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مــع المنظمــات غيــر الحكوميــة ذات الصــلة حــول ورقــة النقــاش  لثانيــةاجولــة الحــوار غيــر الرســمي  وُعقــدت  -٣
منظمـة غيـر حكوميـة.. وُعقـدت جولـة حـوار غيـر رسـمي  ٢٥؛ وشـاركت فيهـا ٢٠١٢نيسـان/ أبريـل  ٣٠الثانية فـي 

الرسـمي ثمانيـة ؛ وشـاركت فـي جولـة الحـوار غيـر ٢٠١٢أيـار/ مـايو  ٢مع كيانات مختارة من القطاع الخاص فـي 
  كيانات من القطاع الخاص.

  الوضع الراهن
تعليقات من  تعقب المشاورتين اللتين عقدتا على شبكة اإلنترنت والمشاورات التي ُعقدت وجهًا لوجه ورد  -٤

المتزايد لإلطار العالمي المقترح لرصد األمراض غير السارية وللمؤشـرات الشـاملة  التأييدالدول األعضاء تدل على 
  ).لجدولانظر (ا
  

  إطار الرصد العالمي والمؤشرات الخاصة باألمراض غير السارية :الجدول

ائل
حص
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معـــــــدل اإلصـــــــابة بالســـــــرطان   •
  حسب نوعه

 ٧٠و ٣٠الوفيــات بــين  معــدل  •
ســنة مــن جــراء أمــراض القلــب 
واألوعيـة الدمويـة أو الســرطان 
أو الــــداء الســــكري أو أمــــراض 

  الجهاز التنفسي المزمنة

ا
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ــــالغ مــــن   • ــــرد الب اســــتهالك الف
  الكحول

ـــــــــــي   • ـــــــــــراط ف مناســـــــــــبات اإلف
  الشراب

  نقص النشاط البدني  •
انخفــــاض اســــتهالك الفواكــــه   •

  والخضروات
  المفرط/ السمنة الوزن  •
ارتفــــــاع ســــــكر الــــــدم/ الــــــداء   •

  السكري
  ارتفاع ضغط الدم  •
ارتفـــــــــــــــــــــاع الكولســـــــــــــــــــــترول   •

  اإلجمالي
  مدخول الملح/ الصوديوم  •
 تدخين التبغ  •
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  إتاحة الرعاية الملطفة  •
تــــــــــوافر وســــــــــائل التشــــــــــخيص   •

  واألدوية األساسية
  فرز سرطان عنق الرحم  •
متعــــددة للحــــد العــــالج بأدويــــة   •

مـــــن مخـــــاطر أمـــــراض القلـــــب 
  واألوعية الدموية

سياســــــــــــات القضــــــــــــاء علــــــــــــى   •
  المشبعةالدهون 

سياســـــات الحـــــد مـــــن تســـــويق   •
المـــــــــأكوالت غيـــــــــر الصـــــــــحية 

  لألطفال
  Bالتطعيم ضد التهاب الكبد   •
التطعـــــيم ضـــــد فيـــــروس الـــــورم   •

 الحليمي البشري

 نوع الجنس والسن والحالة االجتماعية االقتصادية وسائر التقسيمات المناسبة ينبغي تصنيف جميع المؤشرات حسب
 
ويبــدو أن هنــاك تأييــدًا قويــًا بــين الــدول األعضــاء لألهــداف االختياريــة العالميــة المتعلقــة بمــا يلــي: المعــدل   -٥

ـــداء الســـكري أو أمـــراض الجهـــاز التنفســـي  اإلجمـــالي للوفيـــات الناجمـــة عـــن أمـــراض القلـــب واألوعيـــة الدمويـــة أو ال
خفض معدل انتشار تدخين التبغ؛ وخفض معدل انتشار نقص المزمنة؛ وخفض معدل انتشار ارتفاع ضغط الدم؛ و 

النشاط البدني بين البالغين. كما أن هناك تأييدًا متزايدًا للهدف المتعلق بالحد مـن مـدخول الملـح إذا تسـنت معالجـة 
فر وعــالوة علــى ذلــك هنــاك تأييــد لألهــداف المتعلقــة باســتجابة الــُنظم الصــحية، مثــل تــوا الشــواغل الخاصــة بالقيــاس.

  األدوية األساسية لعالج األمراض غير السارية، وكذلك األهداف المتعلقة بالكحول والسمنة.
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ـــة التـــي ُعقـــدت مـــع المنظمـــات غيـــر   -٦ ـــة الحـــوار غيـــر الرســـمي الثاني والتعليقـــات التـــي تمخضـــت عنهـــا جول
تأييــد الحكوميــة وكيانــات القطــاع الخــاص ذات الصــلة تــدل علــى تأييــد إطــار الرصــد العــالمي والمؤشــرات، وكــذلك 

األهداف الخمسة المقترحة، ولكن مـع بعـض التحفظـات بخصـوص التعـاريف المحـددة لـبعض المؤشـرات. واقترحـت 
فيمــــا يتعلــــق بــــالكحول، والســــمنة، واألدويــــة، وســــائل التشــــخيص  عمنظمــــات غيــــر حكوميــــة أهــــدافًا إضــــافية لتوضــــ

  وعة مؤشرات ممكنة أوسع نطاقًا.إدراج مجموكذلك األساسية، والعالج بأدوية متعددة، والرعاية الملطفة، 
  
  

  اإلجراء المطلوب من جمعية الصحة
  
  علمًا بهذا التقرير. إلحاطةاجمعية الصحة مدعوة إلى   -٧
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