةَاملشرتكةَالشاملةَللسرط وتونسََانَيف
َ.بلدانَلبنان،َليصلَبذلكَالعددَاإلمجايلَللبلدانَاليتَأجريتَفيهاَهذهَالبعثاتَإىلَمثانيةَو

َ)أفضلَ .20 َاملردود َالتدخالتَعالية َتنفيذ َعلىَدعم َرك زتَاملنظمة َمنَعواملَاخلطر، َواحلد  يفَجمالَالوقاية
َكماَأ ويلَاهتمامَخاصَإىلَفرضَضرائبَعلىَالتبغ،َواملعاجلةَمنَاالعتمادَعلىَالتبغ،َوإىلَتدخلَالصفقات ،)

َالتبغ.َوكانَهناكَعملَمكثف،َمبشاركةَمنَخرباءَدوليني،َومنَاجملتمعَاملدين،َوعددَمنَممثليَ دوائرَصناعة
منَأجلَتعزيزَالصفقاتَلتنفيذَأفضلََدوائرَالصناعة،َوالدولَاألعضاءَلتطويرَإرشاداتَعمليةَلرامسيَالسياسات

الدهونَاملشب عةَوالتخل صَمنَالدهونَاملهدرجة.َوتوف رََوامللحََاستهالكالنظامَالغذائيَالصحي،َوالسي ماَخفضَ
اذَإجراءاتَبلدانية.َويتمَاعتمادَ الدالئلَاإلرشادية،َاليتَمتَتعميمهاَعلىَالدولَاألعضاء،َاألدواتَالالزمةَالخت 

لَاإلرشاديةَواستخدامهاَيفَالعديدَمنَالدولَاألعضاء.َوترك زَعملَاملنظمةَأيضًاَعلىَدعمَالبلدانَهذهَالدالئ
َ َلألطفال. َالكحولية َغري َواملشروبات َاألغذية َتسويق َبشأن َاملنظمة َتوصيات َلتنفيذ َالطبيعيةَوتعد  الرضاعة

يةَمنَاألمراضَغريَالسارية.َوقدَمتَيفَاملوصىَهباَمنَأجلَالوقاَالصفقاتواحداًَمنَأفضلَاملقتصرةَعلىَالثديَ
َالصددَإعدادَونشرَبيانَللسياساتَوخطةَلتنفيذَاملدو نةَالدوليةَل األم.َويتواصلََلَبتسويقَبدائلَقواعدَهذا

 تقدميَالدعمَالتقِّنَللدولَاألعضاءَيفَهذهَاجملاالت.

لَعقدَمنتدىَرفيعَاملستوىَبشأنَأولتَاملنظمةَاهتمامًاَاسرتاتيجيًاَلتعزيزَالنشاطَالبدين،َوذلكَمنَخالَو .25
َهنج .َوقدَخرجَهذا2114َتعزيزَالنشاطَالبدين،َوذلكَيفَشهرَشباط/فربايرَمنَهذاَالعامَميتدَطيلةَالعمرَلَتبِّن 

املنتدىَخبارطةَطريقَتربزَتدخالتَاسرتاتيجيةَواضحةَملختلفَالقطاعاتَواألماكن،َمباَيشملَالنقل،َوالتخطيطَ
لرياضة،َوالصحة،َومواقعَالعمل،َمنَأجلَتعزيزَالنشاطَالبدين.َوستتواصلَأعمالَاملتابعةَالعمراين،َوالتعليم،َوا

 خاللَهذاَالعامَوماَبعده.

َالساريةَ .22 َغري َاألمراض َرصد َأجل َمن َترص د َإطار َاملنظمة َأعد ت َوالتقييم َوالرصد، َالرتص د، َجمال ويف
َاستخدام َإىل َودعت َمتهوحمدداهتا، َاإلطار، َهذا َمن َوكجزء َالتفاقاَ. َا، َمع َعلىَبالتشاور َاألعضاء، لدول

املؤشراتَاألساسيةَلرْصدَاملخاطرَوحمدداهتا،َواحلصائل،َواستجابةَالنظامَالصحي.َوبالنظرَإىلَم و اطنَالضعفَ
َالرتكيزَيفَعامَ وماَبعده،َعلى2112ََاملوجودةَيفَالقدراتَاخلاصةَبالرتص دَيفَمعظمَالدولَاألعضاء،َفقدَانصب 

َإقليمينيَودولينيَيفَجمالَالرتص د،َلدعمَالبلدانَيفَإدماجَإطارَالتلكَبناءَ قدراتَوإعدادَشبكةَتض مَخرباء
شرعتَمنظمةَالصحةَالعامليةَاخلاصَبالرتص دَضمنَنظمَاملعلوماتَالصحيةَالوطنيةَاخلاصةَهبذهَالبلدان.َوقدَ

عقدَيفَأيلول/سبتمربَمنَناءَالقدراتَتَ لإلعدادَحللقةَعمليةَللخرباءَيفَجمالَب2112َيفَعملَمكثفَيفَاملنظمةَ
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َ َالعام َ)2114هذا َالعمومية َوذلكَبالتعاونَمعَشبكةَشرقَاملتوسطَللصحة ،EMPHNETََوقد متَاملنظمة .)
 بلداًَبشأنَاملسوحاتَاخلاصةَباستهالكَالتبغَبنيَالشبابَوالبالغني.12َالدعمَإىلَ

َاجملال.َهبَمتخصصويفَجمالَالرعايةَالصحية،َتقومَاملنظمةَببناءَقدراهتاَمنَخاللَتعينيَمسؤولَطيبَ .25 ذا
وجيريَحاليًاَحتليلَللوضعَاإلقليميَودراساتَحاالتَق طريةَمتعم قة،َوذلكَلتقييمَإدماجَاألمراضَغريَالساريةَ

اإلقليميةَوأفضلَاملمارسات.َوسيجريَتقدميََجاربالتومعاجلتهاَيفَإطارَالرعايةَالصحيةَاألولية،َوالتعر فَعلىَ
َاملراجعةَاإلقليميةَخاللَاالجتماعَاإلقليميَاملعِّنَبإدماجَاألمراضَغريَالسارية،َومعاجلتهاَيفَإطارَ نتائجَهذه

َ َالعام َهذا َمن َأيلول/سبتمرب َيف َعقده َاملزم ع َاألولية، َالصحية َمديرو2114َالرعاية َاالجتماع َهذا َوسيحضر .
َ َالربامج َلضمان َاألولية، َالصحية َوالرعاية َالسارية َغري َاألمراض َمن َبكل َاملعنية َالوطنية َاجلهود َهذاَتنسيق يف

 اجملال.

َعلىَمدىَالعامَ .21 َاسرتاتيجيًا الوكالةَفقدَقامتَاملنظمة،َباملشاركةَمعََاملاضي؛ونالَجمالَالسرطانَاهتمامًا
َبتنظيمَالدوليةَلبحوثَالسرطان َالسرطا، َنَوأولوياتَالبحوثاجتماعَحولَمكافحة يفَتشرينَاألول/أكتوبرَ،

َاملسب بة2112َ َوالبحثَيفَجمالَالعواملَاحملد دة َتتعلقَمبجاالتَالتسجيلَوالرتص د، َوخرجَبتوصياتَملموسة ،
للسرطان،َواالكتشافَاملبكرَألمراضَالسرطانَذاتَاألولوية.َوقدَت رمجتَالتوصياتَاليتَاطلعتَعليهاَاللجنةَ

َت َيف َاإلقليمية َاألول/أكتوبر َالدولية2112َشرين َوالوكالة َالعاملية َالصحة َمنظمة َبني َمشرتك َعمل َبرنامج َإىل ،
َعقد َالربنامج َهذا َحصائل َبني َومن َالسرطان. َاملنظمةلبحوث ََت َمشرتك َتدريـيب َبرنامج َالدوليةَمع الوكالة

يةَالقدراتَاإلقليميةَ،َوذلكَلتقَو2114لبحوثَالسرطان،َعنَتسجيلَحاالتَالسرطان،َيفَشهرَأيلول/سبتمربَ
اجلودةَألمراضَالسرطان،َواليتََعاليةوحتسنيَإجراءاتَتسجيلَحاالتَالسرطان.َوأصبحَاحلصولَعلىَمعاجلةَ

طاملاَقلَاالهتمامَهباَيفَاملاضي،َميث لَأولويةَاآلنَبالنسبةَللمكتبَاإلقليمي،َحيثَأنشئَبرنامجَتعاوين،َيشاركَ
 َاإلرشاداتَالعمليةَحولَحتسنيَالرعايةَالصحيةَملرضىَالسرطانَيفَاإلقليم.فيهَخرباءَدوليونَوإقليميون،َلتقدمي

 االجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة: فرصة متجدِّدة

أك دتَاملناقشاتَاليتَجرتَأثناءَإعدادَالوثيقةَاخلتامية،َوخباصةَاملفاوضاتَاليتَدارتَحوهلا،َعلىَاحلاجةَ .21
إىلَتعزيزَالعملَالوطِّنَبشأنَاألمراضَغريَالسارية،َوهوَماَأكدتهَأيضاًَاملناقشاتَأثناءَاالجتماعَالرفيعَاملستوىَ

َ َبشأن َالعامة َالشاملنيَاالستعراضللجمعية َالساريةََوالتقييم َغري َاألمراض َمن َالوقاية َجمال َيف َاحملر ز للتقد م
حلقيقةَأنَ"كثرياًَمنَالبلدان،َوخباصةَالناميةَمنها،َحتاولَجاهدةَالتحر كَمنَمرحلةَااللتزامَ ومكافحتها.َوإدراكاًَ

،َتضمنت2114َوز/يوليوَاليتَأقر هتاَاجلمعيةَالعامةَيفَنيويورك،َيفَمت(،0َإىلَمرحلةَالعمل"،َفإنَالوثيقةَاخلتاميةَ)
تقدميَالدولَاألعضاءَلكثريَمنَااللتزاماتَاليتَتستدعيَمنهاَعماًلَمكثفاً.َومنَبنيَهذهَااللتزاماتَالتزاماتَ
تعكسَالتوصياتَاليتَصدرتَخاللَاالجتماعَاإلقليميَالسنويَالثاينَهبدفَتوسيعَنطاقَ عديدةَحمدودةَزمنياًَ

َاملتحد َلألمم َالسياسي َاإلعالن َالنسخةَتنفيذ َيف َالتوصيات َهذه َأ در جت َوقد َالسارية. َغري َاألمراض َبشأن ة
 احملد ثةَمنَإطارَالعملَاإلقليمي.

 ُسُبل المضي  ُقُدمًا 

َأرستهاَ .22 َاليت َالدعائم َإىل َيستند َالذي َالسارية، َغري َاألمراض َبشأن َاملتحدة َلألمم َالسياسي َاإلعالن إن
،َاليزال2111َساريةَومكافحتها،َواليتَأقرهتاَمجعيةَالصحةَالعامليةَعامَاالسرتاتيجيةَالعامليةَللوقايةَمنَاألمراضَال
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مَإطارَالعملَاإلقليميَاحملد ث،َ يقومَبدورهَيفَتوجيهَالسياساتَالوطنيةَيفَماَيتعلقَباألمراضَغريَالسارية.َويقد 
َالعملَاليتَينطويَعليها،َخارطةَطريقَواضحةَاملعاَةوالتدخالتَاالسرتاتيجيةَومؤشراتَالعملي ملَيستهديَهبا

َتلكَ َبينها َومن َالبي نات، َإىل َاملستندة َاملنظمة َأدوات َوجود َظل َويف َالسارية. َغري َباألمراض َاملتعلق الوطِّن
 األدواتَاليتَأعد هاَاملكتبَاإلقليمي،َفإنَالوقتَملَيكنَأبداًَمناسباًَأكثرَمنهَاآلنَلتوسيعَنطاقَالتنفيذ.

َاالجتماعَاإلقليميَالسنويَالثاينََدعتحنيََويف .22 َاليتَخرجَهبا تنفيذَنطاقََلتوسيعالتوصياتَاإلقليمية
َ َالسياسي َإىللاإلعالن َومكافحتها، َالسارية َغري َاألمراض َمن َالوقاية َبشأن َاملتحدة ََألمم َللرصدَإعداد آلية

،2112َحترزهَالبلدانَحبلولَعامََوالتقييم،َاستنادًاَإىلَجمموعةَحمددةَمنَاملؤشرات،َمنَأجلَتقييمَالتقد مَالذي
ملَتتضمنَتلك2114ََالوثيقةَاخلتاميةَلالجتماعَالرفيعَاملستوىَللجمعيةَالعامةَالذيَع قدَيفَمتوز/يوليوََإالَأن

بَتنفيذَص وَْاألطرافَاملعنيةَاألخرىَغيابَتوافقَاآلراءَحيالَمؤشراتَرصدَالعملَالق طريَوتقييمَتقد مَفاآللية.َ
لمنظمة.َومنَشأنَإقرارَالدولَلاًَمنَالنقاشَمنَجانبَاهليئاتَالرئاسيةَمزيدفَيستوجب،َبالتايل،ََوسَ،االتزاماهت

 لقياسَالتقد مَاحملرز،َأنَي سهمَيفَتيسريَهذاَالنقاش.َةاألعضاءَيفَإقليمَشرقَاملتوسطَملؤشراتَالعملي

َاملطلوب،َ .24 م َالتقد  َحتقيق َختطيطَدقيقَواسرتاتيجيَمنَأجل َإجراء َحتتاجَإىل َالبلدان َالقولَإن َنافلة ومن
املنشودةَلعامَ،َوالتقد مَيفَحتقيقَالغايات2112َحبلولَموعدَاجتماعَاألممَاملتحدةَالقادم،َاخلاصَباملراجعة،َيفَ

َاألمراضَغريَالساريةَيف2129 َعكسَتيار َمنَسبيلَإىل َوما َمنََ. َاملشرتكة َاجملموعة َإالَبتنفيذ َاإلقليم، هذا
،2114َااللتزاماتَالواردةَيفَالوثيقةَاخلتاميةَلالجتماعَالرفيعَاملستوىَللجمعيةَالعامةَالذيَع قدَيفَمتوز/يوليوَ

مَويفَإطارَالعملَاإلقليميَاحملد ث.َومنَشأنَمؤش راتَالعملية،َاملقرتحة،َأنَتساعدَالبلدانَعلىَقياسَالتقدَ 
َالغاية،َبصفةَسنوية،َعلىَمدارَاألعوامَاألربعةَاملقبلةَاملفضيةَإىلَاجتماعَاملراجعةَالقادمَيفَ ص ْوبَبلوغَهذه

 .2112اجلمعيةَالعامة،َيفَ

29. َ َللفرتة َواملنظمة َاألعضاء َالدول َبني َاملشرتك َالتعاوين َالعمل َبرنامج َاختيار2119َ–2114ويهيئ َظل َيف ،
َ َكأولوية َعظيمةَاألمراضَغريَالسارية َأنشطة َلتنفيذ َوللمنظمة َللدولَاألعضاء َيهيئَالفرصة َالبلدان، يفَمجيع

َكماَهتيئَعمليةَالتخطيطَاحلاليةَللفرتةَ إضافيةَإلجراءَختطيطَاسرتاتيجي.َوغِّنَعن2115ََ – 2110األثر. فرصاًَ
َكبرية،َيفَإطارَاجلهودَاألوسعَلتعزيزَأ سسَاحلوكمةَالوطنيةَالقولَإنَالبلدانَحتتاجَإىلَختصيصَمواردَإضافية

دَالقطاعاتَيفَماَيتعلقَباألمراضَغريَالسارية.  والعملَاملتعد 

وسوفَيظلَعملَاملنظمةَيتمحورَحولَدعمَالدولَاألعضاءَللوفاءَبالتزاماهتاَوغاياهتاَالعاملية،َواإلقليمية،َ .20
لىَاالحتياجاتَاألكثرَإحلاحاًَوالوطنيةَيفَجمالَالوقايةَمنَاألمراضَغريَالساريةَومكافحتها.َوسرتك زَاملنظمةَع

َوتنفيذَ َالقطاعات، دة َاملتعد  َالوطنية َالتنفيذية َالعمل َخطط َوتعزيز َوضع َوالسي ما َاألعضاء، َللدول بالنسبة
َالتدخالتَالعاليةَاملردودَيفَجماالتَالوقايةَوالرعايةَالصحية.
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إطار عمل لتنفيذ اإلعالن السياسي الصادر عن األمم المتحدة بشأن األمراض غير السارية، بما في ذلك مؤشرات لتقييم التقدم الذي 
 4102ستحرزه البلدان بحلول 

 2/ق01َوشَم/لَإ4ََ/ق95ََ،َاستناداًَإىلَالقرارَشَم/لَإ4102حتديثَآب/أغسطسَ
 ةمؤشرات عملي التدخالت االستراتيجية االلتزامات

في مجال 
 الحوكمة

 ُينتظر من البلدان ما يلي:

 َالسياساتَوخططَالتنميةَالوطنيةإدماجَاألمراضَغريَالساريةَيف •
استناداًَإىل5152ََلعامَاملنشودةَووضعَجمموعةَمنَالغاياتَالوطنيةَواملؤشراتََ،خطةَمتعددةَالقطاعات/اسرتاتيجية،َوضع5102َحبلولَعامَ •

 الصحةَالعامليةَالوضعَالوطِّنَوتوجيهَمنظمة
لإلشرافَعلىَإشراكَخمتلفَالقطاعاتَغريَقطاعََرفيعةَاملستوىَمتعددةَالقطاعاتَوطنيةَ،َإنشاءَهيئةَأوَوكالةَأوَجلنة2114َعامَحبلول •

 تهاومساءلَاتساقَسياساهتاالصحة،َوضمانَ
لألمراضَغريَالساريةَوحتديدَاألولوياتَبشأهنا،َوتنفيذَآلياتَمتويلَقابلةَللتطبيق،َترتكزَعلىَامليزانيةَ،َزيادةَخمص صات5102َحبلولَعامَ •

 املنتجاتَغريَالصحيةفرضَضرائبَعلىَالتبغَوالكحول،َوغريَذلكَمنَ
 باالستفادةَمنَأدواتَاملنظمةَالوقايةَمنَاألمراضَغريَالساريةَومكافحتهاالوطنيةَيفَجمالَللقدراتََإجراءَتقييمَدوري •

  لد:ــالب

• َ َواضحةَ/خطةلديه َومسؤوليات َأدوار َذات َالقطاعات َمتعددة َتشغيلية اسرتاتيجية
 ملختلفَالقطاعات.

توجيهَمنظمةَالصحةََإىلاستنادا5152ًََالغاياتَواملؤشراتَالوطنيةَاملنشودةَلعامَوضعَ •
 العاملية.

• َ َاأل/وحدةأنشأ َتتوىلَمسؤولية َيوازيها َأوَما َالصحة َتشغيليةَيفَوزارة راضَغريَمإدارة
 السارية.

 للوقايةَمنَاألمراضَغريَالسارية.زيادةَنسبيةَيفَخمصصاتَامليزانيةَأحرزَ •

 ةمؤشرات عملي التدخالت االستراتيجية االلتزامات
في مجال 

الوقاية من 
عوامل 

الخطر والحد 
 منها

 ُينتظر من البلدان ما يلي:

 لوقايةابشأنَ،َتنفيذَتدخالتَمسندةَبالبي ناتَوعاليةَاملردودَ)"أفضلَالصفقات"(5102َحبلولَعامَ •
مكافحةَالتبغ،َوالتصديقَعلىَبروتوكولَالقضاءَعلىَاالجتارَغريَاملشروعَتسريعَوتريةَتنفيذَاتفاقيةَمنظمةَالصحةَالعامليةَاإلطاريةَبشأنَ •

 مبنتجاتَالتبغ
لَبََتنفيذَالتدخالتَلضمانَالتغذيةَالصحيةَيفَمراحلَالعمرَاملبكرةَ)تشجيعَالرضاعةَالطبيعية؛َوتنفيذَاملدونةَالدوليةَلقواعدَتسويقَبدائل •

 بتسويقَاملأكوالتَواملشروباتَغريَالكحوليةَلألطفال(األم،َوتوصياتَمنظمةَالصحةَالعامليةَاخلاصةَ
 التدخالتَللحدَمنَاستهالكَامللحَتنفيذ •
 واحلدَمنَاستهالكَالدهونَاملشبعةاستخدامَالدهونَالعديدةَغريَاملشبعةَبدالًَمنَالدهونَاملهدرجةَ •
 لَالنظامَالغذائيَوالنشاطَالبدينتنفيذَمحالتَإعالميةَحَو •
 وفرضَحظرَتامَعلىَاإلعالنَعنهَأينماَجيريَتسويقهَ،لىَالكحولرفعَالضرائب/الرسومَع •

  لد:ــالب

• َ َيتبىنَاملستوىَاألعلىَلثالثةَاًَوطنيَاًَتشريعسن  َالتبغ التدابريََمنَ،علىَاألقلَ،بشأن
 َ(.MPOWERالستَ)السياساتََاملنصوصَعليهاَيفَبرنامج

َي • َالعاملية َالصحة َمنظمة َتوصيات َنفذ َاملأكوالت َبتسويق َغريَاخلاصة واملشروبات
 .الكحوليةَلألطفال

 نفذَخطةَوطنيةَللحدَمنَاستهالكَامللح.ي •
َمنَالدهونَاملهدرجةَي • َبداًل َغريَاملشبعة َالدهونَالعديدة َالستخدام َوطنية نفذَخطة

 واحلدَمنَاستهالكَالدهونَاملشبعة.
 تشغيليةَلتشجيعَالنشاطَالبدين.َاسرتاتيجية/خطةوضعَ •

 ةمؤشرات عملي التدخالت االستراتيجية االلتزامات
في مجال 
الترصد 
والرصد 
 والتقييم

 ُينتظر من البلدان ما يلي:

،َتنفيذَإطارَمنظمةَالصحةَالعامليةَبشأنَترص دَاألمراضَغريَالسارية،َعنَطريقَرصدَمعدالتَالوفياتَواملراضة،َوعوامل5102َحبلولَعامَ •
 اخلطرَوحمدداهتا،َوقدراتَالنظامَالصحيَواستجابته

 الرتصدَوالرصدَاخلاصةَباألمراضَغريَالساريةَضمنَنظمَاملعلوماتَالصحيةَالوطنيةَدمجَخطط •
 الرصدَوالتقييمخلاصةَبالرتص دََوتعزيزَاملواردَالبشريةَوالقدراتَاملؤسسيةَا •

  لد:ــالب

 لديهَنظامَعاملَللبياناتَاملوثوقةَحولَالوفياتَاليتَتعزىَألسبابَحمددةَبصفةَسنوية •
 ميداينَللسرطانلديهَنظامَتسجيلَ •
 جيريَمسحاًَتدرجيياًَأوَمسحاًَشامالًَللفحوصاتَالطبيةَكلَمخسَسنوات •
 يرصدَالتغطيةَالناجعةَالرتفاعَضغطَالدمَوالسكري. •

 ةمؤشرات عملي التدخالت االستراتيجية االلتزامات
في مجال 
الرعاية 
 الصحية

 ُينتظر من البلدان ما يلي:

،َمباَيفَذلكَالسيطرةَعلىَسكرَبشأهناَالصفقات"َيفَجمالَالرعايةَالصحيةَ)العالجَباألدويةَوتقدميَاملشورة،َتنفيذَ"أفضل5102َحبلولَ •
األسربينَللوقايةَمنَالنوباتَالقلبيةَتوفريَلوقايةَمنَاألمراضَالقلبيةَالوعائية؛ََوبغرضَااملعرضنيَبشدةَللمخاطرَلألشخاصَاملؤهلنيََ،الدم

 استناداًَإىلَاألولوياتَالوطنيةللوقايةَمنَأنواعَالسرطانََطعيماحلادة؛َواحلصولَعلىَالت
 نَحزمةَالرعايةَاألوليةَاألساسية،َإدماجَومتويلَالتدخالتَللكشفَاملبكرَوالتدبريَالعالجيَلألمراضَغريَالساريةَضم5102حبلولَ •
مراضَغريَالساريةَورفيعةَاجلودةَيفَماَيتعلقَباألةَوميسورةَالتكلفَأمونةاملساسيةَاألتكنولوجياتَالدويةََواألاحلصولَعلىََإمكانيةَحتسني •

 الشائعة
 حتسنيَإمكانيةَاحلصولَعلىَخدماتَالرعايةَامللطفةَاألساسية •

  لد:ــالب

حزمةَممولةَمنَالتدخالتَاألساسيةَلألمراضَغريَالساريةَضمنَالرعايةَالصحيةَميتلكَ •
 األولية.

• َ َإرشاديةوضع َ/دالئل َغري َاألمراض َعن َللتحري َاخلطرَبروتوكوالت َوعوامل السارية
 املرتبطةَهباَوالوقايةَمنهاَوالتدبريَالعالجيَهلاَضمنَالرعايةَالصحيةَاألولية.

املرتبطةَهباَوعواملَاخلطرَالشائعةَألدويةَاألساسيةَلألمراضَغريَالساريةَيوفرَبانتظامَا •
 يفَاملرافقَالعامةَللرعايةَالصحيةَاألولية.

 اليتَأعدهتاَمنظمةَالصحةَالعامليةَمتوافرةَلدعمَتنفيذَالتدخالتَاالسرتاتيجيةَمالحظة:َاألدوات
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