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اإلعالن السياسي للجمعية العامة لألمم املتحدة املعين بالوقاية من األمراض غري السارية 
  قُدماً التزامات الدول األعضاء والسبيل إىل املضي: ومكافحتها

 تنفيذي ملخص
1. عاألمراض غري السارية، ت األمراض القلبية الوعائية، والسكري، وأمراض السرطان، واألمراض  وخاصةًد

 تحدث منوعلى املستوى العاملي، فإن هذه األمراض . فسية املزمنة، السبب الرئيسي املؤدي للوفاةالتن
النامية  ه أشد ضرباا إىل سكان اتمعاتتوجكل األسباب األخرى جمتمعة، وهي  ثهحدتوفيات أكثر مما ال

ري، وإنقاذ منها بشكل كب حلدوقد وصلت هذه األمراض إىل معدالت وبائية، بيد أنه باإلمكان ا. يف العامل
ر عنها، ، والكشف املبكِّها حاالت ال حتصى من املعاناة، من خالل الوقاية منماليني األرواح، وتاليف

من  %53ويف إقليم شرق املتوسط، تعترب األمراض غري السارية مسؤولة عن ما نسبته . حينهاومعاجلتها يف 
 .الوفياتمن مجيع  %80بلدان اإلقليم، إىل وقد تصل هذه النسبة، يف بعض  ،مجيع الوفيات

السكان، أن تواصل املعدالت السنوية أعمار تقدم وع، يف ظل تزايد تأثري األمراض غري السارية، ومن املتوقّ .2
للوفيات النامجة عن هذه األمراض ارتفاعها على مستوى العامل أمجع، مع توقع حدوث االرتفاع األكرب يف 

ث يف مراض حتدتلك األتنجم عن اليت من الوفيات  %80وإن ما يقرب من . املتوسطإقليمي أفريقيا وشرق 
ومن اجلدير بالذكر أن األمراض غري السارية تؤدي إىل الوفاة يف . البلدان املنخفضة الدخل، واملتوسطة الدخل

ك األمراض، من أولئك الذين يلقون حتفهم جراء تل %50وإن ما يصل إىل  مبكرة يف البلدان النامية، سن
 مث إن. يف البلدان األوروبية %10ميوتون دون سن الستني يف بعض بلدان هذا اإلقليم، مقارنةً بنسبة تقل عن 

خطرياً على التنمية  اإلنتاجية، وتؤثر تأثرياً سلبياً خفض، والعجز، والوفاة يف سن مبكرة، تؤدي إىل املراضة
أن معظم تكاليف الرعاية الصحية تدفع مباشرةً من جيوب املرضى  ومبا. املستدامة، والسيما يف البلدان النامية

من الفئات السكانية األكثر فقراً، فإن تكاليف الرعاية الصحية يف حاالت األمراض املزمنة تلقي بعبء ثقيل 
فيها  على ميزانيات اُألسر بالنسبة للعائالت ذات الدخل األقل، والسيما يف البلدان اليت تكون النظم الصحية

 .ضعيفة

الرئيسية  اخلطر املشتركةوإن نسبة كبرية من األمراض غري السارية ميكن توقّيها من خالل التقليل من عوامل  .3
 .تعاطي التبغ، وقلة النشاط البدين، ونظم الغذاء غري الصحية، وتعاطي الكحول على حنو ضار: األربعة وهي

ناة اإلنسانية من خالل تنفيذ رؤية االستراتيجية العاملية، ، واملعاوميكن كذلك تاليف جزء كبري من عبء املرض
واإلعالن السياسي لالجتماع الرفيع املستوى للجمعية . ذات الصلة اخلطروتبين الوسائل اليت تقلل من عوامل 

رؤساء الدول واحلكومات يف شهر  اعتمدهالذي  ،العامة املعىن بالوقاية من األمراض غري السارية ومكافحتها
، يقدم خارطة طريق للدول األعضاء، وملنظمة الصحة العاملية، ملواجهة وباء األمراض غري 2011سبتمرب /ولأيل

 ،السارية، مسترشداً يف ذلك باالستراتيجية العاملية للمنظمة للوقاية من األمراض غري السارية ومكافحتها
 وذلكت اليت تضمنها اإلعالن السياسي، الوفاء بااللتزاما وينتظر من احلكومات. وخطة العمل املرتبطة ا



 59/3 ل إ/ش م
 
 

2 
 

األمراض غري السارية يف ااالت الرئيسية الثالثة لالستراتيجية العاملية، أال  ملكافحةتعزيز اإلجراءات الوطنية ب
 لتعزيز حمددةوالسادة أعضاء اللجنة اإلقليمية مدعوون لبحث نهج . الترصد، والوقاية، واملعاجلة: وهي

وسوف تقوم اجلمعية العامة لألمم املتحدة باستعراض التقدم الذي حترزه . الوباء يف اإلقليممكافحة هذا 
 ينتظر منوعلى ذلك، . 2014و 2013تنفيذ اإلعالن السياسي، وذلك خالل عامي يف البلدان واتمع الدويل 

 . العامني املقبلني يف غضونإعداد خطة عمل لتنفيذ االلتزامات  بلدكل 

  ةمقدم
الصحية واالجتماعية واالقتصادية، على الصعيد  وآثارهتعرض هذه الوثيقة حجم وباء األمراض غري السارية  .4

الوثيقة استراتيجيات الوقاية واملكافحة، مبا يف ذلك  تستعرضكما . العاملي، وأيضاً على صعيد هذا اإلقليم
رة السادسة والستني للجمعية العامة لألمم الدواإلعالن السياسي الذي أقره رؤساء الدول واحلكومات خالل 

هذه الوثيقة أيضاً ملخصاً لإلجراءات املطلوب اختاذها من قبل مجيع احلكومات، مبا  وتقدم). 1(املتحدة 
، خاصة بالوقاية من األمراض غري 2013يشمل طلب وضع خطط وطنية متعددة القطاعات، حبلول عام 

ا الوباء متفاقم جداً يف إقليم شرق املتوسط، واحلاجة ماسة إىل اختاذ ومن أسف أن هذ. السارية، ومكافحتها
كافحة مل حمددةوعلى ذلك، فإن السادة أعضاء اللجنة اإلقليمية مدعوون لبحث نهج . حمددة بصددهإجراءات 

 .هذا الوباء يف اإلقليم

 )2(العبء الصحي 
، والسكري، وأمراض السرطان، واألمراض األمراض القلبية الوعائية خاصةتعد األمراض غري السارية،  .5

وفيات أكثر ال من حتدثوعلى املستوى العاملي، فإن هذه األمراض . التنفسية املزمنة، السبب الرئيسي للوفاة
اتمعات املنخفضة الدخل  إىل سكان توجه أشد ضربااكل األسباب األخرى جمتمعة، وهي  تحدثهمما 

األمراض إىل معدالت وبائية، بيد أنه باإلمكان احلد منها بشكل كبري،  وقد وصلت هذه. واملتوسطة الدخل
، والكشف املبكر هاوإنقاذ ماليني األرواح، ومكافحة حاالت ال حتصى من املعاناة، من خالل الوقاية من

 %53ويف إقليم شرق املتوسط، تعترب األمراض غري السارية مسؤولة عن ما نسبته . حينهانها، ومعاجلتها يف ع
 .الوفياتمن مجيع  %80من مجيع الوفيات فيه، وقد تصل هذه النسبة، يف بعض بلدان اإلقليم، إىل 

السكان، أن تواصل املعدالت السنوية للوفيات أعمار تقدم وومن املتوقع، يف ظل تأثري األمراض غري السارية،  .6
دوث االرتفاع األكرب يف إقليمي النامجة عن هذه األمراض ارتفاعها على مستوى العامل أمجع، مع توقع ح

 على األغلب وعلى الرغم من االعتقاد الشائع بأن األمراض غري السارية تصيب. أفريقيا وشرق املتوسط
من  %80ن ما يقرب من إىل أمر خمتلف متاماً، حيث إالدالئل تشري الفئات السكانية ذات الدخل املرتفع، 

وتوضح بيانات . البلدان املنخفضة الدخل واملتوسطة الدخلالوفيات النامجة عن هذه األمراض حتدث يف 
ومن اجلدير . الوفيات واملراضة التأثري غري املتناسب واملتنامي هلذا لوباء بني الفئات السكانية املنخفضة الدخل

من  %50 يزيد علىوإن ما  ،بالذكر أن األمراض غري السارية تؤدي إىل الوفاة يف سن مبكرة يف البلدان النامية
أولئك الذين يلقون حتفهم جراء تلك األمراض ميوتون دون سن الستني يف بعض بلدان هذا اإلقليم، مقارنة 

  .يف البلدان األوروبية %10 عن مبا يقل
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الرئيسية األربعة املشتركة  اخلطروإن نسبة كبرية من األمراض غري السارية ميكن توقيها باحلد من عوامل  .7
وهذه . النشاط البدين، ونظم الغذاء غري الصحية، وتعاطي الكحول على حنو ضارتعاطي التبغ، وقلة : وهي

مة بالنسبة للمجموعات األربع من األمراض املذكورة أعاله، وهي كلها مه اخلطرألربعة من عوامل العوامل ا
  .األمراض القلبية الوعائية، والسكري، وأمراض السرطان، واألمراض التنفسية املزمنة

وسوف يرتفـع هـذا    .ن حتفهم كل عام جراء تعاطي التبغماليني شخص يلقو 6إن ما يقرب من : بغتعاطي الت
وتشـري التقـديرات إىل أن   . من إمجايل الوفيات يف العامل %10، مبا ميثل مليون 7.5إىل  2020، حبلول عام العدد

 %10زمنة، وما يقترب مـن  من األمراض التنفسية امل %42من حاالت سرطان الرئة، و %71التدخني يسبب حنو 
وتقع النسبة األعلى من املدخنني بني الرجال ضمن الشرحية الـدنيا مـن الفئـات    . من األمراض القلبية الوعائية

وجند يف . األسباب الرئيسية للوفاة يف إقليم شرق املتوسط أحدتعاطي التبغ  وقد أصبح. السكانية املتوسطة الدخل
  .يف الوقت احلاضرمن البالغني الذكور هم مدخنون  %50أن أكثر من  بعض بلدان اإلقليم

وتتزايـد خمـاطر   . كل عام بسبب قلة النشاط البدين ميوتونمليون شخص  3.2هناك حنو : النشاط البدينقصور 
. %30و %20ال يزاولون نشاطاً بدنياً كافياً للوفاة مبختلف مسبباا، بنسبة تتراوح بـني   نتعرض األشخاص الذي

مارسة املنتظمة للنشاط البدين من خماطر اإلصابة باألمراض القلبية الوعائية، مبا يف ذلك ضغط الدم املرتفع، وتقلل امل
ـ  ويوجد أعلى معدل لنقص. والسكري، وسرطان الثدي والقولون، واالكتئاب دين يف إقلـيم شـرق   النشاط الب

ورغم كون النساء أقل ممارسة . كافياً بدنياًمن البالغني ال يزاولون نشاطاً  %40ن هناك أكثر من املتوسط، حيث إ
يف إقليم شـرق   يشاهدبني اجلنسني،  فإن أكرب فرق يف املعدلمجيع أقاليم املنظمة،  يفللنشاط البدين من الرجال، 

  .املتوسط

 خماطر من يقلل واخلضراوات الفاكهة من كاف قدر استهالك أن املعروف من :الصحي غري الغذائي النظام
 عامالً للملح الزائد االستهالك ويعد. واملستقيم والقولون املعدة سرطان ومن الوعائية، القلبية األمراضب اإلصابة

 السكانية اتمعات معظم وتستهلك الوعائية؛ القلبية باألمراض اإلصابة وملخاطر الدم ضغط الرتفاع حامساً
 ستهالكاال فإن آخر، جانب وعلى. باألمراض ابةاإلص لتوقي املنظمة به توصي مما كثرياً أكثر امللح من كميات

 الغذائية األمناط نإف مث ومن. القلب بأمراض باإلصابة رتبطي املشبعة غري الدهنية واألمحاض املشبعة لدهونل الزائد
 يتم وال. املوارد احملدودة السكانية الفئات بني والسيما اإلقليم، هذا بلدان يف بسرعة انتشارها يتزايد الصحية غري

 املعدة تلك والسيما الصحية، غري واملشروبات لألطعمة املكثَّف التسويق أساليب ملواجهة جادة إجراءات اختاذ
 األطعمة من بدالً املصنعة األطعمة استهالك أمناط على سلبياً تأثرياً يؤثر الطعام أسعار ارتفاع نإ مث. لألطفال
  .واسع نطاق على وتوافرها أمثاا رخصل وذلك الصحية،

 حنو على الكحول تعاطيهم بسبب عام كل ميوتون شخص مليون 2.3 حنو هناك :ضار حنو على الكحول تعاطي
 سارية، غري أمراض بسبب الوفيات هذه نصف من أكثر ويقع. العامل يف الوفيات إمجايل من %3.8 ميثل مبا ضار،

 هذا يف للكحول البالغ الفرد استهالك نصيب أنورغم  .الوعائية القلبية واألمراض السرطان أمراض يشمل مبا
 تنفيذب لبلدانأن تقوم ا االجتاه، هذا لتصاعد اًمنع فمن املهم ،األخرى األقاليم مع مقارنةً منخفضاً،اليزال  اإلقليم

 ضار حنو على الكحول تعاطي من للحد العاملية االستراتيجية ا أوصت اليت بالبينات املسندة اإلجراءات الرئيسية
  ).13.63 ع ص ج(
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 الدم، ضغط وارتفاع والسمنة، الزائد الوزن حلاالت املتزايد االرتفاع عن مسؤولة املشتركة راخلط وعوامل .8
 بسبب العامل يف عام كل ميوتون شخص مليون 2.8 أنب علماً. الدم يف ولريستيوالكول السكر نسبة وزيادة
 من والسكري ،اإلقفارية والسكتة ،التاجي القلب ضمبر اإلصابة خماطر باطراد وتتزايد. الزائدة أوزام
 الثدي، بسرطان اإلصابة خماطر من اجلسم كتلةمنسب  كرب زيدوي. اجلسم كتلةمنسب  تزايد مع ،2  النمط

 يف الزائد الوزن معدالت أعلى وتقع. والبنكرياس واملريء، ،ىوالكل الرحم، وسرطان املستقيم،/والقولون
 يف البالغني بني الزائد الوزن معدل صلي وقد .املتوسط شرق إقليم اميليه واألورويب، األمريكي اإلقليمني

 .%70 إىل اإلقليم هذا بلدان بعض

 مجيع من %12.8 ميثل ما وهو وفاة، مليون 5.8 وقوع يف يتسبب املرتفع الدم ضغط أن إىل التقديرات وتشري .9
يف  البالغني نسبة روتقد. الوعائية القلبية باألمراض ابةلإلص رئيسياً خطر عامل يشكل وهو .العامل يف الوفيات

 .%40 بنحو الدم، ضغط يف ارتفاع لديهم الذين ،فأكثر 25 سن يف هم ممن هذا اإلقليم

10. عاليت العوامل من البدين النشاط وقلةالزائد  الوزن دوي ظهر. بالسكري لإلصابة ضتعرالوبائية املسوحات وت 
اليت ا  العشرة من البلدان 6علماً بأن . العامل يف للسكري انتشار معدل أعلى توسطامل شرق إقليم لدى أن

 البالغني السكان نسبة تصل البلدان بعض ويف .تقع يف هذا اإلقليم العامل يف السكريانتشار  معدالت أعلى
 .%25 إىل بالسكري املصابني

 واالقتصادية االجتماعية اآلثار
 خفض إىل تؤدي السارية غري األمراض عن النامجة املبكِّرة والوفاة والعجز، املراضة، أن على بينات اآلن تتوافر .11

 األمراض وهذه). 2( النامية البلدان يف والسيما املستدامة، التنمية على خطرياً سلبياً تأثرياً هلا وأن اإلنتاجية،
 والفقر السارية غري األمراض مث إن. يةتدنامل قتصاديةاالو جتماعيةاال وضاعاأل توجه أشد ضرباا إىل ذوي

 األمراض تصبح وقد األمراض، ذه اإلصابة خطر لعوامل الناس الفقر ضيعر حيث مفرغة حلقة يشكالن
 .الفقر هاوية إىل األسر تدفع اليت للدوامة مهماً حمركاً بدورها، ،هاعن النامجة

 احلركة، قلةب املتسمة احلياة أمناط وتزايد السريع،ي العشوائ احلضري والتحول للعوملة، السليب التأثري يؤديو .12
 متزايد، حنو على يتناولون، اإلقليم هذا يف فالناس. السارية غري لألمراض املتعاظم العبء وترية تسريع إىل

 التسويق محالت قبل من يستهدفون أم كما اإلمجالية، الطاقة من مرتفعة معدالت على حتتوي اليت األطعمة
هذه املنتجات  توافر يتزايد الية من القيمة الغذائية، على حنياألطعمة اخلو ،لكحولياتوالتبغ ل تروج اليت

مواكبة احلاجة  فأعجزا عنسرعة انتشار هذه األمراض، وهناك حكومات عديدة، أكتها . بشكل كبري
محاية مواطنيها من األمراض حتتية ميكن أن تساعد على سياسات وتشريعات، وخدمات، وبنية إىل املتزايدة 

 .غري السارية

ومن اجلدير بالذكر أيضاً أن حال الناس الذين يعيشون يف ظل أوضاع اجتماعية واقتصادية متدنية، يكون  .13
هم يف أوضاع اجتماعية واقتصادية من يشتد مرضهم عن املستضعفون واحملرومون اجتماعياً ف .بكثريأسوأ 
وتتمثل العوامل اليت حتدد تلك األوضاع يف التعليم،  .غري السارية مراضجراء األ قبلهم، وميوتون أفضل

بني جمموعة من احملددات  ارتباطوجود على وهناك بينات قوية . قرالع بلالدخل، ونوع اجلنس، والعمل، و
ذخطر اوبني عوامل  ،ما التعليم ومعدالت انتشار األمراض غري الساريةاالجتماعية، والسي ه إلصابة

 .األمراض
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السكانية األكثر  الفئاتومبا أن معظم تكاليف الرعاية الصحية، البد أن تدفع من جيوب املرضى مباشرةً، يف  .14
ر ذات الدخل على ميزانيات اُألس كبرياًفقراً، فإن الرعاية الصحية للمصابني بأمراض غري سارية متثل عبئاً 

فمعاجلة السكري، والسرطان، واألمراض القلبية . الضعيفةة النظم الصحي ذاتما يف البلدان املنخفض، والسي
وميكن أن جترب هذه التكاليف . الوعائية، واألمراض الرئوية املزمنة، قد يطول أمدها، وهي، لذلك، مكلفة جداً

اليت تتحملها تكلفة الوعلى اجلانب اآلخر، فإن . اُألسر على إنفاق مبالغ باهظة، وتدفع ا إىل هاوية الفقر
صل إىل مستويات من شأا أن مرتفعة، ومن املتوقع أن تزيد لت النظُم الصحية لرعاية املصابني ذه األمراض

 .قدرة البلدان ذات الدخل املرتفع على حنو متزايد تفوق

  عبئهاالرؤية وخارطة الطريق لكبح مجاح احلجم املتزايد لألمراض وختفيف 
ة ـمجعية الصحة العاملي اعتمدامن األمراض غري السارية ومكافحتها، اليت  التزال االستراتيجية العاملية للوقاية .15

ثالثة وتشتمل هذه االستراتيجية على . هذه األمراض ملكافحةرؤية سليمة ، تقدم )2000، 17.53عج ص (
مراض عناصر رئيسية، تعد أساسية ألي مبادرة، سواء أكانت عاملية، أم وطنية، أم دون وطنية، للوقاية من األ

وباء األمراض غري السارية ل من أجل رسم خرائطالترصد، ) 1: (وهذه العناصر هي. غري السارية ومكافحتها
تعزيز الرعاية الصحية ) 3(من أجل تقليص عوامل اخلطر الرئيسية؛  ،الوقاية) 2(مسبباا؛ حتديد وورصدها 

 .لمصابني ذه األمراضل

إعداد السياسات جمال يف  جهداً موفوراًاالستراتيجية العاملية  اعتمادت قد شهدت األعوام العشرة اليت أعقبو .16
إعداد ثالث أدوات رئيسية لدعم الدول األعضاء يف ترمجة هذه  أسفرت عنواملبادرات االستراتيجية، اليت 

قية منظمة اتفا: ذه األدوات اليت تتمثل يفهلمجعية الصحة العاملية  واعتماد ،إجراءات حمددةاالستراتيجية إىل 
، واالستراتيجية العاملية بشأن النظام )2003، 1.56ج ص ع(الصحة العاملية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ 

من تعاطي  ، واالستراتيجية العاملية للحد)2004، 17.57ج ص ع(الغذائي، والنشاط البدين، والصحة 
، واملعاناة األمراضعبء من  ب قدر كبريوميكن جتن). 2010، 13.63ج ص ع(الكحول على حنو ضار 

تقليل عوامل ل الالزمةاألدوات  واستخداماإلنسانية من خالل تنفيذ الرؤية اليت تقدمها االستراتيجية العاملية، 
 . ذات الصلة اخلطر

  الترصد

 عهوضدون استثناء، جلميع البلدان،  ينبغيالذي  العناصر األساسية لترصد األمراض غري السارية اإلطار تشكل .17
املراضة (رصد النتائج ) 2(؛ )اخلطرعوامل (حاالت التعرض رصد ) 1: (العناصر هي وهذه. وتعزيزه

 .تقييم قدرات النظام الصحي واستجابته) 3(؛ )حمددة أسبابومعدالت الوفيات النامجة عن 

18. واعتماد ثةالعناصر الثال مجيعتقوية  ينبغيد، ولكي ميكن معاجلة أوجه القصور اخلطرية يف عملية الترص ،
إيالء األولوية القصوى لترصد عوامل اخلطر، مع تعزيز نظم  وينبغي. املؤشرات األساسية لعملية الرصد

ومن الضروري رصد قدرات النظام  .حمددة أسبابتسجيل األحوال املدنية واإلبالغ عن الوفيات النامجة عن 
 .ية، واملوارد البشرية، وإتاحة األدوية األساسيةالصحي واستجابته من حيث السياسات واخلطط، والبنية التحت
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  الوقاية

 الرامية إىل توقِّي اإلصابة باألمراض غري السارية على نطاق اتمع ليست ممكنة التحقيق اإلجراءاتإن  .19
أو اإلقليم عائقاً أمام جناح تنفيذ هذه  البلدوال يشكِّل مستوى دخل . بعلو مردودهاأيضاً  تتميز، بل فحسب

، ميكن للحلول املنخفضة التكاليف أن حتقِّق النجاح يف أي مكان وااللتزام السياسيةاإلرادة فمع . جراءاتاإل
  .للتقليل من عوامل اخلطر الرئيسية املرتبطة باألمراض غري السارية

اذها اختينبغي " لُقطة"عترب إجراءات عايل املردود، فإن بعضها ي اإلجراءات قد يكونالعديد من  وعلى حني أن .20
واإلجراء  .تكاليف الباهظةوحتاشي الاألمراض وتوقي األرواح إنقاذ لتحقيق نتائج سريعة من حيث  فوراً

، هو اإلجراء الذي ال يكون عايل املردود فحسب، بل الذي يكون أيضاً زهيد الكلفة، وجمدياً" اللُّقطة"
من عوامل اخلطر الرئيسية املرتبطة باألمراض للحد  اإلجراءاتويف ما يلي أفضل . ومقبوالً من الوجهة الثقافية

 ).2( غري السارية
 

  "اللُّقطة"اإلجراءات   عوامل اخلطر

  رفع الضرائب على التبغ  تعاطي التبغ
  محاية الناس من دخان التبغ

  التحذير من أخطار التبغ
  إنفاذ احلظر على إعالنات التبغ

  لالضرائب على الكحو زيادة  على حنو ضار تعاطي الكحول
  املباع بالتجزئة قيود على احلصول على الكحولال تشديد

  الكحول اإلعالن عنإنفاذ احلظر على 
  امللح يف الطعام تقليل مدخول  النظام الغذائي غري الصحي وقلة النشاط البدين

  الدهون املشبعة بالدهون متعددة الالتشبع االستعاضة عن
  لنشاط البدينتعزيز الوعي العام بشأن النظام الغذائي وا

املعرضـني  تقدمي املشورة واملعاجلة املتعددة باألدوية لألشـخاص    األمراض القلبية الوعائية والسكري
  متوسطة أو عالية لإلصابة بنوبات قلبية وسكتات ملخاطر

  باألسربين) احتشاء عضل القلب(وبات القلبية معاجلة الن

، بدءاً مـن  )ب(توفري التمنيع باللقاح املضاد لاللتهاب الكبدي   السرطان
وقت امليالد لتوقِّي اإلصابة بسرطان الكبد، وحتـري اآلفـات   

  .السابقة للسرطان لتوقِّي اإلصابة بسرطان عنق الرحم
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اليت تنفذ على  لفةاإلجراءات العالية املردود املنخفضة الك، هناك العديد من "اللُّقطة"اإلجراءات وباإلضافة إىل  .21
 اإلجراءاتوتشمل هذه . املرتبطة باألمراض غري السارية اخلطرميكن أن حتد من عوامل نطاق اتمع واليت 

الطبيعية معاجلة االعتماد على النيكوتني، وإنفاذ القوانني املانعة للقيادة حتت تأثري الكحول، وتشجيع الرضاعة 
يود على تسويق األغذية واملشروبات ذات احملتوى العايل من امللح ، والتغذية التكميلية، وفرض قالكافية

لتشجيع  إعانات ماليةاملعدة لألطفال، وفرض ضرائب على األغذية، وتقدمي  تلكوالدهون والسكر، والسيما 
 .الغذاء الصحي

 الرعاية الصحية

، ينبغي أن تضمن السالفة الذكر "طةاللُّق"اإلجراءات مثل  ،اتمعاليت تتم على نطاق  اإلجراءاتإىل جانب  .22
املعرضني بشدة لمصابني باألمراض غري السارية، أو لالرعاية الصحية األساسية  إجراءاتالنظم الصحية إتاحة 

املعاجلة باألدوية : ، وتشملوميسور الكلفة اإلجراءات عايل املردودوالكثري من هذه . خلطر اإلصابة ا
سرطان معاجلة كشف والتبكري بيت تقلِّص خماطر الوفاة أو اإلصابات الوعائية، واجلنيسة املنخفضة التكلفة وال

وإعطاء األسربين  ات للسكري لتوقِّي حدوث مضاعفاته؛واملعاجلة الرشيدة واملسندة بالبين عنق الرحم؛
 .إلصابة باحتشاء عضل القلباملعرضني للألشخاص 

 قدرات البلدان والوضع الراهن يف اإلقليم

، فإن قدرات بلدان إقليم شرق 2010و 2000 يف عاميللمسوحات اليت أجرا منظمة الصحة العاملية  وفقاً .23
ويطبق . ومتفاوتةلوقاية من األمراض غري السارية ومكافحتها تعد، بصفة عامة، غري كافية على ااملتوسط 

 اخلطراة هذه األمراض أو عوامل البلدان سياسة، أو خطة، أو استراتيجية واحدة على األقل  العديد من
تتسم بعوامل خطر أو أمراض  املتعلقةاملرتبطة ا، إال أن غالبية هذه السياسات أو اخلطط أو االستراتيجيات 

. يفتقر إىل التمويل الكايف إما غري منفَّذ وإماال متكاملة ومتعددة القطاعات، كما أن أغلبها وبكوا فردية، 
قد أظهر أنه على الرغم من أن  2010ملي لتقييم القدرات الوطنية الذي أجرته املنظمة عام وكان املسح العا

من بلدان اإلقليم لديها وحدات خاصة معنية باألمراض غري السارية يف وزارات الصحة، أو لديها  80%
سارية ن ستة فقط من اخلطط الوطنية للوقاية من األمراض غري الفإ، مؤسسات صحية عمومية خمتصة
 .ومكافحتها، هي اليت جيري تنفيذها

لحاجة إىل جماة األمراض غري لاإلقليم هذا يف  مقرري السياساتالوعي بني مستوى وهناك زيادة مشجعة يف  .24
املرتبطة ا، بيد أن هذا الوعي ال يترجم دائماً إىل إجراءات  اخلطرالسارية وتوقي التعرض املتزايد لعوامل 

مكافحة التبغ، على الرغم من أن مجيع البلدان تقريباً هي اآلن أطراف يف  جمالاملثال، يف  فعلى سبيل. حمددة
ثالثة بلدان فقط هي اليت تطبق احلظر التام  فإناتفاقية منظمة الصحة العاملية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ، 

 مبا يتماشى مع توصيات املنظمة بالضرائبيطبق التغيريات اخلاصة  والعلى تعاطي التبغ يف األماكن العامة؛ 
فإن ثالثة بلدان  ويف السياق ذاته،. البلدان ، مع بقاء أسعار التبغ منخفضة يف معظمسوى قلة قليلة من البلدان

كما أن نصف البلدان تقريباً مل  ؛فقط هي اليت فرضت حظراً شامالً على مجيع أشكال اإلعالن عن التبغ
 .صورة على علب التبغبعد التحذيرات الصحية امل يستخدم
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عد عنصراً أساسياً للحد من عوامل ت واليتالصحي،  القطاع غري األخرى القطاعات مبشاركةخيتص  وفيما .25
) 1(ويوضح اجلدول . ستحقهتبعد االهتمام الكايف الذي  فإا مل تولاملرتبطة باألمراض غري السارية،  اخلطر

القدرات الالزمة للشروع يف اختاذ  وعلى جانب آخر، فإن. امساًأمراً ح تلك املشاركة فيها عدتااالت اليت 
 وملا كان يتعين .ما تكون ضعيفة غالباًوتعزيز إجراءات متعددة القطاعات للوقاية من األمراض غري السارية، 

 خارج القطاع الصحي، فإا حتتاج إىل دعم القطاعاتاملتخذة على نطاق اتمع  اإلجراءاتأن تنشأ غالبية 
 واملنظمات غري احلكومية حىتووسائل اإلعالم، ، واتمع املدين، واألوساط األكادميية، األخرىاحلكومية 

 .ميكن حتقيق النجاح املأمول

ز من جراء األمراض غري وفيات والعجلل املتزايداالجتاه  لتغيريدقيقة من البلدان هو أمر حاسم  وورود بيانات .26
يف معظم البلدان،  ومتناثراملرتبطة ا غري مكتمل  اخلطرغري السارية وعوامل ترصد األمراض غري أن  .السارية

سكانية موثوقة خاصة بسجل  بياناتتتوافر  وال. نظُم املعلومات الصحية الوطنية يف، إدماجه غالباًوال جيري، 
كما أن  .ءات اخلاصة بالوفيات تتسم بالضعفكما أن اإلحصا .السرطان سوى يف عدد قليل من البلدان

، يف إطار وجيب .لوفياتمعظم بلدان اإلقليم ال يقوم بتبليغ بيانات كاملة موثوقة عن األسباب احملددة ل
 .عطى األولوية القصوى لتحسني نظُم الترصد واملراقبة على املستوى القطري، أن تهذه األمراض مكافحة

يف  ،بصورة رئيسيةالعديد من البلدان،  وتتركز الرعاية الصحية للمصابني باألمراض غري السارية، يف .27
ما تكون القدرات حمدودة على مستوى الرعاية الصحية األولية يف ما خيتص باكتشاف  وغالباً. املستشفيات

نسبة كبرية من املصابني باألمراض القلبية الوعائية والسكري مث إن . هذه األمراض ومعاجلتها يف مرحلة مبكرة
إال يف مرحلة متأخرة من مراحل املرض،  غالباً، فإن ذلك ال يتم التشخيص تميوعندما  .تظل بدون تشخيص
تقوم تدخالت مكلِّفة  مترتبة على مضاعفات املراحل املتأخرة، مما يستلزم، حادة نوبات واليت تصحبها عادةً

أو  اعيمتطورة، مثل جراحات القلب، والعالج الكلوي اإلعاضي، والعالج اإلشع على استخدام تكنولوجيا
حبيث ويعد التوسع يف حزمة خدمات الرعاية الصحية األولية . للحاالت املتقدمة من السرطان الكيميائي

ألمراض غري السارية، أمراً أساسياً ألي مبادرة دف إىل تعزيز النظام ملعاجلة االتدخالت األساسية  تشمل
األمراض، باستخدام تدخالت مستدامة  هذه التبكري باكتشاف ورعاية حاالتأن يكون  ويتعين. الصحي

 .ملكافحة هذه األمراض وعالية املردود، هدفاً استراتيجياً

  اإلعالن السياسي لألمم املتحدة
الرفيع املستوى للجمعية العامة املعين بالوقاية من األمراض غري السارية  لالجتماع اإلعالن السياسي إن .28

، يقدم خارطة طريق للدول 2011سبتمرب /يف أيلول وماترؤساء الدول واحلك اعتمدهومكافحتها، الذي 
األعضاء وللمنظمة للتصدي لوباء األمراض غري السارية، مستهدياً يف ذلك باإلستراتيجية العاملية ملنظمة 

، 14.61عج ص (الصحة العاملية للوقاية من األمراض غري السارية ومكافحتها، وخطة العمل املرتبطة ا 
تعزيز اإلجراءات الوطنية ب يف اإلعالن السياسي، الوفاء بالتزاماا الواردة ن احلكوماتوينتظر م). 2008

الترصد، والوقاية، : ، أال وهيالستراتيجية العامليةلملكافحة األمراض غري السارية يف ااالت الرئيسية الثالثة 
، تعزيز دعمها التقين جه اخلصوصومن املنظمة، على  اإلعالن السياسي يطلب ،وفضالً عن ذلك. واملعاجلة

، ووضع توصيات موعة من األهداف العاملية الطوعية ، للرصد ، وإعداد إطار عامليقدرااللبلدان وبناء 
 .واالضطالع بدور قيادي وتنسيقي يف إطار منظومة األمم املتحدة من أجل حتديث خطة العمل ذات الصلة
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 احلجم اة امللحة احلاجةب اإلقرار عن ففضالً. الدولية الصحة الجم يف طفرة كربى السياسي اإلعالن وميثل .29
 فإن واالقتصادية، االجتماعيةو الصحية التنمية على املدمر وأثرها السارية غري لألمراض التزايد السريع

 :يلي ما على يؤكد اإلعالن
 مكافحتها؛و السارية األمراض من للوقاية السياسي االلتزام من ممكن قدر أكرب إيالء •
يف  مبا السارية، غري لألمراض املتزايد احلجم اة األولية واملسؤوليةالرئيسي  بالدور احلكومات اضطالع •

 الصحية؛ احلياة أمناطو بيئاتال ذلك تعزيز
 الوطنية؛ التنمية خطة يف السارية غري األمراضب املتعلقة السياسات إدماج إىل احلكومات حاجة •
 ؛بأكملها احلكومة هذا الصدد، واختاذ ج يقوم على العمل من قبل يف لقطاعاتا مجيع إشراك ضرورة •
 والقطاع املدين، اتمع والسيما ،بسائر األطراف املعنية املنوطة واملسؤوليات األدوار على التأكيد ضرورة •

 السياسي؛ اإلعالن يف بوضوح احملددة اخلاص،
 تعاونية؛ شراكات مةإقا ذلك يف مبا ،الدويل التعاون تعزيز •
 العامليـة  باألهـداف  ذلـك  يف االسترشاد مع والتقييم، الرصد أنشطة يف ،ممكن وقت أقرب يف الشروع •

 .موحدة ومنهجيات ؤشراتم واستخدام والوطنية،

 األعضاء الدول التزامات

 عدد على ركزوي ،كي تتبعها لبلدانل واضحة طريق خارطة أعاله، مذكور هو كما السياسي، اإلعالن يقدم .30
 الدورة خالل الصدد هذا يف احملرز التقدم تقييم وسيتم. ادية وامليسورة الكلفة األولوية ذات اإلجراءات من

 إقليم يف األعضاء لدولل وينبغي .2014 عام يف انعقادها املقرر املتحدة لألمم العامة للجمعية والستني الثامنة
 خططها وتطوير ملراجعة فورية خطوات اختاذ األخرى، ماألقالي يف البلدان شأن شأا ،املتوسط شرق

 السارية غري األمراض من وقايةلل شاملة وطنية خطط ،2013 عام حبلول لديها، يكون حبيث الصحية،
 .ومكافحتها

 :باآليت القيام البلدان فينتظر من احلوكمة، جمال يف أما .31
 الوطنيـة  التنميـة  وخطة الصحي التخطيط عمليات يف السارية غري باألمراض اخلاصة السياسات إدماج •

 ؛)أ 45(
واختاذ  السياسات مجيع يف الصحة إدماج النهج القائم على خالل من القطاعات بني املشترك العمل تعزيز •

 وطنيـة  وخطط سياسات وضع من ،2013 عام حبلول واالنتهاء، ،بأكملها العمل من قبل احلكومة ج
 االعتبار؛ يف العاملية االستراتيجية أخذ مع السارية ريغ باألمراض خاصة القطاعات متعددة

 القطاعات؛ بني املشترك بالعمل خيتص ما يف القدرات تعزيز •
 موارد توفري إمكانية وحبث األولوية، وإيالئها السارية غري األمراض اة املالية املخصصات زيادة •

 .والدولية واإلقليمية، احمللية، القنوات طريق عن مستدامة
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  متعددة قطاعات من قبل للعمل احملتملة الصحية لآلثار أمثلة. 1 اجلدول
 املرتبطة راخلط عوامل

  السارية غري باألمراض
  املنشودة النتائج  من قبل قطاعات متعددة للعمل أمثلة  )أمثلة( املشاركة القطاعات

  تشريعات -  التبغ تعاطي
 والزراعة، والتعليم، املالية، وزارات -

  والتجارة
  احمللية اإلدارة -
  املدين اتمع -

 منظمة التفاقية الكامل التطبيق -
 بشأن اإلطارية العاملية الصحة

  التبغ مكافحة
  وتبادهلا احملاصيل زراعة تناوب -
  التدخني من املتحررة املدن -
  الضرائب زيادة -
 املشروع غري االتجار على القضاء -

  التبغ نتجاتمب

 يف مبا واستهالكه، التبغ إنتاج تقليل -
لدخان  املباشر غري التعرض ذلك
  التبغ

 والتعلـيم،  والنقل، املالية، وزارات -  البدين النشاط قلة
 ،احلضـري  والتخطـيط  والعمل،
 الشباب/والرياضة

 احمللية اإلدارة -
 اخلاص القطاع -
  املدين اتمع -

 مبا اهليكلة إعادة/احلضري التخطيط -
ووجود مدن  الفاعل نقلال يتيح

 يسهل السري فيها
 البدين النشاط لدعم مدرسية برامج -
 مناطبأ املتعلقة للربامج حوافز تقدمي -

 العمل أماكن يف الصحية احلياة
يف بيئات  ترفيهيةال ماكناأل زيادة -

 آمنة
 اإلعالم لوسائل محالتشن  -

  اجلماهريية

  البدين النشاط زيادة -

 على الكحول تعاطي
  ضار حنو

 تشريعات -
 والصناعة، التجارة، وزارات -

 والعدل ملالية،وا والتعليم،
 احمللية اإلدارة -
 اخلاص القطاع -
  املدين اتمع -

 الضرائب زيادة -
 الكحول عن اإلعالن حظر -
 الكحول مبيعات إتاحة تقييد -

 بالتجزئة
  الكحول تأثري حتت القيادة من احلد -

 حنو على الكحول تعاطي من احلد -
  ضار

 غري الغذائي النظام
  الصحي

 تشريعات -
 والتجارة، الزراعة، وزارات -

 والتخطيط والتعليم، والصناعة،
 والنقل، والطاقة، ،احلضري
 والبيئة االجتماعية، والرعاية

 العام القطاع -
  املدين اتمع -

 نوالدهو امللح، كميات تقليل -
 األطعمة يف والسكر املشبعة،
 املصنعة

األطعمة  من املهدرجة الدهون إزالة -
 املصنعة

 غري األطعمة عن اإلعالن مراقبة -
 لألطفال ةاملعد الصحية

 الفاكهة تعزيز مدخول -
  واخلضراوات

 املدارس يف الصحية األطعمة توفري -
 طريق عن العامة املؤسسات وسائر
 االجتماعي الدعم برامج

للتحكم  اقتصادية اختاذ إجراءات -
 الضرائب،( األغذية استهالكيف 

 )واإلعانات املالية
  األمن الغذائي -

 والدهون امللح استخدام من احلد -
 والسكر ةاملشبع

 الكثيفـة  األطعمة عن االستعاضة -
 الزهيدة للمغذيات تفتقر اليت الطاقة
 صحية بأطعمة املقدار

  السمنة من احلد -
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 القيام البلدان على يتعين ،)44-42( السارية غري باألمراض املرتبطة اخلطر لعوامل ضالتعر من احلد وألغراض .32
 :يلي مبا
 والتوصيات واالستراتيجيات التبغ مكافحة بشأن اإلطارية العاملية لصحةا منظمة اتفاقية تنفيذ وترية تسريع •

 بتسويق اخلاصة التوصيات جمموعة ذلك يف مبا الشأن، هذا يف العاملية الصحة مجعية اعتمدا اليت القائمة
 لألطفال؛ املعدة الكحولية غري واملشروبات األغذية

 ؛)ز 43( والدهون والسكر، امللح، استهالك تقليل إىل الرامية اإلجراءات تنفيذ •
 تدعم اليت السياسات وتشجيع وإنفاذها تشريعات وضع خالل من) أ 43( لصحةل معززة بيئات يئة •

 ؛)ج 43( صحيةال تغذيةال نظُم يف تسهم اليت األطعمة وإتاحة إنتاج
 ؛)ب 43( واإلملام باألمور الصحية اتمعية التعبئة تعزيز •
 ؛)ط 43( األم لنب بدائل لتسويق الدولية املدونة تطبيق وتعزيز ،يعيةالرضاعة الطب تشجيع •
 43( السرطان بأمراض املرتبطة حاالت العدوى من للوقاية الالزمة اللقاحات على احلصول فرص تعزيز •

 ).ك 43( السرطان أمراض حتري برامج وإتاحة ،)ي

 إلصابةا رخط لعوامل بشدة املعرضني أو ريةالسا غري باألمراض للمصابني الصحية الرعاية حتسني جمال ويف .33
 :يلي مبا القيام لبلدانل ينبغي ا،

 اخلاصة اإلجراءات وإدماج فيها، الضعف مواضع ومعاجلة الثغرات وسد الصحية، النظم مراجعة •
 ؛)ب 45( األولية الصحية الرعاية خدمات يف السارية غري باألمراض

 ؛للتبكري باالكتشاف واملعاجلة دوداملر العالية لإلجراءات األولوية إعطاء •
 وكذلك اجلودة، والعالية الكلفة، وامليسورة املأمونة، األساسية األدوية على احلصول فرص تعزيز •

 يف املرونة أوجه من ةالكامل االستفادةمنها  بوسائل واملعاجلة، لتشخيصل املستخدمة التكنولوجيات
 ؛)ع 45( ،(TRIPS) الفكرية امللكية حقوق نم بالتجارة املتصلة باجلوانب املتعلق االتفاق

 امللطفة؛ الرعاية خدمات على احلصول فرص حتسني •
 فرض مثل ،مبتكرة متويل أساليب إجياد يشمل مبا الصحي، للتمويل عملية آليات توفري إمكانية حبث •

 ؛)49 ب، 54 ج، 43( الكحولية واملشروبات التبغ على ضرائب
 ؛)ي 45( واستبقائهم وتدريبهم الصحي عالقطا يف العاملني إعداد تشجيع •
 .الصحية النظم حبوث جمال يف القدرات تعزيز •

 ):63 – 60( يلي مبا القيام لبلدانل ينبغي ز،احملر مالتقد وتقييم رصد جمال ويف .34
 ؛)63( العاملية الصحة منظمة رشاداتإ إىل استناداً وطنية ومؤشرات أهداف وضع •
 الوطنية الصحية املعلومات نظم يف وإدماجها السارية غري باألمراض اخلاصة ةواملراقب دالترص أنظمة تعزيز •

)60.( 
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 :باآليت القيام بلدانينبغي لل والدويل، اإلقليمي التعاون تعزيز جمال يفو .35
 السياسي؛ اإلعالن يف احملددة بااالت الصلة ذات املمارسات أفضل تبادل •
 .اإلمنائي بالتعاون املتعلقةواملبادرات  اخلطط يف السارية غري األمراض إدراج مواصلة تشجيع •

  خامتة
36. عوقواملعاناة املرض، عبء حيث من اإلقليم، هذا يف فادحة خسائرالعاملي  السارية غري األمراض وباء ي 

 إجراءات اختاذ وال جيري. االقتصادي وأ االجتماعي الصعيد علىسواء  البشرية، التنمية عن فضالً اإلنسانية،
 هذا مث إن. األمراض ذه املرتبطة اخلطر وعوامل الصحي، غري للسلوكالتزايد  السريعة املعدالت لوقف جدية
 ما وهو معه، التعامل على الصحية للنظم احلالية القدرات كثرياً يفوق البلدان، بعض يف بالفعل، أصبح الوباء
. يستمر أن الوضع هلذا مقبوالً وليس. قليماإل هذا يف تصاعداً بعيد املدى والعجز الوفيات معدل تصاعد يفسر

 غري األمراض عبء يصل فسوف جدية، إجراءات اختاذ يتم مل ماو. ملحة التدخل إىل احلاجةوقد أصبحت 
 .معه التعامل على األطراف املعنية مجيع قدرات كثرياً تفوق معدالت إىل السارية

 األمراض من بالوقاية املعين السياسي اإلعالن يف املتمثل تحدةامل لألمم العامة اجلمعية اختذته الذي اإلجراء إن .37
 حامسة إجراءات واختاذ القيادي دورها إلثبات اإلقليمية للّجنة وتارخيية فريدة فرصة يتيح ،ومكافحتها السارية

 عضاءاأل للدول يئ السياسي، اإلعالن يف الواضحة والتوصيات الطريق، ةطوخار الرؤية، وإن. اال هذا يف
 لتنفيذ ومؤشرات أهداف لوضع مدعوة اإلقليمية اللجنة فإن ذلك، وعلى. الصدد هذا يف قُدماً املضي سبيل

. الشأن هذا يف زاحملر مالتقد لرصد وآلية زمين إطار على التفاقاو أعاله، املوضحة الرئيسية اإلجراءات
 إىل ميقد أن العاملية، الصحة ومنظمة األعضاء، دولال مع بالتعاون العام، األمني إىل السياسي اإلعالن ويطلب
 اتااللتزام بتحقيق خيتص ما يف إحرازه مت الذي التقدم عن تقريراً والستني، الثامنة دورا يف العامة، اجلمعية

 للتقدم ،2014 عام يف وتقييم، مراجعة شاملة إلجراء متهيداً وذلك السياسي، اإلعالناملنصوص عليها يف 
 املتزايد واحلجم التغير، السريعة احلياة أمناطعلماً بأن . ومكافحتها السارية األمراض من الوقاية جمال يف زراحمل

 أسباباً دعت عنها، النامجة اخلطرية واالقتصادية االجتماعية العواقب عن فضالً السارية، غري لألمراض باطّراد
 1.ومكافحتها السارية غري األمراض اة العاملية اجلهود دةقيا إىل تولّي اإلقليم هذا بلدان لدفع قوية
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