
  
  
  
  
  
  
  

  ٣-٦٥ع  ص  ج    الستونو  الخامسةجمعية الصحة العالمية 
  ٢٠١٢أيار/ مايو  ٢٥

  WHA65.3    من جدول األعمال ١-١٣البند 
  
  
  تدعيم السياسات الخاصة باألمراض غير السارية  

  من أجل تعزيز التمتع بالنشاط في مرحلة الشيخوخة
  
  

  جمعية الصحة العالمية الخامسة والستون،
  

بحصــيلة االجتمــاع الرفيــع المســتوى للجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة  ينالخاصــ ينالتقريــر  بعــد النظــر فــي
بشــأن الوقايــة مــن األمــراض غيــر الســارية (غيــر المعديــة) ومكافحتهــا وحصــيلة المــؤتمر الــوزاري العــالمي األول 

تراتيجية العالميــة والتقريــر الخــاص بتنفيــذ االســ ١بشــأن أنمــاط الحيــاة الصــحية ومكافحــة األمــراض غيــر الســارية
  ٢للوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها وخطة العمل؛

  
وٕاذ تـــذّكر بـــاإلعالن السياســـي الصـــادر عـــن االجتمـــاع الرفيـــع المســـتوى للجمعيـــة العامـــة لألمـــم المتحـــدة 

مي بشــأن الوقايــة مــن األمــراض غيــر الســارية ومكافحتهــا، وٕاعــالن موســكو الــذي اعتمــده المــؤتمر الــوزاري العــال
)، ٢٠١١نيسـان/ أبريـل  ٢٩و ٢٨األول بشأن أنماط الحياة الصحية ومكافحة األمراض غير السـارية (موسـكو، 

بشــــأن األعمــــال التحضــــيرية لعقــــد االجتمــــاع الرفيــــع المســــتوى للجمعيــــة العامــــة لألمــــم  ١١-٦٤ع  ص  جوالقــــرار 
  ومكافحتها، بعد مؤتمر موسكو؛المتحدة بشأن الوقاية من األمراض غير السارية (غير المعدية) 

  
حزيـــران/  ٣و ٢وٕاذ تــذّكر باالجتمـــاع الخـــاص بمتابعــة المرامـــي (األهـــداف) اإلنمائيــة لأللفيـــة (طوكيـــو، 

من منظمات األمم المتحـدة أو المنظمـات منظمة  ٢٠وبلدان،  ١١٠)، الذي شاركت فيه أكثر من ٢٠١١يونيو 
فــق فيــه علــى أّن األمــراض غيــر الســارية باتــت مــن المشــكالت اإلقليميــة ومنظمــات المجتمــع المــدني، والــذي اتُ 

هّدد أيضًا بلوغ المرامي (األهداف) اإلنمائيـة المتفـق عليهـا دوليـًا، وت، ٢٠١٥بعد عام  فترة مالالعالمية المستجدة 
  بما فيها المرامي (األهداف) اإلنمائية لأللفية؛

  
 ٢٠٠٨الُمســّجلة فــي العــالم فــي عــام  مليــون وفــاة مــن مجمــوع الوفيــات ٣٦وٕاذ تالحــظ أّن نحــو   

مليون وفاة حدثت بسبب األمراض غير السـارية، مثـل األمـراض القلبيـة الوعائيـة والسـرطانات  ٥٧والبالغ عددها 
واألمــراض التنفســية المزمنــة والســكري، التــي تظهــر، بالدرجــة األولــى، نتيجــة أربعــة عوامــل خطــر مشــتركة هــي 

                                                           
 .١إضافة  ٦٥/٦وج ٦٥/٦الوثيقتان ج    ١

 .٦٥/٨الوثيقة ج    ٢
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نحــو ضــار، واتبــاع نظــام غــذائي غيــر صــحي، وقّلــة النشــاط البــدني، وأّن  تعــاطي التبــغ، وتعــاطي الكحــول علــى
  من تلك الوفيات تقريبًا حدثت في البلدان النامية؛ ٪٨٠

  
وٕاذ تالحــظ أن ثمــة حاجــة ماســة إلــى الوقايــة مــن حــاالت العجــز الناجمــة عــن األمــراض غيــر الســارية 

  اض باتت أكثر انتشارًا بين صفوف المسّنين؛والتخطيط لرعاية طويلة األجل بشأنها، نظرًا ألن هذه األمر 
  

وٕاذ تالحـــظ بقلـــق بـــالغ أّن الشـــيخوخة مـــن العوامـــل الرئيســــية التـــي تســـهم فـــي تزايـــد اســـتفحال وانتشــــار 
  األمراض غير السارية، التي تمّثل أهّم أسباب المراضة والعجز؛

  
معقولـة تعزيـزًا لتمـتعهم بالصـحة وٕاذ تالحظ كذلك أن األفراد المسنين بحاجة إلـى إتاحـة األدويـة بأسـعار 

  في مرحلة الشيخوخة؛
  

عامـًا  ٦٠وٕاذ تالحظ أيضًا التغّير الديمغرافي الجاري، حيث باتت فئة السـكان الـذين يبلغـون مـن العمـر 
عـدد مـن ينتمـون إلـى ارتفـاع توقّـع ومـع أو أكثر تتزايـد بـوتيرة تفـوق بثالثـة أضـعاف معـدل نمـو مجمـوع السـكان، 

؛ وأّن شـيخوخة السـكان تنطـوي علـى آثـار صـحية عموميـة ٢٠٢٥مليـون نسـمة فـي عـام  ١٢٠٠ليبلـغ تلك الفئـة 
واقتصادية، بما في ذلك ارتفاع معـدالت اإلصـابة بـاألمراض غيـر السـارية؛ وكـذلك أهميـة العمـل، طـوال العمـر، 

ثًال، فــي الوقايــة مــن علــى تعزيــز الصــحة والقيــام بأنشــطة الوقايــة مــن األمــراض، كتلــك التــي يمكنهــا اإلســهام، مــ
  األمراض غير السارية أو تأخير ظهورها وتخفيف شدتها، وتعزيز الشيخوخة الصحية؛

  
بشـــأن التمتـــع بالنشـــاط فـــي مرحلـــة الشـــيخوخة،  ١٦-٥٨ج ص عو ٧-٥٢ج ص عوٕاذ  تـــذّكر بـــالقرارين 

والعافيــة لألعــداد  الّلــذين حثّــا الــدول األعضــاء علــى اتخــاذ تــدابير تكفــل أعلــى مســتوى يمكــن بلوغــه مــن الصــحة
  المتزايدة بسرعة من مواطنيها المسنين في البلدان المتقدمة والبلدان النامية على حد سواء؛ 

  
، الـــذي أّيــد اإلعـــالن السياســي وخطـــة ٥٧/١٦٧وٕاذ تــذّكر كـــذلك بقــرار الجمعيـــة العامــة لألمـــم المتحــدة 

  بالشيخوخة؛عمل مدريد الدولية للشيخوخة؛ وغير ذلك من القرارات ذات الصلة 
  

وٕاذ تالحظ أّن اإلعالن السياسي الصادر عن االجتمـاع الرفيـع المسـتوى للجمعيـة العامـة لألمـم المتحـدة 
االضـطرابات العقليـة والعصـبية، بمـا فـي ذلـك داء بشأن الوقاية من األمراض غير السـارية ومكافحتهـا يسـّلم بـأّن 

غيــر الســارية، وأن مــن م فــي العــبء العــالمي لألمــراض مــن أســباب االعــتالل وتســه هامــاً  ل ســبباً لزهــايمر، تشــكّ أ
، بمـا يشـمل إتاحتهـا للسـكان تـدخالت الصـحية الفعالـةالإتاحة الوصول المنصـف إلـى البـرامج و الضروري بالتالي 

  كافة في عمر مبكر؛
  

ميـة وٕاذ تعترف بأهمية النهوج التي تراعي الفوارق بين الجنسين، والتضـامن والـدعم المتبـادل لتحقيـق التن
االجتماعية، وٕاعمال الحقـوق األساسـية للمسـنين، وتعزيـز نوعيـة الحيـاة واإلنصـاف فـي المجـال الصـحي والوقايـة 

  من التمييز بسبب العمر، وتشجيع االندماج االجتماعي للمسنين؛
  

وٕاذ تقــّر بــأّن إعــالن ريــو السياســي بشــأن المحــددات االجتماعيــة للصــحة، الــذي ُأبــدي فيــه العــزم علــى 
اإلنصاف في المجالين الصحي واالجتمـاعي باتخـاذ إجـراءات ترّكـز علـى المحـددات االجتماعيـة للصـحة تحقيق 

  والعافية، باتباع نهج شامل ومتعّدد القطاعات؛
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وٕاذ تالحــظ تأكيــد اتفاقيــة منظمــة الصــحة العالميــة اإلطاريــة بشــأن مكافحــة التبــغ واســتراتيجيات المنظمــة 
  لجة عوامل الخطر المشتركة بين األمراض غير السارية؛وخططها ذات الصلة على أهمية معا

  
وٕاذ ترحـــب بتركيـــز منظمـــة الصـــحة العالميـــة علـــى الوقايـــة مـــن األمـــراض غيـــر الســـارية ومكافحتهـــا مـــن 

  خالل العمل في مجال الصحة العمومية واتباع نهج الرعاية الصحية األولية وتعزيز الُنظم الصحية،
  

  ١يام بما يلي:الدول األعضاء على الق تحثّ   -١
  

وضع سياسات وبـرامج وٕاجـراءات متعـددة القطاعـات بشـأن الوقايـة مـن األمـراض غيـر السـارية   )١(
وتعزيــــز الصــــحة، وتنفيــــذ هــــذه السياســــات والبــــرامج واإلجــــراءات ورصــــدها وتقييمهــــا مــــن أجــــل تــــدعيم 

علــى كفالــة أعلــى السياســات والبــرامج الراميــة إلــى زيــادة التمتــع بالصــحة فــي مرحلــة الشــيخوخة والعمــل 
  مستوى ممكن من الصحة والعافية للمسنين؛

  
تعزيــــز األطــــر السياســــية المشــــتركة بــــين القطاعــــات واآلليــــات المؤسســــية، حســــب االقتضــــاء،   )٢(

ألغراض التدبير المتكامل لخدمات الوقايـة مـن األمـراض غيـر السـارية ومكافحتهـا، بمـا فـي ذلـك تعزيـز 
  عاية االجتماعية تلبية الحتياجات المسنين؛الصحة وخدمات الرعاية الصحية والر 

  
ضـــمان إســـهام االســـتراتيجيات الصـــحية الوطنيـــة الخاصـــة بـــاألمراض غيـــر الســـارية فـــي بلـــوغ   )٣(

  المرامي (األهداف) اإلنمائية لأللفية، حسب االقتضاء؛
  
العمــل، حســب االقتضــاء، علــى تعزيــز الظــروف التــي تمّكــن األفــراد ومقــدمي خــدمات الرعايــة   )٤(

واألســر والمجتمعــات المحليــة مــن التشــجيع علــى التمتــع بالصــحة فــي مرحلــة الشــيخوخة، بمــا فــي ذلــك 
رعايــة المســنين ودعمهــم وحمــايتهم، مــع مراعــاة الجوانــب الجســدية والنفســية للشــيخوخة، والتركيــز علــى 

  النهوج المشتركة بين األجيال؛
  
  ي المجتمعات المحلية؛تشجيع المسنين على المشاركة بفعالية في المجتمع وف  )٥(
  
علــى جميــع المســتويات الحكوميــة، ومــع  ١توثيــق عــرى التعــاون والشــراكة بــين الــدول األعضــاء  )٦(

أصــحاب المصــلحة واألوســاط األكاديميــة والمؤسســات البحثيــة والقطــاع الخــاص والمجتمــع المــدني، مــن 
  أجل تنفيذ الخطط والبرامج بفعالية؛ 

  
لصحية األولية في عمليات التخطيط الصحي علـى الصـعيد الـوطني إبراز أهمية نهج الرعاية ا  )٧(

في إطار توثيق عرى التعاون مع الخدمات االجتماعية، والتمكين من إدراج تعزيز الصحة والوقايـة مـن 
  األمراض غير السارية ومكافحتها في السياسات الخاصة بالشيخوخة؛ 

  
لتعزيـز الصـحة وتقـديم خـدمات الرعايـة الصـحية  التشجيع على إتاحة التـدابير والمـوارد الالزمـة  )٨(

والحماية االجتماعية سعيًا إلى ضمان التمتع بالصحة والنشاط في مرحلـة الشـيخوخة، مـع إيـالء اهتمـام 
خاص إلتاحة األدوية بأسعار معقولـة وتـدريب العـاملين الصـحيين وتعلـيمهم وبنـاء قـدراتهم بالتعـاون مـع 

    منظمة الصحة العالمية والشركاء؛
  

                                                           
 ومنظمات التكامل االقتصادي اإلقليمية، حسب االقتضاء.    ١



  WHA65.3    ٣-٦٥ع  ص  ج

4 

زيـــادة تـــدعيم ُنظـــم الرصـــد والتقيـــيم الســـتحداث وتحليـــل بّينـــات ُمصـــّنفة حســـب العمـــر والجـــنس   )٩(
والحالـــة االجتماعيـــة واالقتصـــادية عـــن األمـــراض غيـــر الســـارية، بغيـــة وضـــع سياســـات عادلـــة مشـــفوعة 

  بالبّينات والتخطيط لفائدة المسنين؛ 
  

  المدير العام ما يلي: تطلب من  -٢
  
م الـــالزم إلـــى الـــدول األعضـــاء لتمكينهـــا مـــن تعزيـــز وتيســـير المضـــي فـــي الوفـــاء تقـــديم الـــدع  )١(

بااللتزامات التي ُقطعت في مؤتمرات األمم المتحدة ذات الصلة وفي مؤتمرات القمة المعنيـة بـاألمراض 
  غير السارية والشيخوخة؛ 

  
الصـحة والوقايـة مـن تقديم الدعم الالزم إلى الدول األعضـاء لتمكينهـا مـن التركيـز علـى تعزيـز   )٢(

األمـــراض طـــوال العمـــر انطالقـــا مـــن أبكـــر مرحلـــة ممكنـــة مـــن العمـــر، بمـــا فـــي ذلـــك النهـــوج المتعـــّددة 
القطاعات إزاء ضمان التمتع بالصحة في مرحلة الشيخوخة، وتوفير خدمات الرعاية المتكاملة للمسـنين 

  سمية؛والدعم الالزم لمقدمي خدمات الرعاية االجتماعية الرسمية وغير الر 
  
تقديم الدعم للدول األعضـاء فـي مجـال وضـع سياسـات وبـرامج معنيـة بإتاحـة األدويـة للمسـنين   )٣(

  بأسعار معقولة؛
  
تقــديم المزيــد مــن الــدعم إلــى الــدول األعضــاء فــي مجــال إذكــاء الــوعي بمســألة التمتــع بالصــحة   )٤(

بوسـائل منهـا وضـع سياسـات خاصـة الجوانب اإليجابيـة لتلـك المرحلـة، بوالنشاط في مرحلة الشيخوخة و 
  بالمسنين ودمج مسألة الشيخوخة في استراتيجياتها الوطنية؛

  
دعم المضي قدمًا بـالُنظم القطريـة لرصـد األمـراض غيـر السـارية، حسـب االقتضـاء، ومواصـلة   )٥(

العمل على وضع نظام عالمي شامل لرصد أنشـطة الوقايـة مـن األمـراض غيـر السـارية ومكافحتهـا مـن 
  تتّبع االتجاهات السائدة ورصد التقدم المحرز في تنفيذ اإلعالن السياسي؛ أجل

  
رفـــع مســـتوى األولويـــة الممنوحـــة لمســـألة الوقايـــة مـــن األمـــراض غيـــر الســـارية ومكافحتهـــا علـــى   )٦(

جداول أعمال المنتديات واالجتماعات ذات الصلة التي تعقدها القيادات الدولية تحضيرًا لوضـع برنـامج 
  ؛٢٠١٥المي لما بعد عام إنمائي ع

  
علـى حالــة المسـنين فــي  ٢٠١٤التقريـر الخــاص بالصـحة فــي العـالم النظـر فـي إمكانيــة تركيـز   )٧(

العــالم، وذلــك اعترافــًا بأهميــة تــدعيم ُنظــم المعلومــات مــن خــالل مراعــاة فئــة المســنين لــدى جمــع وتحليــل 
  خطر؛ونشر البيانات والمعلومات الخاصة باألحوال الصحية وعوامل ال

  
تقديم تقرير إلى جمعية الصحة العالمية السادسـة والسـتين، عـن طريـق المجلـس التنفيـذي، عـن   )٨(

  التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار.
  

  ٢٠١٢أيار/ مايو  ٢٥، التاسعةالجلسة العامة   
  ٩/ المحاضر الحرفية/٦٥ج  
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