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 غير األمراض من بالوقاية الخاصة العمل خطة مسّودة
  ٢٠٢٠- ٢٠١٣ الفترة في ومكافحتها السارية

  
  

  األمانة من تقرير
  
  
لســـارية يتزايـــد؛ ويمثـــل التصـــدي لـــه أحـــد التحـــديات الكبـــرى التـــي مـــا زال العـــبء العـــالمي لألمـــراض غيـــر ا  -١

بشــأن  ١٧–٥٣ج ص عتعترض التنمية في القــرن الحــادي والعشــرين. وقــد أكــدت جمعيــة الصــحة مجــددًا، فــي القــرار 
الوقايــــة مــــن األمــــراض غيــــر الســــارية ومكافحتهــــا، أن االســــتراتيجية العالميــــة للوقايــــة مــــن األمــــراض غيــــر الســــارية 

  ها وخطة تنفيذها تهدفان إلى الحّد من الوفيات المبكرة وتحسين نوعية الحياة.ومكافحت
  
 ١١–٦٤ج ص عقــــد اعتمــــدت القــــرار  ٢٠١١فــــي عــــام  العالميــــة الرابعــــة والســــتون كانــــت جمعيــــة الصــــحة  -٢

ض الجتمــاع رفيــع المســتوى للجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة بشــأن الوقايــة مــن األمــرا باألعمــال التحضــيريةالخــاص 
غير السارية ومكافحتها، وطلبت فيه من المدير العام أن يضع، بالتعاون مع وكــاالت وكيانــات األمــم المتحــدة ذات 
الصلة، خطة لتنفيذ ومتابعة الحصائل، بما في ذلك آثارها المالية، من أجل تقديمها، مــن خــالل المجلــس التنفيــذي، 

، اعتمــد المجلــس التنفيــذي القــرار ٢٠١٢ون الثــاني/ ينــاير إلــى جمعيــة الصــحة العالميــة السادســة والســتين. وفــي كــان
الخــاص بالوقايــة مــن األمــراض غيــر الســارية ومكافحتهــا: متابعــة االجتمــاع الرفيــع المســتوى للجمعيــة  ٧ق١٣٠ت  م

العامة لألمم المتحدة بشأن الوقاية من األمراض غير الســارية ومكافحتهــا، الــذي طلــب مــن المــدير العــام، فــي جملــة 
بشـــأن الوقايـــة مـــن األمـــراض غيـــر  ٢٠٢٠-٢٠١٣أن يضـــع بطريقـــة تشـــاورية خطـــة عمـــل للمنظمـــة للفتـــرة  أمـــور،

، ومـــع مراعـــاة حصـــائل ٢٠١٣-٢٠٠٨الســـارية ومكافحتهـــا، بنـــاًء علـــى الـــدروس المســـتفادة مـــن خطـــة عمـــل الفتـــرة 
حتهــا، وٕاعــالن موســكو االجتمــاع الرفيــع المســتوى للجمعيــة العامــة بشــأن الوقايــة مــن األمــراض غيــر الســارية ومكاف

بشـــــأن أنمـــــاط الحيـــــاة ومكافحـــــة األمـــــراض غيـــــر الســـــارية، وٕاعـــــالن ريـــــو بشـــــأن المحـــــددات االجتماعيـــــة للصـــــحة، 
إلـــى اســـتراتيجيات المنظمـــة وأداوتهـــا الحاليـــة بشـــأن تعـــاطي التبـــغ وتعـــاطي الكحـــول علـــى نحـــو ضـــار  وباالســـتناد
مــع هــذه االســتراتيجيات واألدوات. ومــن المقــرر تقــديم الغــذائي غيــر الصــحي والخمــول البــدني، وباالتســاق  والنظــام

خطة العمل هذه، من خالل المجلس التنفيذي، إلى جمعيــة الصــحة العالميــة السادســة والســتين للنظــر فيهــا وٕامكانيــة 
  اعتمادها.

  
على ذلك، وضعت األمانة مسّودة خطة عمل مــن خــالل أربــع جــوالت مــن المشــاورات غيــر الرســمية  وبناءً   -٣

  دول األعضاء، على النحو التالي:مع ال
  

  نشـــرت األمانـــة ورقـــة نقـــاش بشـــأن وضـــع خطـــة عمـــل عالميـــة للوقايـــة مـــن ٢٠١٢تمـــوز/ يوليـــو  ٢٦فـــي ،
األمـــــم و وُدعيـــــت الـــــدول األعضـــــاء  ٢٠٢٠.١-٢٠١٣األمـــــراض غيـــــر الســـــارية ومكافحتهـــــا تشـــــمل الفتـــــرة 

                                                            
١    http://www.who.int/nmh/events/2012/ncd_action_plan/en/index.html، )أبريـــل/ نيســـان ٢٢ فـــي تـــم االطـــالع عليـــه 

٢٠١٣( 
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أول مشـــاورة غيـــر رســـمية ُعقـــدت فـــي ومنظماتهـــا إلـــى اإلدالء بتعليقاتهـــا علـــى ورقـــة النقـــاش فـــي  المتحـــدة
ـــــومي ـــــدت مـــــن  و/ ٢٠١٢آب/ أغســـــطس  ١٧و ١٦ ي ـــــت ُعق ـــــق اإلنترن  ٢٦أو خـــــالل مشـــــاورة عـــــن طري
. وُدعيـــت منظمـــات غيـــر حكوميـــة معنيـــة وكيانــــات ٢٠١٢أيلـــول/ ســـبتمبر  ٧إلـــى  ٢٠١٢يوليـــو  تمـــوز/
نفســها المعقــودة عــن طريــق  فــي إطــار المشــاورة مــن القطــاع الخــاص إلــى اإلدالء بآرائهــا إلكترونيــاً  مختــارة

 اإلنترنت.

  عقــــدت األمانــــة أول مشــــاورة غيــــر رســــمية مــــع الــــدول األعضــــاء ٢٠١٢آب/ أغســــطس  ١٧و ١٦وفــــي ،
ووكاالت األمم المتحدة الستعراض ورقة النقاش والتعليقات المتلقاة في إطار المشاورة المعقودة عن طريــق 

كُمــدخالت لــدى إعــداد األمانــة مســّودة أوليــة لخطــة  اإلنترنت. واسُتخدمت حصائل جولة المشاورات األولــى
 العمل. 

  وُدعيــــت الــــدول  ١، نشــــرت األمانــــة مســــّودة أوليــــة لخطــــة العمــــل.٢٠١٢تشــــرين األول/ أكتــــوبر  ١٠وفــــي
األعضـــاء فـــي األمـــم المتحـــدة ومنظماتهـــا إلـــى اإلدالء بتعليقاتهـــا علـــى المســـّودة األوليـــة لخطـــة العمـــل فـــي 

أو خــالل مشــاورة عــن طريــق  و/ ٢٠١٢تشــرين الثــاني/ نــوفمبر  ١فــي  تقــدمشــاورة غيــر رســمية ثانيــة ع
. وُدعيـــت ٢٠١٢تشـــرين الثـــاني/ نـــوفمبر  ١إلـــى  ٢٠١٢تشـــرين األول/ أكتـــوبر  ١٠اإلنترنـــت ُعقـــدت مـــن 

فــي إطــار  منظمات غير حكومية معنية وكيانات مختارة من القطــاع الخــاص إلــى اإلدالء بآرائهــا إلكترونيــاً 
 المعقودة عن طريق اإلنترنت.المشاورة نفسها 

  عقـــــــدت األمانـــــــة مشـــــــاورة غيـــــــر رســـــــمية ثانيـــــــة مـــــــع الـــــــدول ٢٠١٢تشـــــــرين الثـــــــاني/ نـــــــوفمبر  ١وفـــــــي ،
 ووكــاالت األمــم المتحــدة الســتعراض المســّودة األوليــة لخطــة العمــل والتعليقــات المتلقــاة إلكترونيــاً  األعضــاء

حصــائل جولــة المشــاورات الثانيــة كُمــدخالت  في إطار المشاورة المعقودة عن طريق اإلنترنــت. واســُتخدمت
لدى إعداد األمانة مسّودة خطة العمل، التي ُقدمت إلــى المجلــس التنفيــذي فــي دورتــه الثانيــة والثالثــين بعــد 

 المائة.

  أحـــاط المجلـــس التنفيـــذي علمـــًا فـــي دورتـــه الثانيـــة والثالثـــين بعـــد المائـــة بتقريـــر األمانـــة الـــوارد فـــي الوثيقـــة
في ذلك مسّودة خطة العمل، واتفق على أن تعقد األمانة مشاورة غير رسمية ثالثة للدول  ، بما١٣٢/٧ت  م

مـــن أجـــل اســـتعراض وتنقـــيح مســـّودة خطـــة  ٢٠١٣األعضـــاء ووكـــاالت األمـــم المتحـــدة  فـــي آذار/ مـــارس 
 العمل. 

  المتلقــاة ، نشرت األمانة مسّودة منقحــة لخطــة العمــل، راعــت فيهــا التعليقــات ٢٠١٣شباط/ فبراير  ١١وفي
  ٢خالل دورة المجلس التنفيذي الثانية والثالثين بعد المائة.

  ُدعيـــت الـــدول األعضـــاء فـــي األمـــم المتحـــدة ومنظماتهـــا إلـــى ٢٠١٣وفـــي شـــباط/ فبرايـــر وآذار/ مـــارس ،
 ١١اإلدالء بتعليقاتها على المسّودة المنقحة لخطة العمل في مشاورة غير رسمية ثالثة عقدتها األمانة بين 

شــباط/ فبرايــر  ١١أو بالمشاركة في مشاورة عن طريق اإلنترنت ُعقدت من  و/ ٢٠١٣آذار/ مارس  ١٣و
. وُدعيت منظمات غير حكومية معنية إلى اإلدالء بآرائهــا فــي إطــار ٢٠١٣آذار/ مارس  ١٠إلى  ٢٠١٣

 أو بالمشــاركة فــي المشــاورة نفســها المعقــودة عـــن و/ ٢٠١٣آذار/ مــارس  ٦حــوار غيــر رســمي عقــد فــي 
                                                            

١    http://www.who.int/nmh/events/2012/draft_action_plan/en/index.html، ) أبريــل/ نيســان ٢٢ فــي االطــالع عليــهتــم 
٢٠١٣.( 

٢    http://www.who.int/nmh/events/2013/consultation_201303012/en/index.html، )ــــــــــه ــــــــــم االطــــــــــالع علي ــــــــــي ت  ٢٢ ف
 ).٢٠١٣ أبريل/ نيسان
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طريــق اإلنترنــت. وُدعيــت كيانــات مختــارة مــن القطــاع الخــاص إلــى اإلدالء بآرائهــا فــي إطــار حــوار غيــر 
أو بالمشــــاركة فــــي المشــــاورة نفســــها المعقــــودة عــــن طريــــق  و/ ٢٠١٣آذار/ مــــارس  ٧رســــمي عقــــد فــــي 

ة منقحــة اإلنترنــت. واســُتخدمت حصــائل جولــة المشــاورات الثالثــة هــذه كُمــدخالت لــدى إعــداد األمانــة مســّود
 لخطة العمل.

  نشــــــرت األمانــــــة مســــــّودة منقحــــــة محّدثــــــة لخطــــــة العمــــــل، راعــــــت فيهــــــا ٢٠١٣آذار/ مــــــارس  ١٥وفــــــي ،
المتلقــــــاة خــــــالل جولــــــة المشــــــاورات الثالثــــــة. وُدعيــــــت الــــــدول األعضــــــاء فــــــي األمــــــم المتحــــــدة  التعليقــــــات
مــل عــن طريــق المشــاركة فــي إلــى اإلدالء بتعليقاتهــا علــى المســّودة المنقحــة المحّدثــة لخطــة الع ومنظماتهــا

. وُدعيــت منظمــات غيــر حكوميــة ٢٠١٣آذار/ مــارس  ٢٩و ١٥مشــاورة ُعقــدت عــن طريــق اإلنترنــت بــين 
معنيــة وكيانــات مختــارة مــن القطــاع الخــاص إلــى اإلدالء بآرائهــا فــي إطــار المشــاورة نفســها المعقــودة عــن 

  طريق اإلنترنت.
  
الدول األعضاء خالل الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة فــي ، نظرت ٢٠١٢تشرين الثاني/ نوفمبر  ٢٨وفي   -٤

تقرير المدير العام لمنظمة الصحة العالميــة بشــأن خيــارات تــدعيم وتيســير العمــل فــي  حيلتمذكرة األمين العام التي 
 ١.)A/67/373(عــّدة قطاعــات بشــأن الوقايــة مــن األمــراض غيــر الســارية ومكافحتهــا عــن طريــق إقامــة شــراكة فّعالــة 

ُتخدمت حصائل المناقشات في الجمعية العامة لألمم المتحدة أيضًا كمدخالت لدى إعداد األمانة مسّودة نهائيــة واس
  لخطة العمل. 

  
بشــأن وضــع خطــة عمــل عالميــة  طلب المجلــس التنفيــذيعلى النحو الواجب  نفذتوهكذا تكون األمانة قد   -٥

المتلقــاة خــالل  الُمــدخالت، راعــت فيهــا ٢٠٢٠-٢٠١٣رة بشــأن الوقايــة مــن األمــراض غيــر الســارية ومكافحتهــا للفتــ
جوالت المشاورات غير الرسمية األربع، وكذلك حصائل المناقشات التي جرت خالل دورة المجلــس التنفيــذي الثانيــة 

للجمعيــة العامــة لألمــم  ٢٠١٢تشــرين الثــاني/ نــوفمبر  ٢٨والثالثــين بعــد المائــة ونتــائج الجلســة العامــة المعقــودة فــي 
  تحدة. وترد المسّودة النهائية في ملحق هذا التقرير.الم
  

  اإلجراء المطلوب من جمعية الصحة 
  
  جمعية الصحة مدعّوة للنظر في مشروع القرار التالي:  -٦
  

  جمعية الصحة العالمية السادسة والستون،
  

الخاصــة بعــد النظــر فــي تقريــر األمانــة بشــأن مســّودة خطــة العمــل العالميــة  من الديباجة  ١الفقرة 
  ،٢٠٢٠إلى  ٢٠١٣بالوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها التي تشمل الفترة 

  
–٢٠١٣خطة العمل العالمية الخاصة بالوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها للفتــرة  تؤيد  -١

  ؛٢٠٢٠
  

                                                            
١    http://www.who.int/nmh/events/2012/20121128/en/index.html، )ريـــــــــلأب/ نيســــــــان ٢٢ فـــــــــي تــــــــم االطـــــــــالع عليــــــــه 

٢٠١٣.( 
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عضــاء الدول األعضاء علــى تنفيــذ الخيــارات فــي مجــال السياســات المقترحــة علــى الــدول األ تحث  -٢
ا للفتــــرة ـة ومكافحتهـــــالمتضــــمنة فــــي خطــــة العمــــل العالميــــة الخاصــــة بالوقايــــة مــــن األمــــراض غيــــر الساريــــ

  ؛٢٠٢٠–٢٠١٣
  
المدير العام أن ينفذ اإلجــراءات المتعلقــة باألمانــة المتضــمنة فــي خطــة العمــل العالميــة  من تطلب  -٣

وأن يقــدم تقــاريرًا عــن التقــدم  ٢٠٢٠–٢٠١٣الخاصة بالوقاية من األمراض غيــر الســارية ومكافحتهــا للفتــرة 
المحرز في تنفيذ خطة العمل إلى جمعيات الصحة الثامنــة والســتين والحاديــة والســبعين والثالثــة والســبعين، 

  ، على التوالي، عن طريق المجلس التنفيذي.٢٠٢٠و ٢٠١٨و ٢٠١٥في األعوام 
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الملحق
  

  ية الخاصة بالوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتهاخطة العمل العالم
  ٢٠٢٠–٢٠١٣للفترة 

  
  نظرة عامة

  . تجنبهعالم خال من عبء األمراض غير السارية الذي ُيمكن  الرؤية:
وتجنبــه مــن الوفيــات والمراضــة والعجــز نتيجــة لألمــراض غيــر  الوقايــة منــهخفــض العــبء الــذي ُيمكــن  الهــدف:

تعــاون والتضــافر بــين عــّدة قطاعــات علــى كــل مــن المســتوى الــوطني واإلقليمــي والعــالمي، الســارية عــن طريــق ال
بحيث تصل المجموعات السكانية إلى أعلى معــايير ُيمكــن بلوغهــا مــن الصــحة واإلنتاجيــة فــي جميــع األعمــار وال 

  ُتشكل هذه األمراض عائقًا أمام الرفاه أو التنمية االجتماعية االقتصادية.
 نهج طيلة العمر   املة:المبادئ الش

  تمكــــــــــــين النــــــــــــاس والمجتمعــــــــــــات
 المحلية

  استراتيجيات مستندة إلى البّينات
 تغطية صحية شاملة 

  التصـــــــــدي لتعـــــــــارض المصـــــــــالح
  الحقيقي أو المتصوَّر أو المحتمل

  نهج حقوق اإلنسان 

  نهج مستند إلى اإلنصاف 

  إجــــــراءات وطنيــــــة وتعــــــاون وتضــــــامن
 دوليان

 إجراءات متعددة القطاعات  

  األغراض
واإلقليمية  العالمية برامج العملزيادة األولوية المسندة إلى الوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها في   -١

  والوطنية وفي األهداف اإلنمائية المتفق عليها دوليًا، من خالل تدعيم التعاون الدولي والدعوة.
اإلجــراءات المتعــددة القطاعــات والشــراكات مــن أجــل تســريع تدعيم القدرة الوطنية والقيادة وتصريف الشؤون و   -٢

  االستجابة القطرية في سبيل الوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها.
االجتماعيــة األساســية  ومحــدداتها المرتبطــة بــاألمراض غيــر الســارية الحــد مــن عوامــل الخطــر القابلــة للتغييــر  -٣

زة للصحة.   من خالل إيجاد بيئات معزِّ
مــن األمــراض غيــر الســارية ومكافحتهــا ومحــدداتها  ُتعنــى بالوقايــةوٕاعادة توجيهها لكــي  تدعيم النظم الصحية  -٤

  شاملة.صحية أولية تركِّز على الناس وتغطية  صحية االجتماعية األساسية من خالل رعاية
تعزيز ودعــم القــدرة الوطنيــة علــى البحــث والتطــوير المتســمين بــالجودة فــي مجــال الوقايــة مــن األمــراض غيــر   -٥

  .كافحتهاوم السارية
  رصد اتجاهات ومحددات األمراض غير السارية وتقييم التقدم المحرز في الوقاية منها ومكافحتها.  -٦
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  الغايات العالمية االختيارية
ـــة أو ٢٥)  خفـــض نســـبي قـــدره ١(  ٪ فـــي معـــدل الوفيـــات المبكـــرة الناجمـــة عـــن أمـــراض القلـــب واألوعيـــة الدموي

  هاز التنفسي المزمنةالسرطان أو داء السكري أو أمراض الج
٪ على األقل في تعاطي الكحول على نحو ضار، حسبما يكــون مناســبًا، فــي الســياق ١٠)  خفض نسبي قدره ٢(

  الوطني
  ٪ في انتشار قّلة النشاط البدني١٠)  خفض نسبي قدره ٣(
  ٪ في مدخول المجموعة السكانية من الملح/ الصوديوم٣٠)  خفض نسبي قدره ٤(
عامــًا مــن  ١٥٪ فــي االنتشــار الــراهن لتعــاطي التبــغ بــين األشــخاص الــذين يبلغــون ٣٠ره )  خفــض نســبي قــد٥(

  العمر فأكثر
٪ في انتشار ارتفــاع ضــغط الــدم أو احتــواء انتشــار ارتفــاع ضــغط الــدم تبعــًا للظــروف ٢٥)  خفض نسبي قدره ٦(

  الوطنية
  )  وقف الزيادة في داء السكري والبدانة٧(
ن األشخاص المــؤهلين عالجــًا باألدويــة ومشــورًة (بمــا فــي ذلــك الســيطرة علــى ســكر ٪ على األقل م٥٠)  تلقي ٨(

  الدم) من أجل الوقاية من النوبات والسكتات القلبية
٪ للتكنولوجيـــات األساســـية واألدويـــة األساســـية الميســـورة األســـعار، بمـــا فـــي ذلـــك األدويـــة ٨٠)  تـــوافر بنســـبة ٩(

  ارية الرئيسية في المرافق العامة والخاصة على السواءالجنيسة، الالزمة لعالج األمراض غير الس
  

  الخلفية
  
يمثــل العــبء العــالمي لألمــراض غيــر الســارية وخطرهــا تحــديًا كبيــرًا فــي مجــال الصــحة العموميــة يقــّوض   -١

ل التنمية االجتماعية واالقتصادية في مختلف أنحاء العالم. ويحتاج األمر إلى قيادة قويــة وٕاجــراءات عاجلــة علــى كــ
مــن أجــل تخفيفهمــا، ومــا يترتــب علــى هــذه األمــراض مــن آثــار منهــا زيــادة  المســتوى العــالمي واإلقليمــي والــوطنيمن 

  جوانب عدم المساواة بين البلدان وفيما بين المجموعات السكانية. 
  
فــي  اً مــن جميــع الوفيــات التــي حــدثت عالميــ ٪٦٣مليــون وفــاة، أي  ٣٦وطبقــًا للتقــديرات، فــإن الســبب فــي   -٢

مليـــون وفـــاة، يرجـــع إلـــى األمـــراض غيـــر الســـارية، وأساســـًا إلـــى أمـــراض القلـــب واألوعيـــة  ٥٧وعـــددها  ٢٠٠٨عـــام 
) وداء الســكري ٪١٢) واألمــراض التنفســية المزمنــة (٪٢١مــن األمــراض غيــر الســارية) والســرطان ( ٪٤٨الدمويــة (

خطــر ســلوكية، وهــي: تعــاطي التبــغ وتشــترك هــذه األمــراض غيــر الســارية الرئيســية فــي أربعــة عوامــل  ١،٢).٪٣,٥(
، حــدثت نســبة ٢٠٠٨والنظام الغذائي غير الصحي والخمــول البــدني وتعــاطي الكحــول علــى نحــو ضــار. وفــي عــام 

مليونــًا) فــي البلــدان المنخفضــة والمتوســطة  ٢٩من جميع الوفيات الناجمة عن األمراض غير الســارية ( ٪٨٠قدرها 
) مقارنــة عامــاً  ٧٠فيــات فــي البلــدان األخيــرة وفيــات مبكــرة (أي أقــل مــن ) مــن الو ٪٤٨الــدخل، وكانــت نســبة أكبــر (

). وطبقــًا لتوقعــات المنظمــة، ســوف يــزداد العــدد الســنوي اإلجمــالي للوفيــات الناجمــة ٪٢٦بالبلــدان المرتفعــة الــدخل (
ّين المعارف ، إذا استمر الحال على ما هو عليه. وتب٢٠٣٠مليونًا بحلول عام  ٥٥عن األمراض غير السارية إلى 

                                                            
١   http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/cod_2008_sources_methods.pdf. 

 .٢٠١٠ العالمية، الصحة منظمة جنيف، ،٢٠١٠ السارية غير األمراض وضع عن العالمي التقرير   ٢
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العلمية أن باإلمكان خفض عبء األمراض غير الســارية بدرجــة كبيــرة إذا مــا جــرى تنفيــذ إجــراءات وقائيــة وعالجيــة 
  فّعالة التكلفة وتدخالت متوافرة بالفعل للوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها على نحو فّعال ومتوازن. 

  
  المقصد

  
، وضــعت األمانــة مســّودة خطــة عمــل ١١–٦٤ج ص عميــة فــي القــرار حســبما طلبتــه جمعيــة الصــحة العال  -٣

، بنــاًء علــى مــا ُأنجــز بالفعــل ٢٠٢٠-٢٠١٣عالميــة خاصــة بالوقايــة مــن األمــراض غيــر الســارية ومكافحتهــا للفتــرة 
. وترمــي الخطــة إلــى تفعيــل التزامــات اإلعــالن السياســي لالجتمــاع ٢٠١٣-٢٠٠٨خــالل تنفيــذ خطــة عمــل الفتــرة 

  ١توى للجمعية العامة بشأن الوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها.الرفيع المس
  

  العملية
  
شملت العمليــة التشــاورية العالميــة واإلقليميــة الراميــة إلــى وضــع خطــة العمــل الــدول األعضــاء فــي المنظمــة   -٤

لمصــارف اإلنمائيــة ووكــاالت وصــناديق وبــرامج منظومــة األمــم المتحــدة ذات الصــلة والمؤسســات الماليــة الدوليــة وا
وغيرها من المنظمات الدولية الرئيسية والمهنيين الصحيين واألوساط األكاديمية والمجتمــع المــدني والقطــاع الخــاص 
وذلــك مــن خــالل اجتماعــات إقليميــة نظمتهــا مكاتــب المنظمــة اإلقليميــة الســتة وأربــع مشــاورات ُعقــدت عــن طريــق 

شاورات غير رسمية مع الدول األعضــاء وحــوارين غيــر رســميين مــع مداخلة مكتوبة وثالث م ٣٢٥اإلنترنت وتلقت 
  وكيانات مختارة من القطاع الخاص.  الحكومية المعنيةمنظمات غير ال
  

  النطاق
  
تـــوّفر خطـــة العمـــل خارطـــة طريـــق وقائمـــة مـــن الخيـــارات فـــي مجـــال السياســـات للـــدول األعضـــاء وســـائر   -٥

ســـقة علـــى كافـــة المســـتويات، مـــن المســـتوى المحلـــي إلـــى أصـــحاب المصـــلحة مـــن أجـــل اتخـــاذ إجـــراءات منســـقة ومت
٪ فــي معــدل ٢٥المســتوى العــالمي، لتحقيــق الغايــات العالميــة االختياريــة التســع، بمــا فــي ذلــك خفــض نســبي قــدره 

الوفيـــات المبكـــرة الناجمـــة عـــن أمـــراض القلـــب واألوعيـــة الدمويـــة أو الســـرطان أو داء الســـكري أو أمـــراض الجهـــاز 
  .٢٠٢٥حلول عام التنفسي المزمنة ب

  
وهــي أمــراض القلــب  -وينصــب تركيــز خطــة العمــل هــذه علــى أربعــة أنــواع مــن األمــراض غيــر الســارية   -٦

صــاحبة أكبــر حّصــة مــن المراضــة  –واألوعيــة الدمويــة والســرطان وداء الســكري وأمــراض الجهــاز التنفســي المزمنــة 
وهـــي  –الســـلوكية األربعـــة المشـــتركة بينهـــا  والوفيـــات الناجمـــة عـــن األمـــراض غيـــر الســـارية، وعلـــى عوامـــل الخطـــر

تعاطي التبــغ والنظــام الغــذائي غيــر الصــحي والخمــول البــدني وتعــاطي الكحــول علــى نحــو ضــار. وهنــاك اعــتالالت 
أخرى عديدة مهّمة من زاوية الصحة العموميــة مرتبطــة علــى نحــو وثيــق بــاألمراض غيــر الســارية الرئيســية األربعــة. 

غيــر الســارية األخــرى (األمــراض الكلويــة وأمــراض الغــدد الصــماء واألمــراض العصــبية ) األمــراض ١وهــي تشــمل: (
وأمــــراض الــــدم وأمــــراض الجهــــاز الهضــــمي واألمــــراض الكبديــــة واألمــــراض العضــــلية الهيكليــــة واألمــــراض الجلديــــة 

العمــى  ) حــاالت العجــز، بمــا فــي ذلــك٣) االضــطرابات النفســية؛ (٢واألمــراض الفمويــة واالضــطرابات الجينيــة)؛ (
). وهناك أيضًا صالت استراتيجية بين األمراض غير الســارية وعوامــل ١) العنف واإلصابات (التذييل ٤والصمم؛ (

الخطـــر المرتبطـــة بهـــا وبـــين الـــنظم الصـــحية والتغطيـــة الصـــحية الشـــاملة والمحـــددات البيئيـــة والمهنيـــة واالجتماعيـــة 
والصحة اإلنجابية والشيخوخة. ورغم الصالت الوثيقة فإن  والمراهقللصحة واألمراض السارية وصحة األم والطفل 

                                                            
   ٦٦/٢ المتحدة لألمم العامة الجمعية قرار   ١

).http://www.who.int/nmh/events/un_ncd_summit2011/political_declaration_en.pdf( 
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وضــع خطــة عمــل واحــدة للتصــدي لهــا جميعــًا بقــدر متســاو مــن التفاصــيل لــيس بــاألمر العملــي. وعــالوة علــى ذلــك، 
ســـــتراتيجيات أو خطـــــط عمـــــل أخـــــرى للمنظمـــــة أو قـــــرارات لجمعيـــــة ابعـــــض هـــــذه االعـــــتالالت هـــــي موضـــــوع  فـــــإن

ـــدرج بعـــض حـــ ١ويبـــّين التـــذييل  الصـــحة. االت التـــآزر والتـــرابط الُممكنـــة بـــين األمـــراض غيـــر الســـارية الرئيســـية وُي
االعــتالالت المترابطــة مــن أجــل إبــراز فــرص التعــاون بغيــة زيــادة الفّعاليــة إلــى أقصــى حــد تحقيقــًا للفائــدة المتبادلــة. 

ها مــن حيــث العمــل علــى وُيجسِّد ربط خطــة العمــل علــى هــذا النحــو أيضــًا اســتجابة المنظمــة لجــدول أعمــال إصــالح
  نحو أكثر اتساقًا وتكامًال. 

  
وباســـتخدام المعـــارف العلميـــة الراهنـــة والبّينـــات المتـــوافرة واســـتعراض الخبـــرة المكتســـبة بشـــأن الوقايـــة مـــن   -٧

األمــراض غيــر الســارية ومكافحتهــا، تقتــرح خطــة العمــل قائمــة مــن الخيــارات فــي مجــال السياســات للــدول األعضــاء 
) التعـــــاون ١ليين واألمانــــة فـــــي إطــــار ســــتة أغـــــراض مترابطــــة ومعــــززة بعضـــــها لــــبعض وتشــــمل: (والشــــركاء الــــدو 

) عوامــــــل ٣) االســــــتجابة المتعــــــددة القطاعــــــات التــــــي تأخــــــذ فيهــــــا البلــــــدان زمــــــام المبــــــادرة؛ (٢والــــــدعوة؛ ( الــــــدولي
) الترصــد ٦كــار؛ () البحــث والتطــوير واالبت٥) الــنظم الصــحية والتغطيــة الصــحية الشــاملة؛ (٤ومحدداتــه؛ ( الخطــر

  والرصد. 
  

  رصد خطة العمل
  
مؤشـــــرًا ومجموعـــــة مـــــن تســـــع غايـــــات عالميـــــة  ٢٥ســـــوف يتتبـــــع إطـــــار الرصـــــد العـــــالمي، بمـــــا فـــــي ذلـــــك   -٨

، تنفيـــذ خطـــة العمـــل مـــن خـــالل رصـــد تحقيـــق الغايـــات العالميـــة االختياريـــة فـــي عـــامي )٢(انظـــر التـــذييل  اختياريـــة
نطاق خطــة العمــل علــى إطــار الرصــد العــالمي. وتــوّفر مؤشــرات إطــار واإلبالغ بذلك. وال يقتصر  ٢٠٢٠و ٢٠١٥

الرصـــد العـــالمي والغايـــات العالميـــة االختياريـــة التوجيـــه العـــام، فـــي حـــين تـــوّفر خطـــة العمـــل خارطـــة طريـــق لتحقيـــق 
  الغايات.

  
  صالحها وخططها الراهنةإ العالقة بالنداء الموّجه إلى المنظمة واستراتيجياتها و 

  
، ٢٠٠٠االســتراتيجية العالميــة بشــأن الوقايــة مــن األمــراض غيــر الســارية ومكافحتهــا فــي عــام  منــذ اعتمــاد  -٩

جــرى اعتمــاد أو تأييــد عــّدة قــرارات لجمعيــة الصــحة دعمــًا لعناصــر االســتراتيجية العالميــة الرئيســية. وتســتند خطــة 
اإلطاريــة  منظمة الصحة العالميةة العمل هذه إلى تنفيذ هذه القرارات، وتعززها على نحو متبادل. وهي تشمل اتفاقي

ـــــ) واالســــتراتيجية العالميــــة بش١-٥٦ج ص عبشــــأن مكافحــــة التبــــغ (القــــرار  ـــــأن النظــ ـــــام الغذائــ ـــــي والنشــ ـــــاط البدنــ ي ـ
ج ) واالستراتيجية العالمية بشأن الحد من تعاطي الكحول على نحو ضار (القرار ١٧-٥٧ع  ص  جة (القرار ــوالصح
) واالســتراتيجية العالميــة ٩-٦٤ج ص عامة هياكل التمويــل الصــحي والتغطيــة الشــاملة (القــرار ) واستد١٣-٦٣ص ع

). ومـــن ٢١–٦١ج ص عبشـــأن الصـــحة العموميـــة واالبتكـــار والملكيـــة الفكريـــة وخطـــة العمـــل الخاصـــة بهـــا (القـــرار 
) ٨–٦٥ج ص عحة (القرار القرارات ذات الصلة أيضًا حصيلة المؤتمر العالمي المعني بالمحّددات االجتماعية للص

وٕاعالن موسكو الصادر عن المؤتمر الــوزاري العــالمي األول بشــأن أنمــاط الحيــاة الصــحية ومكافحــة األمــراض غيــر 
). وتــــــوّفر خطــــــة العمــــــل أيضــــــًا اطــــــارًا لــــــدعم وتقويــــــة تنفيــــــذ القــــــرارات واألطــــــر ١١-٦٤ص ع  جالســــــارية (القــــــرار 

ن الوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها، بما في ذلــك القــرارات واالستراتيجيات والخطط اإلقليمية القائمة بشأ
AFR/RC62/WP/7 وCSP28.R13 و ٢-/ ق٥٩إ  ل/ م  وش EUR/RC61/R3 و SEA/RC65/R5وWPR/RC62.R2 .

وهي مرتبطة على نحو وثيق من الناحيتين المفاهيمية واالستراتيجية بخطة العمل الشاملة الخاصة بالصحة النفسية 
-٢٠١٤وخطة العمل بشأن الوقاية من العمى وضعف البصر اللذين يمكن تجنبهما للفترة  ٢٠٢٠١-٢٠١٣ للفترة

                                                            
١    http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB132/B132_8-ar.pdf. 
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اللـــذين ســـتنظر فيهمـــا جمعيـــة الصـــحة العالميـــة السادســـة والســـتون. وســـوف تسترشـــد خطـــة العمـــل أيضـــًا  ٢٠١٩١
   ٢).٢٠١٩-٢٠١٤ببرنامج العمل العام الثاني عشر للمنظمة (

  
برنـــامج إصـــالح المنظمـــة الـــذي يقضـــي بـــأن ُتشـــرك المنظمـــة عـــددًا متزايـــدًا مـــن  وتتســـق خطـــة العمـــل مـــع  -١٠

األطـــراف الفاعلـــة فـــي مجـــال الصـــحة العموميـــة، بمـــا فـــي ذلـــك المؤسســـات ومنظمـــات المجتمـــع المـــدني والشـــراكات 
ـــد أدوا ـــة مـــن األمـــراض غيـــر الســـارية ومكافحتهـــا. وســـوف ُتجسَّ ر والقطـــاع الخـــاص، فـــي األعمـــال المتعلقـــة بالوقاي

بشــأن تنفيــذ  –وهــي المكاتــب القطريــة والمكاتــب اإلقليميــة والمقــر الرئيســي  -ومســؤوليات مســتويات األمانــة الثالثــة 
  خطة العمل في خطط العمل للمنظمة بأسرها المحددة في الميزانيات البرمجية للمنظمة. 

  
ض غيــر الســارية (مثــل ، قــد توَضــع خطــط أخــرى وثيقــة االرتبــاط بــاألمرا٢٠٢٠-٢٠١٣وعلــى مــدى الفتــرة   -١١

)، وســوف يتعــّين تنفيــذها بــالتزامن مــع خطــة العمــل ٥ق١٣٢م تخطــة العمــل بشــأن العجــز المشــار إليهــا فــي القــرار 
لخطــة العمــل هــذه بطريقــة دوريــة فــي  ٣هذه. وعالوة على ذلك، يحتاج األمر إلى المرونة من أجل تحــديث التــذييل 

 لخطــة التنميــة لمــاأجــزاء مــن خطــة العمــل، حســب االقتضــاء، اســتجابة  ضوء البّينات العلمية الجديــدة وٕاعــادة توجيــه
  .٢٠١٥بعد عام 

  
  مقارنة تكلفة العمل بتكلفة االمتناع عنه

  
بالنسبة لجميع البلــدان، تتجــاوز تكلفــة االمتنــاع عــن العمــل كثيــرًا تكلفــة اتخــاذ اإلجــراءات الموصــى بهــا فــي   -١٢

ية. فثمة تدخالت للوقاية مــن األمــراض غيــر الســارية ومكافحتهــا تعطــي خطة العمل هذه بشأن األمراض غير السار 
عائدًا جيــدًا لالســتثمار، حيــث تولِّــد ســنة واحــدة مــن الحيــاة الصــحية بتكلفــة تقــل عــن النــاتج المحلــي اإلجمــالي للفــرد، 

لتــدخالت الفّعالــة جــدًا ). وتبلغ التكلفة اإلجمالية لتنفيــذ توليفــة مــن ا٣(انظر التذييل  ٣وهي في متناول جميع البلدان
فــي البلــدان المنخفضــة  ٪٤من حيث التكلفة التي تستهدف السكان برمتهم واألفراد، بداللة اإلنفاق الصحي الــراهن، 

فــي بلــدان الشــريحة العليــا مــن الــدخل المتوســط والبلــدان  ٪١فــي البلــدان المتوســطة الــدخل وأقــل مــن  ٪٢الــدخل و
مليــون دوالر أمريكــي لفتــرة الســنوات  ٩٤٠,٢٦مانة تبلغ تكلفة تنفيذ خطة العمل لتقديرات األ المرتفعة الدخل. وطبقاً 

. وينبغــي مقارنــة التقــديرات الــواردة أعــاله لتنفيــذ خطــة العمــل بتكلفــة االمتنــاع عــن عمــل أي ٢٠٢٠-٢٠١٣الثمــاني 
ــ د تكــاليف الرعايــة شــيء. فمواصــلة العمــل كالمعتــاد وبقــاء األمــور علــى حالهــا ســيؤدي إلــى فقــد فــي اإلنتاجيــة وتزاي

الصــحية فــي جميــع البلــدان. وطبقــًا للتقــديرات، يبلــغ الفقــد التراكمــي فــي اإلنتــاج النــاجم عــن األمــراض غيــر الســارية 
مــن النــاتج المحلــي  ٪٧٥تريليــون دوالر أمريكــي. وهــذا الفقــد ُيمثِّــل  ٤٧األربعــة الرئيســية مــع االضــطرابات النفســية 

وبالتــالي ينبغــي النظــر إلــى خطــة العمــل هــذه  ٤تريليــون دوالر أمريكــي). ٦٣( ٢٠١٠اإلجمــالي العــالمي فــي عــام 
ـــدان لكـــي ( ) تصـــون صـــحة وٕانتاجيـــة الســـكان واالقتصـــادات؛ ١كاســـتثمار، ألنهـــا تـــوّفر توجهـــًا وفرصـــًا لجميـــع البل

اء توِجـــد أوضـــاعًا مربحـــة لجميـــع األطـــراف تـــؤثر فـــي اختيـــار قـــرارات الشـــراء المتعلقـــة، فـــي جملـــة أمـــور، بالغـــذ )٢(
) ُتحدِّد إمكانية تحقيق ابتكارات ٣ووسائل اإلعالم وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والرياضة والتأمين الصحي؛ (

جديدة وقابلة للتكرار والتوّسع ُيمكن تطبيقها عالميًا من أجــل الحــّد مــن تكــاليف الرعايــة الصــحية الســريعة التزايــد فــي 
  جميع البلدان. 

                                                            
١    http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB132/B132_9-ar.pdf. 

٢    http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB132/B132_26-ar.pdf. 

٣    Scaling up action against noncommunicable disease: how much will it cost? Geneva, World Health 
Organization, 2011 http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789241502313_eng.pdf.                                    

٤   The global economic burden of noncommunicable diseases. World  Economic Forum and Harvard School of 

Public Health 2011.                                                                                                                                                     
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  ياقات اإلقليمية والوطنيةتكييف اإلطار تبعًا للس
  

يتعـــّين تكييـــف اإلطـــار المتضـــمن فـــي خطـــة العمـــل هـــذه علـــى المســـتويين اإلقليمـــي والـــوطني، مـــع مراعـــاة   -١٣
األوضــاع المحــددة لكــل إقلــيم ووفقــًا للتشــريعات واألولويــات الوطنيــة والظــروف الوطنيــة المحــددة. وال توجــد صــياغة 

لنظر إلـــى أنهـــا بلغـــت مراحـــل مختلفـــة مـــن التقـــدم بشـــأن الوقايـــة مـــن وحيـــدة لخطـــة عمـــل تناســـب جميـــع البلـــدان، بـــا
ومــع ذلــك، يمكــن لجميــع  .القتصــاديةاالتنميــة االجتماعيــة األمراض غير السارية ومكافحتها ومستويات مختلفــة مــن 

 البلــدان أن تســتفيد مــن االســتجابة للوقايــة مــن األمــراض غيــر الســارية ومكافحتهــا المعروضــة فــي خطــة العمــل هــذه.
) من شــأنها، إذا ٣وخيارات في مجال السياسات عبر األغراض الستة (انظر التذييل  ذات مردوديةفهناك تدخالت 

ما ُنفّذت علــى النطــاق المناســب، أن تتــيح لجميــع البلــدان تحقيــق تقــدم كبيــر بشــأن بلــوغ الغايــات العالميــة االختياريــة 
ريقة التي ُيمكن بها توسيع الخطــة علــى الصــعيد الــوطني ). وتتفاوت الط٢(انظر التذييل  ٢٠٢٥التسع بحلول عام 

لكــل بلــد ومــدى تمكــين  التنميــة االجتماعيــة االقتصــاديةبشــكل مســتدام تبعــًا للبلــدان، حيــث إنهــا تتوقــف علــى مســتوى 
البيئة السياسية والقانونية وخصائص عبء األمراض غير السارية واألولويات الوطنية المتنافسة في مجــال الصــحة 

وميـــة ومخصصـــات الميزانيـــة للوقايـــة مـــن األمـــراض غيـــر الســـارية ومكافحتهـــا ودرجـــة شـــمول التغطيـــة الصـــحية العم
  وتدعيم النظم الصحية ونوع النظم الصحية (أي هل هي مركزية أو المركزية) والقدرة الوطنية.

  
  آلية التنسيق العالمية

  
نظمـــة الصـــحة العالميـــة بشـــأن تعزيـــز ورصـــد أعـــاد اإلعـــالن السياســـي تأكيـــد الـــدور القيـــادي والتنســـيقي لم  -١٤

اإلجراءات العالمية لمكافحة األمراض غير السارية من حيث عالقتها بعمل وكاالت منظومة األمم المتحدة المعنية 
األخرى والمصارف اإلنمائية والمنظمات اإلقليمية والدوليــة األخــرى. وبالتشــاور مــع الــدول األعضــاء، تعتــزم األمانــة 

مية لتنسيق أنشطة منظومة األمم المتحدة وتعزيز االلتزام والتعاون والتضافر الدوليين والمســاءلة بــين وضع آلية عال
  كافة أصحاب المصلحة. 

  
وتهدف اآللية العالميــة المقترحــة إلــى تحســين التنســيق بــين األنشــطة التــي تتصــدى للفجــوات الوظيفيــة التــي   -١٥

فحتها، حسبما يرد في تقرير األمانة عــن الخيــارات واإلطــار الزمنــي تعترض الوقاية من األمراض غير السارية ومكا
تقرير المدير العام لمنظمة الصحة العالمية بشأن خيــارات تــدعيم  حيلت) ومذكرة األمين العام التي ٦٥/٧(الوثيقة ج

اكة فّعالــة وتيسير العمل في عّدة قطاعات بشأن الوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها عــن طريــق إقامــة شــر 
)A/67/373:ومن المقرر وضع آلية التنسيق العالمية على أساس المبدأين التاليين .(  
  

  الدور الرئيسي والمسؤولية الرئيسية فيما يتعلق بالوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها منوطان
التعــــاون بالحكومـــات، ومــــن الضـــروري بــــذل الجهـــود وااللتــــزام مــــن جانـــب كافــــة قطاعـــات المجتمــــع و 

 والتضافر الدولي من أجل إحراز النجاح.

  ز آليــة التنســيق العالميــة دور المنظمــة باعتبارهــا الوكالــة المتخصصــة الرائــدة الرئيســية فــي ســوف تعــزِّ
لواليتها،  مجال الصحة، بما في ذلك باإلشارة إلى أدوارها ووظائفها الخاصة بالسياسات الصحية وفقاً 

ظمــة وقيمهــا ومعاهــداتها واســتراتيجياتها وصــكوكها والتزاماتهــا. وســوف وســوف تســتند إلــى معــايير المن
يتمثل الهدف األساسي آللية التنسيق العالمية المقترحة في إشراك الدول األعضــاء وصــناديق وبــرامج 

والمنظمات غير الحكومية  األكاديميةووكاالت األمم المتحدة والشركاء الدوليين بما في ذلك األوساط 
يانات مختارة من قطاع الصحة ُملتزمة بتنفيذ خطة العمل، مع حمايــة المنظمــة فــي الوقــت المعنية وك

نفسه من أي تعارض مصالح حقيقي أو متصوَّر أو محتمــل؛ وســوف تتبــع مشــاركة األطــراف الفاعلــة 
  من غير الدول القواعد ذات الصلة التي يجري اآلن التفاوض بشأنها في إطار إصالح المنظمة. 
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  الرؤية
  

  .تجنبهعالم خال من عبء األمراض غير السارية الذي ُيمكن   -١٦
  

  الهدف
  

خفض العبء الذي ُيمكن توّقيه وتجنبه من الوفيات والمراضة والعجــز نتيجــة لألمــراض غيــر الســارية عــن   -١٧
طريـــق التعـــاون والتضـــافر بـــين عـــّدة قطاعـــات علـــى كـــل مـــن المســـتوى الـــوطني واإلقليمـــي والعـــالمي، بحيـــث تصـــل 

موعــات الســكانية إلــى أعلــى معــايير ُيمكــن بلوغهــا مــن الصــحة واإلنتاجيــة فــي جميــع األعمــار وال ُتشــكل هــذه المج
  األمراض عائقًا أمام الرفاه أو التنمية االجتماعية االقتصادية.

  
  المبادئ والنهوج الشاملة

  
  تستند خطة العمل إلى المبادئ والنهوج الشاملة التالية:  -١٨
  

 ينبغــي التســليم بــأن التمتــع بــأعلى معــايير ُيمكــن بلوغهــا مــن الصــحة هــو أحــد  :نهــج حقــوق اإلنســان
الحقوق األساسية لكل إنسان، دون تمييز على أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الــدين 
أو اآلراء السياسية أو غيرهــا أو األصــول الوطنيــة أو االجتماعيــة أو الملكيــة أو المــيالد أو أي وضــع 

  ١بما يرد في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان.آخر، حس

 ينبغــي التســليم بــأن التوزيــع غيــر المتســاوي لألمــراض غيــر الســارية يرجــع نهج مستند إلى اإلنصاف :
فـــي نهايـــة المطـــاف إلـــى التوزيـــع غيـــر المنصـــف للمحـــددات االجتماعيـــة للصـــحة، وأنـــه يتعـــّين اتخـــاذ 

نســبة للمجموعــات المستضــعفة والســكان بــرمتهم، مــن إجــراءات بشــأن هــذه المحــددات، علــى الســواء بال
 وصحية. أجل إيجاد مجتمعات إدماجية ومنصفة ومنتجة اقتصادياً 

 ينبغـــي التســـليم بـــدور الحكومـــات الرئيســـي ومســـؤوليتها إجـــراءات وطنيـــة وتعـــاون وتضـــامن دوليـــان :
لتعــاون الــدولي فــي الرئيســية فــي االســتجابة لتحــدي األمــراض غيــر الســارية، إلــى جانــب الــدور المهــّم ل

 مساعدة الدول األعضاء على استكمال الجهود الوطنية.

 ينبغي التسليم بأن الوقاية من األمراض غيــر الســارية ومكافحتهــا بفّعاليــة إجراءات متعددة القطاعات :
مـــن أجـــل  تقتضـــيان القيـــادة وااللتـــزام المنســـق لعـــدة أصـــحاب مصـــلحة وٕاجـــراءات متعـــددة القطاعـــات

ء علــى المســتوى الحكــومي وعلــى مســتوى مجموعــة واســعة مــن األطــراف الفاعلــة، علــى الســوا الصــحة
، دمـــج الصــحة فـــي جميـــع علــى أن يشـــمل مثــل هـــذا االلتــزام وهـــذه اإلجـــراءات، حســبما يكـــون مناســباً 

السياســات ونهوجــًا تشــمل الحكومــة ككــل عبــر قطاعــات مثــل الصــحة والزراعــة واالتصــاالت والتعلــيم 
المالية والغذاء والشؤون الخارجية واإلسكان والعدل واألمن والتشريع والرفاه و ة والتوظيف والطاقة والبيئ

االجتماعي والتنميــة االجتماعيــة واالقتصــادية والرياضــة والضــرائب والــدخل والتجــارة والصــناعة والنقــل 
والتخطيط الحضري وشؤون الشباب والتشارك مع الكيانات ذات الصلة في المجتمــع المــدني والقطــاع 

 اص.الخ

                                                            
 .http://www.un.org/en/documents/udhr/index.shtml اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن    ١
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 تسنح فــرص الوقايــة مــن األمــراض غيــر الســارية ومكافحتهــا فــي مراحــل عديــدة مــن نهج طيلة العمر :
ما توّفر التدخالت التي تجري في المراحل المبكرة من الحياة أفضــل احتمــاالت الوقايــة  الحياة؛ وغالباً 

ية ومكافحتهــا األوليــة. ويتعــّين أن تراعــي سياســات وخطــط وخــدمات الوقايــة مــن األمــراض غيــر الســار 
بصحة األم، بما في ذلك الرعاية قبل  االحتياجات الصحية واالجتماعية في جميع مراحل الحياة بدءاً 

الحمل وقبل الوالدة وبعدها وتغذية األم والحّد من التعرض البيئي لعوامل الخطر، ويستمر مــن خــالل 
يــة، وتعزيــز صــحة األطفــال ممارســات تغذيــة الرّضــع الســليمة، بمــا فــي ذلــك تعزيــز الرضــاعة الطبيع

والمراهقين والشباب، ومن ثّم تعزيز حياة عملية صحية والتمتع بالصحة في مرحلة الشيخوخة ورعاية 
 األشخاص المصابين بأمراض غير سارية في المراحل المتأخرة من الحياة.

 فــي أنشــطة : ينبغــي تمكــين النــاس والمجتمعــات المحليــة وٕاشــراكها المحليــة تمكين الناس والمجتمعــات
الوقايــة مــن األمــراض غيــر الســارية ومكافحتهــا، بمــا فــي ذلــك الــدعوة والسياســات والتخطــيط والتشــريع 

 وتوفير الخدمات والرصد والبحوث والتقييم.

 يحتــاج األمــر إلــى وضــع اســتراتيجيات وممارســات الوقايــة مــن اســتراتيجيات مســتندة إلــى البّينــات :
أو أفضـــل الممارســـات  أســـاس أحـــدث البّينـــات العلميـــة و/األمـــراض غيـــر الســـارية ومكافحتهـــا علـــى 

 والقدرة على تحملها ومبادئ الصحة العمومية، مع أخذ االعتبارات الثقافية في الحسبان. والمردودية

 ينبغي أن ُيتاح لكل الناس، دون تمييــز، الوصــول إلــى مجموعــة محــددة وطنيــًا تغطية صحية شاملة :
زة والوقائيــة والعالجيــة والتأهيليــة واألدويــة الضــرورية مــن الخــدمات الصــحية الالزمــة األس اســية المعــزِّ

والمأمونــة والميســورة األســعار والفعالــة والجيــدة النوعيــة. وفــي الوقــت ذاتــه، ينبغــي ضــمان أن اســتخدام 
المســـتخدمين لصـــعوبات ماليـــة، مـــع التركيـــز بشـــكل خـــاص علـــى الفقـــراء  ُيعـــرِّض هـــذه الخـــدمات ال

 المستضعفة.   والمجموعات السكانية

 ر أو المحتمــل : يحتــاج األمــر إلــى إشــراك أطــراف التصــدي لتعــارض المصــالح الحقيقــي أو المتصــوَّ
فاعلة، من الدول وغير الدول على السواء، بما في ذلك المجتمع المدني واألوساط األكاديمية ودوائر 

مــراض غيــر الســارية. الصــناعة والمنظمــات غيــر الحكوميــة والمهنيــة، مــن أجــل التصــدي بفّعاليــة لأل
ويتعّين حماية السياسات واالستراتيجيات واإلجراءات المتعددة القطاعات في مجــال الصــحة العموميــة 
الخاصــــة بالوقايــــة مــــن األمــــراض غيــــر الســــارية ومكافحتهــــا مــــن التــــأثير غيــــر المشــــروع ألي شــــكل 

صـــوَّر أو محتمـــل أشـــكال المصـــالح الذاتيـــة. ويتعـــّين اســـتبانة أي تعـــارض مصـــالح حقيقـــي أو مت مـــن
  والتصدي له.

  
برنــامج زيادة األولوية الُمسندة إلى الوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها في كل مــن  :١الغرض 
العــالمي واإلقليمــي والــوطني واألهــداف اإلنمائيــة المتفــق عليهــا دوليــًا، مــن خــالل تــدعيم التعــاون  العمــل

  الدولي والدعوة
  

لالجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة بشأن الوقايــة مــن األمــراض غيــر الســارية  سّلم اإلعالن السياسي  -١٩
) والتقريـــر األول لفريـــق األمـــم ٢٠(ريـــو+ ١ومكافحتهـــا والوثيقـــة الختاميـــة لمـــؤتمر األمـــم المتحـــدة للتنميـــة المســـتدامة

اض غيــر الســارية هــو أولويــة بأن التصــدي لألمــر  ٢٠١٥٢المتحدة المعني بخطة األمم المتحدة للتنمية لما بعد عام 

                                                            
 . ٦٦/٢٨٨ المتحدة لألمم العامة الجمعية قرار    ١

٢    www.un.org/millenniumgoals/pdf/Post_2015_UNTTreport.pdf. 
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بالنسبة للتنمية االجتماعية واالستثمار في النــاس. فتحســين الحصــائل الصــحية فيمــا يتعلــق بــاألمراض غيــر الســارية 
هــو شــرط مســبق ألبعــاد التنميــة المســتدامة الثالثــة جميعــًا، وهــي: التنميــة االقتصــادية واالســتدامة البيئيــة واالنــدماج 

  ا ومؤشر عليها.نتيجة له االجتماعي، وهو
  

وتتسم الدعوة والتعاون الدولي بأهمية حيوية بالنسبة لتعبئة الموارد وتــدعيم القــدرات وتعزيــز االلتــزام والــزخم   -٢٠
السياسي الناجم عن االجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة بشأن الوقاية من األمراض غيــر الســارية ومكافحتهــا. 

طـــار هـــذا الغـــرض إلـــى إيجـــاد بيئـــات تمكينيـــة علـــى كـــل مـــن المســـتوى العـــالمي وتهـــدف اإلجـــراءات الُمدرجـــة فـــي إ
واإلقليمــي والقطــري مــن أجــل الوقايــة مــن األمــراض غيــر الســارية ومكافحتهــا. وتتمثــل الحصــائل المرجــّوة مــن هــذا 

لتحقيــق  الغــرض فــي تقويــة التعــاون الــدولي وتــدعيم الــدعوة وتعزيــز المــوارد وتحســين القــدرات وٕايجــاد بيئــات تمكينيــة
  ).٢الغايات العالمية االختيارية التسع (انظر التذييل 

  
  في مجال السياسات ١خيارات الدول األعضاء

  
لتشـــريعاتها وحســـبما يكـــون مناســـبًا بـــالنظر إلـــى  ُيقتـــرح أنـــه ُيمكـــن للـــدول األعضـــاء أن تختـــار وتتخـــذ، وفقـــاً   -٢١

  مجال السياسات.  ظروفها المحددة، إجراءات من بين الخيارات المحددة أدناه في
  

: توليد بّينات ُيمكن على أساسها اتخاذ اإلجراءات ونشر المعلومات عن فّعاليــة التــدخالت الدعوة  أ)(
أو السياسات من أجل التدخل بصورة إيجابية بشأن الصــالت القائمــة بــين األمــراض غيــر الســارية والتنميــة 

طــأة الفقــر والتنميــة االقتصــادية واألهــداف المستدامة، بما فــي ذلــك مســائل أخــرى ذات صــلة مثــل تخفيــف و 
اإلنمائيــة لأللفيــة والمــدن المســتدامة والبيئــة غيــر الســامة واألمــن الغــذائي وتغّيــر المنــاخ والتأهــب للكــوارث 

  والسلم واألمن والمساواة بين الجنسين، استنادًا إلى األوضاع الوطنية.
لصــحية الشــاملة باعتبارهــا وســيلة للوقايــة : التــرويج للتغطيــة اصــحية وٕانمائيــة أوســع عمــل بــرامج  ب)(

مــن األمــراض غيــر الســارية ومكافحتهــا، وٕادراجهــا كعنصــر أساســي فــي األهــداف اإلنمائيــة المتفــق عليهــا 
وبرامج دوليًا؛ وٕادماج الوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها في عمليات التخطيط الصحي الوطنية 

قات البلدان وأولوياتها، وحشد أفرقة األمم المتحدة القطرية حسبما يكــون لسيا اإلنمائية األوسع، طبقاً  العمل
من أجل تدعيم الروابط بين األمراض غير الســارية والتغطيــة الصــحية الشــاملة والتنميــة المســتدامة،  مناسباً 

  ودمجها في عمليات تصميم إطار عمل األمم المتحدة للمساعدة االنمائية وتنفيذه.
مــن أجــل تعزيــز التعــاون علــى  مــة شــراكات متعــددة القطاعــات حســبما يكــون مناســباً : إقاالشــراكات  ج)(

كافة المستويات بين الوكاالت الحكومية والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية والمجتمع 
  المدني والقطاع الخاص بغية تدعيم جهود الوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها.

  
  المطلوبة من األمانةاإلجراءات 

  
  ُيتوخى من األمانة أن تتخذ اإلجراءات التالية:  -٢٢
  

: تيسير التنسيق والتعاون والتضافر بــين أصــحاب المصــلحة الرئيســيين، بمــا فــي القيادة والتجميع  أ)(
) والمجتمـــع المـــدني ٤ذلـــك الـــدول األعضـــاء وصـــناديق وبـــرامج ووكـــاالت األمـــم المتحـــدة (انظـــر التـــذييل 

                                                            
 .منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي القتضاء،ا وحسب    ١
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حيــل تقريــر المــدير العــام ت، اســتنادًا إلــى مــذكرة األمــين العــام التــي الخــاص، حســبما يكــون مناســباً  والقطــاع
لمنظمة الصحة العالمية بشأن خيارات تدعيم وتيسير العمل في عّدة قطاعات بشأن الوقاية مــن األمــراض 

لتنســيق اإلقليمــي بمــا فــي ذلــك تــدعيم آليــات ا ١غيــر الســارية ومكافحتهــا عــن طريــق إقامــة شــراكة فّعالــة،
  وٕانشاء فريق عامل تابع لألمم المتحدة بشأن األمراض غير السارية لتنفيذ خطة العمل.

عــرض المســاعدة التقنيــة وتــدعيم القــدرة العالميــة واإلقليميــة والوطنيــة علــى إذكــاء  التعاون التقني:  ب)(
دمــاج الوقايــة مــن األمــراض غيــر إ والتنميــة المســتدامة، و  األمــراض غيــر الســاريةالــوعي العــام بــالروابط بــين 

اإلنمائيـــة وٕاطـــار عمـــل األمـــم  وبـــرامج العمـــلالســـارية ومكافحتهـــا فـــي عمليـــات التخطـــيط الصـــحي الوطنيـــة 
  المتحدة للمساعدة اإلنمائية واستراتيجيات تخفيف وطأة الفقر.

  
  ويشمل ذلك: توفير المشورة بشأن السياسات والحوار  ج)(

 لوقايــــــــة مــــــــن األمــــــــراض غيــــــــر الســــــــارية ومكافحتهــــــــا التصــــــــدي للعالقــــــــات القائمــــــــة بــــــــين ا
المعنيـــة بـــالتخفيف مـــن وطـــأة الفقـــرة والتنميـــة المســـتدامة مـــن أجـــل تعزيـــز اتســـاق  والمبـــادرات
 السياسات.

  تـــدعيم تصـــريف الشـــؤون، بمـــا فـــي ذلـــك إدارة تعـــارض المصـــالح الحقيقـــي أو المتصـــوَّر أو
ل في الشراكات التعاونية الرامية المحتمل، في معرض إشراك األطراف الفاعلة من غير الدو 

إلـــى تنفيـــذ خطـــة العمـــل، وفقـــًا للمبـــادئ والسياســـات الجديـــدة التـــي يجـــري وضـــعها فـــي إطـــار 
 إصالح المنظمة.

  زيـــــادة اإليـــــرادات مـــــن أجـــــل الوقايـــــة مـــــن األمـــــراض غيـــــر الســـــارية ومكافحتهـــــا مـــــن خـــــالل
تـــــدعيم نظـــــم  ســـــيما مـــــن أجـــــلخليـــــة وتحســـــين مخصصـــــات الميزانيـــــة الالمـــــوارد الدا تعبئـــــة
الصــــحية األوليــــة وتــــوفير التغطيــــة الصــــحية الشــــاملة. والنظــــر أيضــــًا فــــي األدوات  الرعايــــة

االقتصــادية، حيثمــا تُبــرره البّينــات، والتــي قــد تشــمل الضــرائب والــدعم، وتوِجــد حــوافز علــى 
فــي الســياق  انتهــاج الســلوكيات المرتبطــة بتحســين الحصــائل الصــحية، حســبما يكــون مناســباً 

 الوطني.
  

: تعزيــز وتيســير التعــاون الــدولي والبلــداني علــى تبــادل أفضــل الممارســات نشر أفضل الممارســات  (د)
والتشــريعات  المجتمــع ككــلو  الحكومــة ككــلفــي مجــاالت دمــج الصــحة فــي جميــع السياســات ونهــوج إشــراك 

ول األعضــاء واللوائح وتدعيم النظم الصحية وتدريب العاملين الصحيين من أجل االستفادة من خبرات الــد
  في التصدي لهذه التحديات.

  
  والقطاع الخاص اإلجراءات المقترح أن يتخذها الشركاء الدوليون 

  
يشمل الشركاء الدوليون وكاالت وصناديق وبرامج منظومة األمم المتحدة ذات الصــلة والمؤسســات الماليــة   -٢٣

ومنظمــات المجتمــع المــدني وغيرهــا مـــن الدوليــة والمصــارف اإلنمائيــة والمؤسســات األكاديميــة والمنظمــات المهنيــة 
. المنظمـــات الدوليـــة ذات الصـــلة. وُيشـــَرك القطـــاع الخـــاص، باســـتثناء دوائـــر صـــناعة التبـــغ، حســـبما يكـــون مناســـباً 

  وتشمل اإلجراءات المقترحة ما يلي:
  

                                                            
١    http://www.who.int/nmh/events/2012/20121128.pdf، )٢٠١٣ أبريل/ نيسان ٢٢ في تم االطالع عليه.( 
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اإلنمــــائي  بــــرامج العمــــل الخاصــــة بالتعــــاونتشــــجيع مواصــــلة إدراج األمــــراض غيــــر الســــارية فــــي   أ)(
وسياســات التنميــة االقتصــادية وأطــر التنميــة المســتدامة  ه واألهــداف اإلنمائيــة المتفــق عليهــا دوليــاً ومبادراتــ

  واستراتيجات تخفيف وطأة الفقر.

تدعيم الدعوة من أجل إدامة اهتمام رؤساء الدول والحكومات بتنفيذ االلتزامات المنصوص عليها   ب)(
لقـــدرات علـــى كـــل مـــن المســـتوى العـــالمي واإلقليمـــي فـــي اإلعـــالن السياســـي، علـــى ســـبيل المثـــال بتـــدعيم ا

والـــوطني وٕاشـــراك جميـــع القطاعـــات ذات الصـــلة والمجتمـــع المـــدني والمجتمعـــات المحليـــة، حســـبما يكـــون 
  في السياق الوطني، بمشاركة كاملة ونشطة من األشخاص الذين يعانون من هذه األمراض. مناسباً 

 فيمــا بــينوالتعــاون  بــين بلــدان الشــمال وبلــدان الجنــوبتــدعيم التعــاون الــدولي فــي إطــار التعــاون   ج)(
  والتعاون الثالثي بشأن الوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها من أجل: بلدان الجنوب

 بغيــة تيســير أســاليب  الــوطني واإلقليمــي والــدولي تعزيــز بيئــة تمكينيــة علــى كــل مــن المســتوى
 الحياة والخيارات الصحية.

 الراميــة إلــى الوقايــة مــن األمــراض غيــر الســارية ومكافحتهــا وذلــك، فــي  دعــم الجهــود الوطنيــة
جملــة أمــور، مــن خــالل تبــادل المعلومــات عــن أفضــل الممارســات ونشــر نتــائج البحــوث فــي 
مجــاالت تعزيــز الصــحة والتشــريعات واللــوائح ورصــد الــنظم الصــحية وتقييمهــا وبنــاء القــدرات 

 بنية تحتية مناسبة للرعاية الصحية.  المؤسسية وتدريب العاملين الصحيين وٕاقامة

  تعزيــز وضـــع ونشــر نقـــل التكنولوجيــا علـــى نحــو مناســـب وميســور التكلفـــة ومســتدام بشـــروط
مقبولة لجميع األطراف من أجل إنتاج األدوية واللقاحــات ووســائل التشــخيص والتكنولوجيــات 

تكنولوجيــات المعلومــات  الطبيــة الميســورة التكلفــة والمأمونــة والفعالــة والجيــدة النوعيــة وٕانشــاء
ــــة والالســــلكية  ــــة) واســــتخدام األجهــــزة المحمول ــــة (الصــــحة اإللكتروني واالتصــــاالت اإللكتروني

 ).تطبيقات الصحة المحمولة(

  ًمــن تدعيم التحالفات والمبادرات القائمة وٕاقامة شراكات تعاونية جديدة حســبما يكــون مناســبا ،
ة بالوقايــة مــن األمــراض غيــر الســارية أجــل تــدعيم القــدرة علــى تكييــف خطــة العمــل الخاصــ

  ومكافحتها وتنفيذها ورصدها وتقييمها على كل من المستوى العالمي واإلقليمي والوطني. 

بمــن فــيهم المنظمــات  –دعم دور المنظمة التنسيقي في مجاالت ُيمكن فيها ألصــحاب المصــلحة   (د)
المســاهمة  –سســات البحثيــة والقطــاع الخــاص غير الحكومية والرابطات المهنية واألوساط األكاديميــة والمؤ 

  كافحة األمراض غير السارية. واتخاذ إجراءات متسقة لم

دعم الترتيب التعاوني غير الرسمي بين وكاالت األمم المتحدة الذي وضعته المنظمة فيما يتعلق   (ه)
  بالوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها.

   ١.ةعدة اإلنمائية الرسميالمساب بااللتزام الخاصالوفاء   (و)
  

                                                            
  التالي: الموقع في المتاحة  A/8124 الوثيقة    ١

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/348/91/IMG/NR034891.pdf. 
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تــدعيم القــدرة والقيــادة وتصــريف الشــؤون واإلجــراءات المتعــددة القطاعــات والشــراكات علــى  :٢الغــرض 
الصــعيد الــوطني مــن أجــل تســريع االســتجابة القطريــة فــي ســبيل الوقايــة مــن األمــراض غيــر الســارية 

  ومكافحتها.
  

لصــحة النــاس، المســؤولية الرئيســية عــن ضــمان تــوفير  تقــع علــى الحكومــات، باعتبارهــا الحــارس النهــائي  -٢٤
  الترتيبات المؤسسية والقانونية والمالية المناسبة للوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها.

  
فاألمراض غير السارية ُتعرقل تحقيق األهداف االنمائية لأللفية، وهي ُتسهم في الفقــر والجــوع. ويتعــّين أن   -٢٥

ات التصـــدي لألمـــراض غيـــر الســـارية جوانـــب عـــدم اإلنصـــاف فـــي مجـــال الصـــحة الناجمـــة عـــن تتنـــاول اســـتراتيجي
الظروف المجتمعية التي يولد الناس في ظلها ويكبرون ويعيشون ويعملــون وأن تخفــف العوائــق التــي تعتــرض تنميــة 

ــيم والوضــع االقتصــادي والتوظيــف والســكن والبيئــة. وتتســم السياســات االبتدائيــة و  اإلجــراءات المتعــددة الطفــل والتعل
القطاعات التي تستهدف التصدي لهذه المحددات االجتماعية للصحة بأهمية حاسمة بالنسبة لتحقيق نجاح مســتدام 

  بشأن الوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها. 
  

االجتماعية هي والتغطية الصحية الشاملة والرعاية الصحية األولية التي ُترّكز على الناس وآليات الحماية   -٢٦
أدوات مهّمــة لحمايــة النــاس مــن الصــعوبات الماليــة المتعلقــة بــاألمراض غيــر الســارية وتــوفير إمكانيــة الوصــول إلــى 

أو  الخـــدمات الصـــحية للجميـــع، وال ســـيما ألشـــد شـــرائح الســـكان فقـــرًا. ويتعـــّين تحقيـــق التغطيـــة الصـــحية الشـــاملة و/
، مـــن أجـــل دعـــم الوقايـــة مـــن األمـــراض غيـــر ســـبما يكـــون مناســـباً تـــدعيمها علـــى المســـتوى الـــوطني أو االتحـــادي، ح

  السارية ومكافحتها على نحو مستدام.
  

وتتطلب الوقاية من األمــراض غيــر الســارية ومكافحتهــا بفّعاليــة نهجــًا يشــمل الحكومــة ككــل والمجتمــع ككــل   -٢٧
صــحة والزراعــة واالتصــاالت ويدمج الصحة في جميع السياسات وٕاجراءات متعددة القطاعات عبر قطاعات مثــل ال

المالية والغذاء والشؤون الخارجية واإلســكان والصــناعة و العمل والطاقة والبيئة  الدخل والتعليم والتوظيف/ والجمارك/
األمــن والتشــريع والرفــاه االجتمــاعي والتنميــة االجتماعيــة واالقتصــادية والرياضــة والتجــارة والنقــل والتخطــيط  والعــدل/

). وتتمثـــل الخطـــوات الموصـــى بهـــا لتنفيـــذ اإلجـــراءات المتعـــددة القطاعـــات ٥ؤون الشـــباب (التـــذييل الحضـــري وشـــ
) تقيــيم القطاعــات األخــرى الالزمــة لإلجــراءات المتعــددة ٢) تقيــيم ذاتــي لــوزارة الصــحة، (١فيمــا يلــي: ( ١المســتدامة

) ٥) وضـــع خطــط اإلشـــراك، (٤) تحلــيالت للمجـــاالت التــي تتطلـــب إجــراءات متعـــددة القطاعــات، (٣القطاعــات، (
) تــدعيم هياكــل تصــريف الشــؤون واإلرادة السياســية ٦استخدام إطار لتعزيز الفهــم المشــترك بــين األطــراف الفاعلــة، (

) اعتماد ممارســات جيــدة أخــرى لتعزيــز اإلجــراءات المشــتركة ٨) تعزيز المشاركة المجتمعية، (٧وآليات المساءلة، (
  قييم.) الرصد والت٩بين القطاعات، (

  
وتتطلب االستجابة الوطنية الفّعالة للوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها التزام العديد من أصحاب   -٢٨

المصـــلحة، بمـــا فـــي ذلـــك األفـــراد واألســـر والمجتمعـــات المحليـــة والمنظمـــات الحكوميـــة الدوليـــة والمؤسســـات الدينيـــة 
، القطــاع الخــاص م والجمعيات الخيرية، وحسبما يكون مناســباً والمجتمع المدني واألوساط األكاديمية ووسائل اإلعال

ســيما التصــدي لألمــراض غيــر الســارية، والودوائــر الصــناعة. وُيمكــن لمشــاركة المجتمــع المــدني النشــطة فــي جهــود 
ــ ن مشاركة المنظمات الشعبية التي تمثل المصابين باألمراض غير السارية ومن يرعونهم، أن ُتمكِّــن المجتمــع وُتحسِّ

المســاءلة بشــأن سياســات الصــحة العموميــة والتشــريعات والخــدمات، بحيــث تجعلهــا مقبولــة ومســتجيبة لالحتياجــات 
                                                            

 عــن الصــادر ٢٠١٠ لعــام الســارية غيــر األمــراض وضــع عــن العــالمي بــالتقرير ٦ الملحــق انظــر المعلومــات مــن لمزيــد    ١
 فــي تــم االطــالع عليــه( ،)http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789240686458_eng.pdf( العالميــة الصحة منظمة
 )٢٠١٣ أبريل/ نيسان ٢٢
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وداعمــة فــي مســاعدة األفــراد علــى الوصــول إلــى أعلــى معــايير ُيمكــن بلوغهــا مــن الصــحة والرفــاه. ومشــاركة القطــاع 
ن العمــل لتعزيــز التغييــر ومصــادر للتفكيــر الخاص متعــددة الجوانــب فــي طبيعتهــا، ويمكــن أن تشــمل بــرامج فــي أمــاك

االبتكـــاري والمـــوارد وفـــي بعـــض الحـــاالت مشـــاركة أطـــراف فاعلـــة يتعـــّين لهـــا أن تغّيـــر ســـلوكها إذا كـــان للتقـــدم فـــي 
  مكافحة األمراض غير السارية أن يتحقق.

  
تحســين القــدرات وٕايجــاد وتتمثــل الحصــائل المرجــّوة لهــذا الغــرض فــي تــدعيم اإلدارة والقيــادة وزيــادة المــوارد و   -٢٩

بيئــات تمكينيــة لالضــطالع باســتجابة متعــددة القطاعــات وتعاونيــة علــى المســتوى الــوطني مــن أجــل تحقيــق الغايــات 
  ). ٢العالمية االختيارية التسع (انظر التذييل 

  
  السياسات مجال في ١األعضاء الدول خيارات

  
 إلـــى بـــالنظر مناســـباً  يكـــون وحســـبما لتشـــريعاتها اً فقـــو  وتتخـــذ، تختـــار أن األعضـــاء للـــدول ُيمكـــن أنـــه ُيقتـــرح  -٣٠

  . السياسات مجال في أدناه المحددة الخيارات بين من إجراءات المحددة، ظروفها
  

 عمليــات فــي ومكافحتهــا الســارية غيــر األمــراض مــن الوقايــة تضــمين: الشــؤون تصــريف تعزيــز  (أ)
 بين والمساواة للصحة االجتماعية محدداتلل خاص اهتمام إيالء مع اإلنمائية، والخطط الصحي التخطيط
 الســـكان ذلـــك فـــي بمـــا للخطـــر، ُتعرضـــهم حـــاالت ظـــل فـــي يعيشـــون لمـــن الصـــحية واالحتياجـــات الجنســـين
نفســـية ونفســـية  عجـــز حـــاالت مـــن يعـــانون الـــذين واألشـــخاص المهـــاجرة الســـكانية والمجموعـــات األصـــليون
  .اجتماعية

  
  المالية وزارة مع وبالتنسيق الوطني للسياق اً مناسب نيكو حسبما: المستدامة الموارد تعبئة  (ب)

  
 األمــراض من الوقاية أجل من والمستدامة بها التنبؤ ُيمكن والتي الكافية الموارد توفير تدعيم 

 زيــــادة خــــالل مــــن وذلــــك الشــــاملة الصــــحية التغطيــــة أجــــل ومــــن ومكافحتهــــا الســــارية غيــــر
 الوســائل، مــن وغيرهــا الطوعية االبتكارية لالتموي وآليات الميزانية في الداخلية المخصصات

 المصــادر أو /و الخــاص والقطــاع الثنائيــة والمصــادر األطــراف المتعــدد التمويل ذلك في بما
 الحكومية، غير

 المتكاملــة والنهــوج اإلجــراءات تــآزر خــالل مــن ذلــك فــي بمــا المــوارد، اســتخدام فّعاليــة تحسين  •
  .القطاعات عبر التخطيط في والمشاركة

 غيــر األمــراض مــن الوقاية برامج تدعيم: السارية غير باألمراض المعنية الوطنية البرامج تدعيم  )ج(
 والتخطـــــيط االحتياجـــــات لتقيـــــيم والمســـــؤولية والمـــــوارد الخبـــــرة مـــــن مناســـــب هـــــو بمـــــا ومكافحتهـــــا الســـــارية

  .اتقطاع عّدة يشمل بما والتقييم والرصد والتنفيذ والتنسيق السياسات ووضع االستراتيجي
  
 في بما الموارد، ومن الوبائية لالحتياجات دورية تقييمات إجراء: لالحتياجات وتقدير تقييم إجراء  )د(

 الصــحة قطــاع غيــر قطاعات في للسياسات الصحي ولألثر والبحثية؛ المؤسسية والقدرة العاملة القوى ذلك
 والتجــارة والصــناعة الماليــةو  لبيئــةوا والطاقــة والتوظيــف والتعلــيم واالتصــاالت الزراعــة المثــال ســبيل علــى(

                                                            
 .ظمات التكامل االقتصادي اإلقليميمن االقتضاء، وحسب    ١
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 واالقتصــادية واالجتماعيــة الماليــة السياســات وألثــر ؛)الحضــري والتخطــيط والنقــل والرياضــة والعمــل والعــدل
  .القطرية لإلجراءات الالزمة المعلومات توفير أجل من السارية، غير األمراض على

  
 وتنفيـــذ وضــع الــوطني، للســياق اً مناســـب يكــون حســبما: ميزانيــة وتخصــيص وطنيــة خطــة وضــع  )ه(

 الوطنيــة األولويــات مراعــاة ومــع الســارية؛ غيــر األمــراض بشــأن القطاعــات متعــددة وطنيــة وخطــة سياســة
 ترصــد بشــأن الميزانيــة فــي المرصــودة المخصصــات زيــادة الماليــة، وزارة مــع وبالتنسيق الداخلية، والظروف
 فــي بمــا ودعــم، رعايــة مــن بــذلك يتصــل ومــا وعالجهــا مبكــراً  وكشــفها منهــا والوقايــة الســارية غيــر األمــراض

  . المخصصات لهذه األولوية وٕايالء الملطفة، الرعاية ذلك
  
 وطنيــة آليــة إنشــاء الــوطني، للســياق اً مناســب يكــون حســبما: القطاعــات المتعــددة اإلجراءات تدعيم  )و(

 وتنســــيق القيـــادة فــــي للمشـــاركة – عامــــل فريـــق أو وكالــــة أو المســـتوى رفيعــــة لجنـــة – القطاعــــات متعـــددة
 مــن الســارية، غيــر األمــراض فــي تــؤثر التــي السياســات رســم دوائــر لمختلــف المتبادلــة والمســاءلة السياسات

 أفرقــة وٕانشــاء ،المجتمــع ككــلو  الحكومــة ككــل إشــراك ونهــوج السياســات جميــع فــي الصــحة دمــج تنفيــذ أجــل
 اإلجـــراءات وتقيـــيم لتنفيـــذ زانيـــةالمي فـــي مخصصـــات رصـــد وضـــمان مصـــلحة أصـــحاب عـــّدة تضـــم عمـــل

 بشــأنها إجــراءات واتخــاذ الســارية غيــر لألمــراض والبيئيــة االجتماعيــة المحــددات ورصد القطاعات المتعددة
  ). ٥ التذييل ظرا(
  
 الترصــد علــى مناســبة قــدرة ضــمان طريــق عــن التنفيــذ بشــأن المســاءلة تحسين :المساءلة تحسين  )ز(

 الرصـــد إطـــار مـــع تتســـق وطنيـــة ومؤشـــرات أهـــداف ذي رصـــد إطـــار ءإنشـــا طريـــق وعـــن والتقيـــيم والرصـــد
  .القطري المستوى على لتطبيقه وخيارات العالمي

  
 واالجتماعيــة الصــحية الخــدمات ونشــر التــدريب تــوفير: العاملــة والقــوى المؤسســية القــدرة تدعيم  )ح(

 علــى الوطنيــة، العمــل خطــة يــذتنف علــى المؤسســية القدرة وتدعيم مناسبة، بطريقة المجتمعية العاملة والقوى
 للعــاملين الدراســية المناهج في ومكافحتها السارية غير األمراض من الوقاية إدراج طريق عن المثال سبيل

ـــين  فـــي للعـــاملين والتوجيـــه التـــدريب وتـــوفير الطبيـــين، والمســـاعدين التمـــريض مجـــال فـــي والعـــاملين الطبي
 المتعلقـــة المعقـــدة المســـائل مـــع للتعامـــل موميـــةالع للصـــحة مؤسســـات إنشـــاء طريـــق وعـــن أخـــرى، قطاعـــات
 والســـلوك واإلعـــالن القطاعـــات المتعـــددة اإلجـــراءات مثـــل عوامـــل ذلـــك فـــي بمـــا( الســـارية غيـــر بـــاألمراض
 والتــأثير والتجــارة الــنفس وعلــم األعمــال وٕادارة والقانون والزراعة األغذية ونظم الصحة واقتصاديات البشري

 لــدوائر الــذاتي التنظــيم قصــور وأوجــه لألطفــال، الصــحية غيــر الســلع عــن اإلعــالن ذلــك فــي بمــا التجــاري،
 الرعايــة ونهــوج ومكافحتهــا الســارية غيــر األمراض من الوقاية على والتدريب الحضري والتخطيط الصناعة
  ).الصحة وتعزيز المتكاملة األولية

  
 مجــاالت فــي المثــال ســبيل علــى( التنفيــذ لثغــرات للتصــدي تعاونية شراكات قيادة: الشراكات إقامة  )ط(

 أجــل مــن للتكنولوجيــا المســتدام والنقل الصحية للرعاية مناسبة تحتية بنية وٕاقامة الصحيين العاملين تدريب
 أجــل ومــن النوعية والجيدة والمأمونة التكلفة الميسورة واللقاحات األساسية واألدوية التشخيص وسائل إنتاج

  .الوطنية للسياقات اً سبمنا يكون حسبما ،)المنتجات إلى الوصول
  
 عريضــة مجموعــة وتمكــين وٕاشــراك المجتمعيــة التعبئــة تيسير: والناس المحلية المجتمعات تمكين  )ي(

 أجــل مــن المحليــة، والمجتمعات األسر في تغيير عامل باعتبارها المرأة ذلك في بما الفاعلة، األطراف من
 للتصــدي بأســره المجتمــع تشــمل منهجيــة وطنيــة تاستجابا ووضع المجتمعية التغّيرات وحفز الحوار تيسير

 علــى( الصــحة مجــال فــي واإلنصــاف واالقتصــادية والبيئيــة االجتماعيــة ومحــدداتها الســارية غيــر لألمــراض
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 والمنظمــات العمــل ومنظمــات الدينيــة والمنظمــات اإلنســان حقــوق منظمــات إشــراك خــالل مــن المثــال ســبيل
 والســكان بــالعجز، والمصــابين والمرضــى والنساء السن وكبار لشبابوا والمراهقين األطفال على ُترّكز التي

 األكاديميــة واألوســاط المــدني والمجتمــع الحكوميــة غيــر والمنظمــات الدولية الحكومية والمنظمات األصليين
  ).الخاص والقطاع اإلعالم ووسائل

  
  األمانة من المطلوبة اإلجراءات

  
  :التالية اإلجراءات تتخذ أن األمانة من ُيتوخى  -٣١
  

 هيئاتهـــا، واليــات نطــاق فــي واحــد ككيــان للعمــل المتحـــدة األمــم منظومــة حشــد :والحشــد القيــادة  )أ(
 بــين مؤخراً  الموضوع الرسمي غير التعاوني الترتيب خالل من وذلك للعمل، عليه متفق تقسيم إلى استناداً 
  . األعضاء للدول إضافي دعم وتوفير المتحدة، األمم وكاالت

  
 تناســب التــي البّينــات إلى المستندة الخيارات وتنفيذ تقييم في للبلدان الدعم توفير: التقني عاونالت  )ب(

 وٕادارة بالتجــارة المتعلقــة تلــك ذلــك فــي بمــا العامــة، للسياســات الصــحي األثــر تقيــيم وفي وقدراتها احتياجاتها
 ومكافحتهــا الســارية غيــر األمــراض مــن الوقايــة أجــل مــن التــآزر مــن قــدر أكبــر وتحقيــق المصــالح تعــارض

 خــالل الســارية غيــر لألمــراض والتصــدي المهنيــة والصــحة البيئيــة الصــحة بــرامج عبــر) ١ التــذييل انظــر(
 الوطنيــة المرجعيــة المراكــز تــدعيم /إنشــاء طريــق عــن الــدعم هــذا يــوفَّر أن على الطوارئ، وحاالت الكوارث
  .المعارف تبادل وشبكات المنظمة مع المتعاون والمراكز

  
 أجــل مــن شــراكات إقامــة بشــأن للبلــدان اإلرشــادات تــوفير: السياســات مجــال فــي والحــوار اإلرشاد  )ج(

 غيــر األمــراض مــن للوقايــة االســتجابة فــي الوظيفيــة للثغــرات للتصــدي القطاعــات متعــددة إجــراءات اتخــاذ
 التصــدي والســيما لعــام،ا المــدير تقريــر حيــلت التــي العــام األمــين بمــذكرة االسترشــاد مــع ومكافحتهــا، السارية
 تعــارض إدارة ذلــك فــي بمــا والمســاءلة، الــوعي وٕاذكــاء الــدعوة ذلــك في بما التقرير، هذا في المبّينة للثغرات

 وتـــدعيم المـــوارد وتعبئـــة والتمويـــل الـــوطني، المســـتوى علـــى المحتمـــل أو المتصـــوَّر أو الحقيقـــي المصـــالح
  .واالبتكار المنتجات وتطوير السوق كيلوتش المنتجات إلى والوصول التقني والدعم القدرات

  
ونــواتج معلومــات  القــرار لــدعم وأدوات تقنيــة أدوات إعــداد مناســبًا، يكــون حيثمــا: المعــارف توليــد  )د(

 اإلنصــاف علــى السياســات مجــال فــي للخيــارات الممكــن األثــر تقيــيم أجــل من لتنفيذ تدخالت ذات مردودية
 غيــر األمــراض مــن للوقايــة القطاعــات المتعــددة اإلجــراءات ورصــد للصــحة، االجتماعيــة المحــددات وعلــى

 التواصــــل وســــائل خــــالل مــــن ذلــــك فــــي بمــــا واالتصــــال، المصــــالح، تعــــارض وٕادارة ومكافحتهــــا، الســــارية
  .ومواردها البلدان لقدرات تبعاً  والمنتجات األدوات هذه وتكييف االجتماعي،

  
  :القدرات تدعيم  )ه(
  

 ككيـــان للمنظمـــة ومكافحتهـــا الســـارية غيـــر األمـــراض مـــن الوقايـــة بشـــأن عمـــل خطـــة" وضـــع 
 إلــى اً اســتناد الثالثــة، المنظمــة مســتويات عبر واتساقها األنشطة تآزر ضمان أجل من" واحد

 .القطرية االحتياجات



  A66/9                 Annex  الملحق          ٦٦/٩ج

20 

 العمل، خطة تنفيذ على األعضاء الدول لمساعدة المستويات جميع على األمانة قدرة تدعيم 
 بصــورة عملهــا فــي للمنظمــة القطريــة المكاتــب بــه تضــطلع يالــذ الرئيســي بالــدور التســليم مــع

 .المعنية الوطنية الحكومية غير والمنظمات والوكاالت الوزارات مع مباشرة

 وتكييـــف االحتياجـــات اســـتبانة أجـــل مـــن األعضـــاء الـــدول قـــدرات لتقيـــيم استقصـــاءات إجـــراء 
  .أخرى ووكاالت األمانة من المقدم الدعم

 
 اإلجراءات المقترح أن يتخذها الشركاء الدوليون 

 
 الشـــمال وبلـــدان الجنـــوب والتعـــاون فيمـــا بـــين بلـــدان بلـــدان بـــين التعـــاون إطـــار فـــي الـــدولي التعـــاون تـــدعيم  -٣٢

  : أجل من مناسبا، يكون حسبما تعاونية شراكات وٕاقامة الثالثي، والتعاون الجنوب
  

ــــوطني  لمســــتوىا مــــن كــــل علــــى الصــــلة ذات الحكوميــــة غيــــر المنظمــــات قــــدرات بنــــاء تعزيــــز  )أ( ال
 الســـارية غيـــر األمـــراض مـــن الوقايـــة فـــي كشـــركاء إمكاناتهـــا كامـــل تحقيـــق أجـــل مـــن والعـــالمي واإلقليمـــي
  . ومكافحتها

  
 والتقنيــة البشــرية والمــوارد والمســتدامة بهــا التنبــؤ ُيمكــن والتــي الكافيــة الماليــة المــوارد تعبئــة تيســير  )ب(

  .وتقييمه التقدم ورصد ةالوطني العمل خطط تنفيذ دعم أجل من الالزمة
  
 تــدعيم طريــق عــن ومكافحتهــا الســارية غيــر األمــراض مــن بالوقايــة الخاصــة المعونــة نوعية تعزيز  )ج(

  .النتائج نحو والتوّجه والشفافية المتبادلة والمساءلة التنبؤ وٕامكانية والتواؤم واالتساق الوطنية الملكية
  
 األمــراض مــن بالوقايــة يتعلــق فيمــا اإلنصــاف وتعزيــز العمــل خطــة لتنفيــذ المجتمعيــة التعبئــة دعــم  )د(

 وكــذلك األمــراض بهــذه المصــابين رابطــات وتــدعيم إنشــاء خــالل مــن ذلــك فــي بمــا ومكافحتهــا الســارية غيــر
ـــائمين األســـر دعـــم ـــين الحـــوار وتيســـير بالرعايـــة، والق  والســـلطات الصـــحيين والعـــاملين المجموعـــات هـــذه ب

 والتوظيـــف والتعلـــيم اإلنســـان حقـــوق مثـــل الصـــلة ذات األخـــرى توالقطاعـــا الصـــحة قطـــاع فـــي الحكوميـــة
  .واالجتماعية القضائية والقطاعات

  
 انظـــر( البّينـــات إلـــى المســـتندة القطاعـــات المتعـــددة اإلجـــراءات تنفيـــذ فـــي الوطنيـــة الســـلطات دعـــم  ه)(

 المثــال ســبيل علــى( الســارية غيــر لألمــراض االســتجابة فــي الوظيفية للثغرات التصدي أجل من) ٥ التذييل
 إليهــا والوصــول المنتجــات وتطــوير المؤسســية والقــدرة الصــحية العاملــة القــوى وتــدعيم الــدعوة مجــاالت فــي

 لتحقيــق الصــحة تمويل تدعيم وفي والعمل البيئة مجالي في القائمة الدولية اتياالتفاق تنفيذ وفي) وابتكارها
  . الشاملة الصحية التغطية

  
  .الغرض هذا إطار في محددة أخرى إجراءات تنفيذ يف واألمانة البلدان دعم  )و(

  
 ومحـــدداتها الســـارية غيـــر بـــاألمراض المرتبطـــة للتغييـــر القابلـــة الخطـــر عوامـــل مـــن الحـــد :٣ الغـــرض

زة بيئات إيجاد خالل من األساسية االجتماعية   للصحة معزِّ
  

 لعوامــل الســكانية والمجموعــات اداألفــر  تعــرض مســتوى مــن للحــد الحاســمة باألهمية السياسي اإلعالن ُيسلِّم  -٣٣
 فــي الســكانية والمجموعــات األفــراد قــدرة تــدعيم مــع الســارية، غير باألمراض المرتبطة الشائعة للتغيير القابلة الخطر
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 أن حــين وفــي. الجيــدة للصــحة المعــززة الحيــاة أســاليب مــن أنمــاط واتبــاع أصــح خيــارات إجــراء علــى نفســه الوقــت
 منذ بدأي الخطر لعوامل التعرض فإن الكبار، صفوف في اً أساس تحدث السارية غير ضاألمرا عن الناجمة الوفيات
 لحمايـــة ،مناســـباً  يكـــون حســـبما وتنظيميـــة، تشـــريعية تـــدابير اتخـــاذ أهميـــة يؤكـــد ممـــا الحيـــاة، خـــالل ويتزايـــد الصـــغر
 الكحول وتعاطي البدني مولوالخ التبغ وتعاطي الطفولة في البدانة من والوقاية للتسويق الضارة اآلثار من األطفال
  . ضار نحو على

  
 السياســات مجــال فــي وطنــي إطــار وضــع فــي الرئيســيين المصــلحة أصــحاب تكــون أن للحكومــات وينبغــي  -٣٤
 تتطلــب القطاعــات المتعــددة اإلجــراءات فّعاليــة بــأن نفســه الوقــت فــي التســليم ينبغي أنه بيد الخطر، عوامل من للحد
 علــى وعــالوة. المصــالح تعــارض وتجنــب العامــة المصــلحة وحمايــة آخــرين لحةمصــ ألصــحاب محــددة أدوار إســناد
 خــالل مــن الصــحي الســلوك وتعــزز والنفســية البدنيــة الصــحة تحمــي داعمــة بيئــات إيجــاد إلــى األمــر يحتــاج ذلــك،

 والقــوانين ةوالضــريب التنظيمية والتدابير والروادع الحوافز باستخدام) ٥ التذييل انظر( القطاعات المتعددة اإلجراءات
 مــع الــوطني، الســياق فــي مناســباً  يكــون حســبما الصــحي، والتثقيــف السياســات مجــال فــي الخيــارات مــن ذلــك وغيــر
 واألطفـــال) األم وتغذيـــة وبعـــدها الـــوالدة وقبـــل الحمـــل قبـــل الرعايـــة ذلـــك فـــي بمـــا( األم صـــحة علـــى خـــاص تركيـــز

  ). ١ التذييل انظر( طفولةال في البدانة من الوقاية ذلك في بما والشباب، والمراهقين
  

 فـــي بالمســـاهمة للبلـــدان يســـمح أن الغـــرض هـــذا إطـــار فـــي الُمدرجـــة لإلجـــراءات الفّعـــال التنفيـــذ شـــأن ومـــن  -٣٥
 أنــه وُيقتــرح. المبكــرة بالوفيــات المتعلقــة الغايــة فــي وكــذلك الخطــر، بعوامــل الصــلة ذات االختياريــة العالميــة الغايــات
 الدســتورية للمبــادئ اً ووفقــ الوطنية والثقافية والدينية التشريعية لسياقاتها اً وفق وتتخذ، تختار أن األعضاء للدول ُيمكن

  .السياسات مجال في أدناه المحددة الخيارات بين من إجراءات الدولية، القانونية وااللتزامات
  

 التبغ مكافحة: السياسات مجال في ١األعضاء الدول خيارات
 
 في المتمثلة االختيارية العالمية الغاية بلوغ في اإلسهام إلى السياسات مجال في المقترحة الخيارات تهدف  -٣٦

 مــن عامــاً  ١٥ يبلغــون الــذين األشــخاص بــين التبــغ لتعــاطي الــراهن االنتشــار فــي٪ ٣٠ قــدره نســبي خفــض تحقيــق
  :  يلي ما تشمل وهي. فأكثر العمر

  
اتفاقيـــة ( التبـــغ مكافحـــة بشـــأن إلطاريـــةا العالميـــة الصـــحة منظمـــة التفاقيـــة الكامـــل التنفيـــذ تســـريع  )أ(

 أن اتفاقيــة المنظمــة اإلطاريــة فــي أطرافــاً  بعــد تصــبح لــم التــي األعضــاء للــدول وينبغــي). المنظمة اإلطارية
 إليهــا االنضــمام أو اً رســمي تأكيدها أو عليها الموافقة أو قبولها أو عليها للتصديق إجراءات اتخاذ في تنظر
 العامــة للجمعيــة المســتوى الرفيع لالجتماع السياسي واإلعالن ١–٥٦ع ص ج رللقرا وفقاً  فرصة، أقرب في

  . ومكافحتها السارية غير األمراض من الوقاية بشأن
  
 مــن المعتمــدة التوجيهيــة المبــادئ اســتخدام التبــغ، لــدخان والتعــرض التبــغ تعــاطي مــن الحــدّ  بغيــة  )ب(

 شــاملة مجموعــة إطــار فــي التاليــة التــدابير تنفيــذ أجــل مــن اإلطاريــة المنظمــة اتفاقيــة فــي األطــراف مــؤتمر
  :القطاعات متعددة

  
 صــناعة لــدوائر الذاتيــة المصالح وسائر التجارية المصالح من التبغ مكافحة سياسات حماية 

 .اتفاقية المنظمة اإلطارية من ٣-٥ المادة مع يتسق بما الوطني، للقانون وفقاً  التبغ

                                                            
 .منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي االقتضاء، وحسب    ١
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 جميــع فــي٪ ١٠٠ بنســبة التبــغ دخــان مــن خاليــة بيئــات تخصــيص شــأنب تشــريعات إصــدار 
 ٨ المــادة مــع يتســق بمــا المغلقــة، العامــة واألمــاكن العــام النقــل ووســائل المغلقــة العمــل أماكن
 ).التبغ لدخان التعرض من الحماية( اتفاقية المنظمة اإلطارية من

 وشــديدة البّينات إلى ستندةم حمالت خالل من ذلك في بما التبغ، مخاطر من الناس تحذير 
 يتســق بمــا القــراءة، وســهلة ومرئيــة وواضحة قوية صحية وتحذيرات اإلعالم وسائل في الوقع
 وتوعيــة والتــدريب واالتصــال التثقيف( ١٢و) التبغ منتجات وتوسيم تغليف( ١١ المادتين مع

 .اتفاقية المنظمة اإلطارية من) الجمهور

 مــع يتســق بمــا ورعايتــه لــه والتــرويج التبــغ عــن اإلعــالن علــى الحظر من شاملة أشكال تنفيذ 
 .اتفاقية المنظمة اإلطارية من) ورعايته له والترويج التبغ عن اإلعالن( ١٣ المادة

 الحـــــد أو التبـــــغ تعـــــاطي عــــن اإلقـــــالع يريـــــدون الـــــذين األشــــخاص علـــــى المســـــاعدة عــــرض 
 التـــدابير( ١٤ المـــادة مـــع يتســـق بمـــا الحوامـــل، والســـيما البيئـــي، التبـــغ لـــدخان تعرضـــهم مـــن

اتفاقيــة  مــن) عنــه واإلقــالع التبــغ علــى باالعتمــاد يتعلــق فيمــا الطلــب مــن الحــدّ  إلــى الراميــة
 .المنظمة اإلطارية

 بالكشــف ومســتورديها التبــغ منتجات صانعي وٕالزام وانبعاثاتها التبغ منتجات محتويات تنظيم 
 تســقي بمــا الحكوميــة للســلطات اوانبعاثاتهــ التبــغ منتجــات الخاصة بمحتويات معلوماتال عن
) التبــغ منتجــات عــن الكشــف تنظــيم( ١٠و) التبــغ منتجــات محتويــات تنظــيم( ٩ المــادتين مــع
 . اتفاقية المنظمة اإلطارية من

  ًـــــا ـــــة المنظمـــــة اإلطاريـــــة فـــــي األطـــــراف مـــــؤتمر وتوجيهـــــات السياســـــي لإلعـــــالن وفق  ،اتفاقي
 مــع تســققي بمــا التبــغ اســتهالك مــن الحــد أجــل مــن التبغ منتجات جميع على الضرائب زيادة
 اتفاقيــة مــن) التبــغ علــى الطلــب مــن الحــدّ  إلــى الراميــة والضــريبية الســعرية التــدابير( ٦ المــادة

  .اإلطارية المنظمة
  

 اتخـــاذ ،التفاقيـــة المنظمـــة اإلطاريـــة وفقـــاً  القطاعــات المتعـــددة الشـــاملة التـــدابير تنفيـــذ تيســـير بغيــة  )ج(
  :التالية اإلجراءات

  
 بما صفوفهم، في حالياً  تعاطيه ومدى للتبغ الشباب تعاطي بدء والسيما التبغ، اطيتع رصد 

 بمــا التبــغ مكافحــة وتدابير سياسات تنفيذ ورصد العالمي، الرصد إطار مؤشرات مع يتماشى
 وتبـــــادل التبليـــــغ( ٢١و) المعلومـــــات وتبـــــادل والمراقبـــــة البحـــــوث( ٢٠ المـــــادتين مـــــع يتســـــق

 .منظمة اإلطاريةاتفاقية ال من) المعلومات

 بمــا التبــغ، بمكافحــة خاصــة اتصــال مراكــز أو وطنيــة تنســيق آليــة وتمويــل تعزيــز أو إنشــاء 
 .اتفاقية المنظمة اإلطارية من) العامة االلتزامات( ٥ المادة مع يتسق

 المــادة مــع يتســق بمــا المعتمــدة، التبــغ مكافحــة سياسات إلنفاذ آليات وتمويل تعزيز أو إنشاء 
  .اتفاقية المنظمة اإلطارية من) المالية الموارد( ٢٦
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  صحي غذائي نظام تعزيز :السياسات مجال في ١األعضاء الدول خيارات
  

 العالميــة والتوصــيات االســتراتيجيات تنفيــذ فــي اإلســهام إلــى السياســات مجــال فــي المقترحة الخيارات تهدف  -٣٧
  :دناهأ المبّينة االختيارية العالمية الغايات تحقيق إلى الرامية

  
 الصوديوم/ الملح من السكانية المجموعة مدخول في٪ ٣٠ قدره نسبي خفض 

 والبدانة السكري داء في الزيادة وقف 

 تبعــاً  الــدم ضــغط ارتفــاع انتشــار احتــواء أو الــدم ضــغط ارتفــاع انتشــار فــي٪ ٢٥ قــدره نســبي خفــض 
  .الوطنية للظروف

  
 والتغذيــة األغذيــة بشــأن وطنيــة عمــل وخطــط ســاتسيا تــدعيم أو وضــع فــي النظر األعضاء للدول وينبغي  -٣٨

 البــدني والنشــاط الغــذائي النظــام بشــأن العالمية االستراتيجية ذلك في بما الصلة، ذات العالمية االستراتيجيات وتنفيذ
 بتغذيـــة الخاصـــة الشـــاملة التنفيـــذ وخطـــة األطفـــال وصـــغار الرضـــع تغذيـــة بشـــأن العالميـــة واالســـتراتيجية والصـــحة
 والمشــــــروبات األغذيــــــة بتســــــويق الخاصــــــة المنظمــــــة توصــــــيات ومجموعــــــة األطفــــــال وصــــــغار لرّضــــــعوا األمهــــــات

ــــر ــــة غي ــــال الكحولي ــــدول وينبغــــي. لألطف ــــذ فــــي اً أيضــــ تنظــــر أن األعضــــاء لل  صــــلة ذات أخــــرى اســــتراتيجيات تنفي
 مــع ،)٣ ذييلوالتــ ١ التــذييل انظــر( الســكان جميــع بــين الصــحية الغذائيــة الــنظم تعزيــز أجــل مــن بالبيّنــات مسترشــدة
 المصــالح مــن غيرهــا أو التجاريــة للمصــالح المشــروع غيــر التــأثير مــن الغــذاء وسياســات الغذائيــة رشــاداتإلا حمايــة
  . الذاتية

  
  :يلي ما لىإ تهدف وأن والتقييم للرصد خطة تتضمن أن والخطط السياسات لهذه وينبغي  -٣٩
  

 العمــــر، مــــن األولــــى الســــتة ألشــــهرا خــــالل الطبيعيــــة الرضــــاعة علــــى االقتصــــار ودعــــم تعزيــــز  )أ(
 والمناســبة المالئمــة التكميليــة والتغذيــة أكثــر، أو العمــر مــن الثانيــة السنة حتى الطبيعية الرضاعة واستمرار
  .التوقيت

  
 لألطفــال، الكحوليــة غيــر والمشــروبات األغذية بتسويق الخاصة المنظمة توصيات مجموعة تنفيذ  )ب(

  .للرصد آليات ذلك في بما
  
 مختلفــة قطاعــات إشــراك أجــل مــن السياســات مجــال في وتدابير وتوصيات توجيهية مبادئ عوض  )ج(

  :يلي فيما الصلة، ذات الصناعة دوائر وسائر ومجّهزيها األغذية منتجي مثل صلة، ذات
  

 ٢المجّهزة أو التعبئة السابقة األغذية في الصوديوم /الملح مستوى خفض 

 والخضروات الفواكه استهالك زيادة 

                                                            
 .اإلقليمي االقتصادي التكامل منظمات االقتضاء، وحسب    ١

 .فئتها حسب الملح من األغذية محتوى من معيارية مستويات بشأن التفاوض طريق عن المثال، سبيل على    ٢
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 عنهــا واالستعاضــة المفروقــة الدهنيــة األحمــاض مــن تقريبــاً  تماماً  الغذائية اإلمدادات يصتخل 
 ١المشبعة الدهنيةغير باألحماض

 الدهنيــة باألحمــاض عنهــا واالستعاضــة األغذيــة فــي المشــبعة الدهنيــة األحمــاض مــن الحــد 
  ٢المشبعة غير

 والُمضافة حرةال السكريات من الكحولية غير والمشروبات األغذية محتوى خفض 

 فــي اإلفــراط مــن الحــد أجــل مــن األغذيــة فــي الطاقــة وكثافــة الغذائيــة الوجبــات حجــم خفــض 
 .السعرات من المدخول

 أجــل مــن توريــدها ومتعهــدي بالتجزئــة األغذيــة باعــة تســتهدف السياســات مجــال فــي تــدابير وضــع  )د(
 الفاكهــة ذلــك فــي بمــا النباتيــة، ذيــةاألغ( وقبولهــا تكلفتهــا ويســر األصــح الغذائيــة المنتجــات تــوافر تحســين

 واألحمـــاض المشـــبعة الدهنيـــة واألحمـــاض الصـــوديوم مـــن المحتـــوى المنخفضـــة والمنتجـــات والخضـــروات،
  ٣).الحرة والسكريات المفروقة الدهنية

 
 المـــدارس ذلـــك فـــي بمـــا العامـــة، المؤسســـات جميـــع فـــي وتوفيرهـــا الصـــحية األغذيـــة توريـــد تعزيـــز  )ه(

  ٤.العمل وأماكن األخرى ةالتعليمي والمؤسسات
  
 والتــي البّينــات، تبررهــا اقتصــادية أدوات اســتخدام في النظر الوطني، للسياق اً مناسب يكون حسبما  )و(
 بالحصــائل المرتبطــة الســلوكيات انتهــاج علــى حــوافز إيجــاد أجــل مــن الــدعم، وأشــكال الضــرائب تشــمل قــد

ــنة الصــحية  اســتهالك وتثبــيط األصــح الغذائيــة المنتجــات اســتهالك وتشــجيع التكلفــة يســر وتحســين المحسَّ
  ٥.الصحية الناحية من قيمة األقل الخيارات

  
 التــي التــدابير تعزيــز أجــل مــن الزراعــي القطــاع مــع بالتعــاون السياســات مجــال فــي تــدابير وضــع  )ز(

 امالســتخد أكبــر فــرص وتــوفير العامــة، والمؤسســات ومورديهــا بالتجزئــة وبائعيهــا األغذيــة مجّهــزي تســتهدف
  .الصحية المحلية واألغذية الزراعية المنتجات

  
 بالممارســـات المســـتهلكين إعـــالم أجـــل مـــن المجتمعـــي للتســـويق ومبـــادرات عامـــة بحمـــالت القيـــام  )ح(

  .عليها وتشجيعهم الصحية الغذائية
  

                                                            
 تجهيــز فــي ُتســتخدم أخــرى مكونــات أي أو الزيــت أو الــدهن اســتخدام تُقيِّــد تنظيميــة نهــوج خــالل مــن ثــال،الم سبيل على    ١

 بيــع مــن ُتحــد ولــوائح ؛)جزئيــاً  ُمهدرجــة نباتيــة زيــوت أو( صــناعياً  ُمنتَجــة مشــبعة غيــر دهنيــة أحمــاض علــى وتحتــوي األغذيــة
 علــى قائمــة طوعيــة ونهــوج األغذيــة؛ بيــع ومؤسســات مطــاعمال فــي مفروقــة دهنيــة أحمــاض علــى المحتويــة الغذائيــة المنتجــات
 .األغذية صناعة دوائر مع التفاوض

 المحاصــيل فــي يســتثمروا أو أصــح نباتيــةً  زيوتــاً  يســتخدموا لكــي للصــانعين حــوافز تــوفير طريــق عــن المثــال، ســبيل علــى    ٢
 .األصح الدهنية الخصائص ذات الزيتية

 أجــل مــن األغذيــة توريــد متعهــدي مــع والتفــاوض األغذيــة توزيــع لشــبكات حــوافز يرتــوف طريــق عــن المثــال، ســبيل علــى    ٣
 .أصح دهنية خصائص ذات غذائية منتجات عرض

 العقـــود واســـتخدام العـــام القطـــاع فـــي األغذيـــة توريـــد لمؤسســـات تغذويـــة معـــايير تحديـــد طريـــق عـــن المثـــال، ســـبيل علـــى    ٤
 .األغذية لشراء الحكومية

 المحتــوى أســاس علــى ضــرائب وفــرض استهالكها، عن للثني األغذية من فئات على ضرائب فرض ل،المثا سبيل على    ٥
 .األصح الغذائية المنتجات أسعار ودعم منتجاتهم؛ صياغة بإعادة يقوموم الذين للصّناع ضريبية حوافز وتوفير الغذائي؛
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زة بيئــات إيجــاد  )ط(  المــدارس فــي التغــذوي، التثقيــف خــالل مــن ذلــك فــي بمــا والتغذيــة، للصــحة معــزِّ
 المؤسســات وسائر والمستشفيات والعيادات العمل وأماكن التعليمية المؤسسات وسائر الطفل رعاية زومراك
  .والخاصة العامة

  
 أو تغذويــة خصــائص لهــا أن ُيــّدعى التــي تلــك ذلــك فــي بمــا اً مســبق المعبــأة األغذيــة توســيم تعزيــز  )ي(

  . معّينة صحية
  

  البدني النشاط تشجيع: السياسات مجال في ١األعضاء الدول خيارات
  

 النظــام بشــأن العالميــة االســتراتيجية تنفيــذ فــي اإلســهام إلــى السياســات مجــال فــي المقترحــة الخيــارات تهــدف  -٤٠
 الناجمــة اإلضــافية الفوائــد تعزيــز وٕالــى الصــلة، ذات االســتراتيجيات مــن ذلــك وغيــر والصحة البدني والنشاط الغذائي

 الصــحة علــى تعــود التــي والفوائــد التعليميــة اإلنجــازات تحســين مثــل ان،الســك بــين البدني النشاط مستويات زيادة عن
 التنميــة مــع القائمــة والــروابط االختناقــات وتقليــل المــرور مــن والحــدّ  األنظــف الهــواء جانــب إلــى والنفســية، المجتمعيــة
 تســتهدف التــي التــدخالت تعزيــز ينبغــي ذلــك، علــى وعــالوة). ١ التــذييل انظــر( المســتدامة والتنميــة للطفــل الصــحية

 الهــدف ويتمثــل تــدل علــى مردوديتهــا. بيانــات بشــأنها ظهــرت والتــي البــدني النشــاط في برمتهم السكان مشاركة زيادة
  :أدناه الُمدرجة االختيارية العالمية الغايات تحقيق في
  

 البدني النشاط قّلة انتشار في٪ ١٠ قدره نسبي خفض 

 والبدانة السكري داء في الزيادة وقف 

 تبعــاً  الــدم ضــغط ارتفــاع انتشــار احتــواء أو الــدم ضــغط ارتفــاع انتشــار فــي٪ ٢٥ قــدره ينســب خفــض 
  . الوطنية للظروف

  :يلي ما السياسات مجال في الخيارات وتشمل  -٤١
  

  .للصحة تعزيزاً  البدني النشاط بشأن وطنية توجيهية مبادئ وتنفيذ اعتماد  )أ(
  
  .االستراتيجيين والتنسيق القيادة لتوفير مماثلة ئةهي أو القطاعات متعددة لجنة إنشاء في النظر  )ب(
  
 غيــــر والمنظمــــات الحكومــــة عبــــر المصــــلحة، أصــــحاب جميــــع وٕاشــــراك مناســــبة شــــراكات إقامــــة  )ج(

 تســتهدف التــي لإلجــراءات والمناســب النشــط التنفيــذ فــي االقتصــادية، والــدوائر المــدني والمجتمــع الحكوميــة
  .األعمار لكل البدني النشاط زيادة

  
 اليوميــة، الحيــاة أنشــطة خــالل البــدني النشــاط تشــجيع أجــل مــن السياسات مجال في تدابير وضع  )د(

  :المثال سبيل على والرياضة، والتسلية والترفيه" النشط النقل" خالل من ذلك في بما
  

 وركــوب الســير فــرص مــن تحسِّــن الحضــريين والنقــل للتخطــيط وطنيــة ودون وطنيــة سياســات 
 .لهما الداعمة التحتية والبنية ومأمونيتهما ماقبوله ومن الدراجات

                                                            
 .منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي االقتضاء، وحسب    ١
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 حتــى األولــى العمــر ســنوات مــن( التعليميــة األطــر فــي الجيــدة البدنيــة التربيــة تــوفير تحســين 
 وخاللــه الرسمي الدراسي اليوم قبل البدني للنشاط فرص إتاحة ذلك في بما) الثالث المستوى
 . وبعده

 األعمار لجميع" للجميع دنيالب النشاط" مبادرات وتشجيع لدعم مبادرات. 

 وأمــاكن والجامعــات المــدارس فــي البــدني النشــاط تــدعم وطبيعيــة مبنيــة بيئــات وصــيانة إنشاء 
 البنيــة تــوفير علــى خــاص تركيــز مــع األوســع، المجتمــع وفــي والمستشــفيات والعيــادات العمــل
 والمشــاركة ينالنشــط واللعــب والترفيــه الدراجات وركوب السير أي( النشط النقل لدعم التحتية

 ).الرياضة في

 البدني النشاط زيادة تستهدف التي المحلية اإلجراءات تنفيذ في المجتمعية المشاركة تعزيز.  

 مســـتوى وعلـــى االجتمـــاعي التواصـــل ووســـائل اإلعـــالم وســـائل خـــالل مـــن عامـــة بحمـــالت القيـــام  )ه(
 البــدني النشــاط فوائــد بشــأن شــبابوال الكبــار إعــالم أجل من المجتمعي للتسويق ومبادرات المحلي المجتمع
 عبــر داعمــة بــإجراءات الحمــالت تــرتبط أن وينبغــي. الصــحية الســلوكيات تيســير أجــل ومــن عليهــا وحفــزهم
  . واآلثار الفوائد أكبر تحقيق أجل من محددة أطر وداخل المحلي المجتمع

  
 قاعــدة إنشــاء فــي اماإلســه أجــل مــن البــدني النشــاط زيــادة تســتهدف التــي اإلجــراءات تقيــيم تشــجيع  )و(

  .ذات المردودية الناجعة اإلجراءات من البّينات إلى مستندة
  

  ضار نحو على الكحول تعاطي من الحدّ : السياسات مجال في ١األعضاء لدولل خيارات
  

 بشــأن العالميــة االســتراتيجية وتنفيــذ اعتمــاد فــي اإلســهام إلى السياسات مجال في المقترحة الخيارات تهدف  -٤٢
 تحقيــق على المساعدة بغية الغرض لهذا والمالية السياسية الموارد وتعبئة ضار نحو على الكحول تعاطي من الحدّ 

  : أدناه الُمدرجة االختيارية العالمية الغايات
  

 فــي مناســبًا، يكــون حســبما ضــار، نحــو علــى الكحــول تعــاطي في األقل على٪ ١٠ قدره نسبي خفض 
 الوطني السياق

 تبعــاً  الــدم ضــغط ارتفــاع انتشــار احتــواء أو الــدم ضــغط ارتفــاع انتشــار فــي٪ ٢٥ قــدره نســبي خفــض 
 الوطنية للظروف

  :األعضاء الدول على المقترحة اإلجراءات يلي وفيما  -٤٣
  

ـــة سياســـات  )أ( ـــددة وطني  ومتعـــددة شـــاملة وطنيـــة وبـــرامج سياســـات وتنفيـــذ وضـــع: القطاعـــات متع
 االســتراتيجية تحــدده حســبما ضــار نحــو علــى لكحــولا تعــاطي مــن للحــدّ  ،اً مناســب يكــون حســبما القطاعــات،

 عــام بشــكل الكحــول تعــاطي لمســتويات وتتصدى ضار، نحو على الكحول تعاطي من الحدّ  بشأن العالمية
). ١ التـــذييل انظـــر( مــا ســـكانية مجموعـــة فــي للصـــحة األوســـع االجتماعيــة والمحـــددات وســـياقاته وأنماطــه

                                                            
 .منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي القتضاء،ا وحسب    ١
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 السياســات تتصــدى بــأن ضــار نحــو علــى الكحــول تعــاطي مــن الحــدّ  بشــأن العالميــة االســتراتيجية وتوصــي
  :التالية العشرة المستهدفة للمجاالت الوطنية والبرامج

  
 وااللتزام والوعي القيادة 

 الصحية الخدمات استجابة 

 المجتمعية اإلجراءات 

 مكافحتها وتدابير الكحول تأثير تحت القيادة بشأن سياسات 

 الكحول توافر 

 حوليةالك المشروبات تسويق 

 التسعير سياسات  

  ّوالُسْكر للشرب السلبية العواقب من الحد 

  ّالصـــحة علـــى رســـمية غيـــر بصـــورة الُمنـــتج والكحـــول المشـــروع غيـــر الكحـــول أثـــر مـــن الحـــد 
 العمومية

  والترصد الرصد.  

 مــن الحــدّ  إلــى الراميــة العموميــة الصــحة وتــدخالت سياســات صــياغة: العمومية الصحة سياسات  )ب(
 وأفضــــل العموميــــة الصــــحة مجــــال فــــي واضــــحة أهــــداف إلــــى اســــتناداً  ضــــار نحــــو علــــى لالكحــــو  تعــــاطي

 ســـياقات فـــي المولَّـــدة والمردوديـــة الفّعاليـــة بشـــأن المتاحـــة والبّينـــات المعـــارف وأفضـــل القائمـــة الممارســـات
  .مختلفة

  
ـــادة  )ج( ـــدعيم: القي  ســـائر إشـــراك بشـــأن حاســـم بـــدور تضـــطلع لكـــي وتمكينهـــا الصـــحة وزارات قـــدرة ت
 تعــاطي منــع إلــى الراميــة العامــة السياســات وضــع فــي مناســبًا، يكــون حسبما المصلحة، وأصحاب لوزاراتا

 التأثير من نفسه الوقت في السياسات هذه حماية مع بفّعالية، وتنفيذها منه والحدّ  ضار نحو على الكحول
  .الذاتية المصالح من وغيرها التجارية للمصالح المشروع غير

  
 تعــاطي بشــأن والعالجيــة الوقائية التدخالت تنفيذ على الصحية الرعاية خدمات قدرة ادةزي: القدرة  )د(

 والتـــدخالت الفــرز ذلــك فــي بمـــا الكحــول، بتعــاطي المرتبطــة واالضـــطرابات بالمخــاطر المحفــوف الكحــول
  .السارية غير األمراض من العالج توّفر التي البيئات جميع في المقتضبة

  
 للســياق مناســباً  يكــون حســبما ضــار، نحــو علــى الكحــول تعــاطي لرصــد الــةفعّ  أطــر وضع: الرصد  )ه(

 غيــر األمــراض لرصــد الشــامل العالمي اإلطار في المتضمنة المؤشرات من مجموعة إلى استناداً  الوطني،
 وآلياتهــا ضــار نحــو علــى الكحــول تعــاطي مــن الحــدّ  بشــأن العالميــة االســتراتيجية مــع يتماشــى وبمــا الســارية
 علــى الكحــول تعــاطي مؤشــرات رصــد لــدعم التقنيــة األدوات مــن المزيــد ووضــع والتبليــغ، صــدبالر  الخاصــة
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 والصــحة الكحــول بشــأن الوبائيــة البحــوث وكــذلك الوطنيــة الرصــد نظــم وتــدعيم عليهــا، المتفــق ضــار نحــو
  . األعضاء الدول في العمومية

  
 والحــدّ  البــدني والنشــاط الصــحي ذائيالغــ النظــام وتعزيــز التبــغ مكافحــة: األمانــة علــى المقترحة اإلجراءات

  ضار نحو على الكحول تعاطي من
  

  :يلي ما األمانة من المتوخاة اإلجراءات تشمل  -٤٤
  

 التبــغ مكافحــة بشــأن اإلطاريــة اتفاقيــة منظمــة الصــحة العالميــة أمانــة مــع العمــل: والحشــد القيــادة  )أ(
 القابلـــة الخطـــر عوامـــل مـــن الحـــدّ  علـــى) ٤ التـــذييلانظـــر ( ووكاالتهـــا وبرامجهـــا المتحـــدة األمـــم وصـــناديق
 فـــي الســـارية غيـــر األمـــراض مـــن الوقايـــة إدراج إطـــار فـــي ذلـــك فـــي بمـــا القطـــري، المســـتوى علـــى للتغييـــر
  .القطري المستوى على االنمائية للمساعدة المتحدة األمم عمل إطار وتنفيذ تصميم عمليات

  
 مــن للتغييــر القابلــة الخطــر عوامــل مــن الحــدّ  أجــل مــن التقنيــة المســاعدة تــوفير: التقنــي التعــاون  )ب(

 التصــدي بشــأن العالميــة المنظمــة واســتراتيجيات التوجيهيــة ومبادئهــا اإلطاريــة المنظمــة اتفاقيــة تنفيــذ خــالل
 المبـــادرات ذلــك فــي بمــا للصــحة، المعــززة السياســات خيـــارات مــن وغيرهــا للتغييــر القابلــة الخطــر لعوامــل
 المــدن ومبــادرات لصــحة المعــززة التعليميــة المؤسســات وســائر المــدارسو  الصــحية العمــل بأمــاكن الخاصــة
 من المثال سبيل على والبيئية، االجتماعية الحماية ومبادرات للصحة الحساسة الحضرية والتنمية الصحية
  . البلدية/ المحلية المجالس إشراك خالل

  
 تنفيــذ عــن") أدوات مجموعــات(" إرشــادات وتوزيع إصدار: السياسات مجال فيوالحوار  المشورة  )ج(

 الغــذائي النظــام وتعزيــز التبــغ تعــاطي انتشــار بخفض يتعلق فيما القطري المستوى على وتقييمها التدخالت
  .ضار نحو على الكحول تعاطي من والحدّ  البدني والنشاط الصحي

  
 االتفاقية، مانةأ خالل من اإلطارية، المنظمة اتفاقية في األطراف مؤتمر دعم: والمعايير القواعد  )د(

ــال التنفيــذ تعزيــز ســبيل فــي  وبروتوكــوالت توجيهيــة مبــادئ وضــع طريــق عــن ذلــك فــي بمــا لالتفاقيــة، الفّع
 لــدعم تقنيــة وأدوات معياريــة إرشــادات ووضــع الراهنــة الجهود من االستفادة ومواصلة ؛اً مناسب يكون حسبما
 وضــــع ومواصـــلة للتغييـــر؛ القابلـــة لخطــــرا لعوامـــل التصـــدي بشـــأن العالميــــة المنظمـــة اســـتراتيجيات تنفيـــذ

 فــي للتغييــر القابلــة الخطــر عوامــل تعّقــب أجــل مــن البيانــات جمــع وأدوات المؤشــرات مــن مشــتركة مجموعة
 ضــار نحــو علــى الكحــول تعــاطي لرصــد مركَّبــة مؤشرات جدوى بشأن العمل ذلك في بما السكان، صفوف
 علــى الكحــول وتعــاطي التبــغ تعــاطي قبيــل مــن الخطــر عوامــل رصــد أدوات وتــدعيم مختلفة مستويات على
 البيانات تحليل على البلدان قدرة تطوير وكذلك البدني، والخمول الصحي غير الغذائي والنظام ضار نحو

  .ونشرها وتبليغها
  
 علــى السياســات مجــال فــي التــدخالت لــدعم البّينــات ونشــر البّينــات قاعــدة تــدعيم: المعــارف توليــد  )ه(

 والنشــاط الصــحي الغــذائي النظــام وتعزيــز التبــغ تعــاطي انتشــار خفــض إلــى تهــدف لتــيا القطــري المســتوى
  .ضار نحو على الكحول تعاطي من والحدّ  البدني
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  لمقترح أن يتخذها الشركاء الدوليونا اإلجراءات
  

والتعـــاون فيمـــا بـــين بلـــدان  الجنـــوب بلـــدانو  الشـــمال بلـــدان بـــين التعـــاون إطـــار فـــي الـــدولي التعـــاون تـــدعيم  -٤٥
  :أجل من ،اً مناسب يكون حسبما تعاونيةال شراكاتال وٕاقامة الثالثي، والتعاون الجنوب

  
 علــى الكحــول تعــاطي مــن الحــدّ  بشــأن العالميــة واالســتراتيجية اإلطاريــة المنظمــة اتفاقيــة تنفيــذ تيســير 

 يةواالســــتراتيج والصــــحة البــــدني والنشــــاط الغــــذائي النظــــام بشــــأن العالميــــة واالســــتراتيجية ضــــار نحــــو
 بتســــويق الخاصــــة المنظمــــة توصــــيات ومجموعــــة األطفــــال وصــــغار الرضــــع تغذيــــة بشــــأن العالميــــة
 فــي والمشــاركة القــدرات تقويــة دعــم طريــق عــن وذلــك لألطفــال، الكحوليــة غيــر والمشروبات المأكوالت
 ماحسب المالي، الدعم وتعبئة وتنفيذها التقنية اإلرشادات ووضع برنامج عمل البحوث وتشكيل تقويتها
  .اً مناسب يكون

  
 ومكافحتهــا الســارية غيــر األمــراض مــن للوقايــة تتصدى لكي وتوجيهها الصحية النظم تدعيم. ٤ الغرض

  شاملة صحية وتغطية الناس على تركِّز أولية رعاية خالل من األساسية االجتماعية ولمحدداتها
  

 األوليـــة الصـــحية الرعايــة خـــالل مـــن يماوالســ الشـــاملة، الصــحية التغطيـــة بأهميـــة السياســي اإلعـــالن ُيســلِّم  -٤٦
 فقــراً  الســكان شــرائح ألشــد والســيما للجميــع، الصــحية الخــدمات إلــى الوصــول إتاحــة فــي االجتماعيــة، الحماية وآليات

 إلـــى النـــاس جميـــع يحتـــاج الســـارية، غيـــر األمـــراض بشـــأن الشـــاملة الصـــحية التغطيـــة ظـــل وفـــي)). ن(٤٥ الفقـــرة(
زة األساســية الصــحية الخــدمات مــن وطنيــاً  محــددة وعــةمجم إلــى تمييــز، دون الوصــول،  والعالجيــة والوقائيــة المعــزِّ
 فــي بمــا ماليــة، لصــعوبات المســتخدمين ُيعــرِّض ال الخــدمات هــذه اســتخدام أن ضــمان ويتعــّين. والملطِّفــة والتأهيليــة

 المــدعَّم الصــحي مللنظــا وينبغــي. والكــوارث الطــوارئ حــاالت أعقــاب فــي الرعايــة اســتمرار ضــمان حــاالت فــي ذلــك
ه  فــي المســتمرة والمعالجــة والعــالج المبكــر والكشــف الوقاية تحسين إلى يهدف أن السارية غير األمراض نحو الموجَّ
 المزمنــــة التنفســــي الجهــــاز وأمــــراض والســــرطان الدمويــــة واألوعيــــة القلــــب بــــأمراض المصــــابين األشــــخاص صــــفوف

 األمــراض بهــذه اإلصــابة لخطــر التعــرض الشــديدي األشــخاص أو الســارية غيــر األمــراض مــن وغيرهــا السكري وداء
 التــدخالت وٕالــى المستشــفى دخول إلى الحاجة من والحدّ  المضاعفات من الوقاية أجل من وذلك ،)٣(انظر التذييل 

 وأن أخــرى قطاعــات مــع الصــحية الــنظم تتعــاون أن أيضــاً  ويتعــّين. المبكــرة والوفيــات المكّلفــة المتقدمــة التكنولوجيــة
 فــي وتوفيرهــا الخــدمات تخطــيط لــدى الحســبان فــي االجتماعيــة المحــددات أخــذ ضــمان أجــل مــن شــراكات فــي لتعمــ

  .المحلية المجتمعات
  

 العاملــة القــوى ذلــك فــي بمــا الصــحي النظــام تــدعيم إلــى الغــرض هــذا إطــار فــي المبّينــة اإلجــراءات تهــدف  -٤٧
 الغايـــات تحقيــق فـــي واإلســهام الشــاملة الصـــحية ةالتغطيــ نحــو قـــدماً  للمضــي السياســات توّجهـــات وتحديــد الصــحية
  . المبكرة بالوفيات المتعلقة الغاية وكذلك أدناه الُمدرجة االختيارية العالمية

  
 علــى الســيطرة ذلــك فــي بمــا( ومشــورةً  باألدويــة عالجــاً  المؤهلين األشخاص من األقل على٪ ٥٠ تلقي 

 بيةالقل والسكتات النوبات من الوقاية أجل من) الدم سكر

 ذلــــك فــــي بمــــا األســــعار، الميســــورة األساســــية واألدويــــة األساســــية للتكنولوجيــــات٪ ٨٠ بنســــبة تــــوافر 
 علــى والخاصــة العامــة المرافــق فــي الرئيســية الســارية غيــر األمــراض لعــالج الالزمــة الجنيســة، األدوية
 السواء
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 تبعــاً  الــدم طضــغ ارتفــاع انتشــار احتــواء أو الــدم ضــغط ارتفــاع انتشــار فــي٪ ٢٥ قــدره نســبي خفــض 
  الوطنية للظروف

  
  السياسات مجال في ١األعضاء الدول خيارات

  
 إلـــى بـــالنظر مناســـباً  يكـــون وحســـبما لتشـــريعاتها اً وفقـــ وتتخـــذ، تختـــار أن األعضـــاء للـــدول ُيمكـــن أنـــه ُيقتـــرح  -٤٨

  .السياسات مجال في أدناه المحددة الخيارات بين من إجراءات المحددة، ظروفها
  

 الشــــؤون تصــــريف فّعاليــــة تــــدعيم إلــــى الراميــــة السياســــات مجــــال فــــي الخيــــارات ملتشــــ: القيــــادة  )أ(
  :يلي ما والمساءلة

  
 الســارية غيــر األمــراض خــدمات تــوافر بضــمان يتعلق فيما والمساءلة بالمسؤولية االضطالع 

 .الصحي للنظام الشامل التدعيم سياق في

 الســارية غيــر بــاألمراض المعنيــة البــرامج تصــميم بشــأن التشــاركية المجتمعية النهوج استخدام 
 وتعزيــز تحســين أجــل مــن الرعايــة سلســلة وعبــر الحياة مدى على وتقييمها ورصدها وتنفيذها
 .وٕانصافها االستجابة فّعالية

 خطـــط أو/ و الصـــحة قطـــاع إصـــالح عمليـــات فـــي الســـارية غيـــر األمـــراض خـــدمات إدمـــاج 
 .الصحية النظم أداء تحسين

 االجتماعيـــة المحـــددات آلثـــار التصـــدي نحـــو الصـــحية الـــنظم توجيـــه ،اً مناســـب يكـــون حســـبما 
  الصحية بالتغطية المدعومة البّينات إلى المستندة التدخالت خالل من ذلك في بما للصحة،
  .الشاملة

 للصــحة ومنصف مستدام تمويل إرساء إلى الرامية السياسات مجال في الخيارات تشمل: التمويل  )ب(
  :يلي ما

  
 التــي الحمايــة إلــى المرضــى علــى تُفــرض التــي المستخدمين رسوم على داالعتما من التحّول 

 .السارية غير األمراض خدمات إدراج مع المسبق، والدفع التجميع يوفرها

 والتمويــل الداخليــة العائــدات مــن توليفــة خــالل مــن الشــاملة الصحية التغطية نحو تقدم إحراز 
 الوقائيــة ذات المردوديــة التــدخالت مــن توليفة لتمويل األولوية إيالء مع واالبتكاري، التقليدي

 بــاألمراض الخاصــة الرعايــة مســتويات مختلــف علــى الملطفــة بالرعايــة والخاصــة والعالجيــة
 ). ٣ التذييل انظر( المشتركة األمراض تشمل والتي السارية غير

 أشــكال مــن ذلــك وغيــر الماليــة المخــاطر مــن الحمايــة لضــمان ووطنيــة محلية مبادرات وضع 
 الضـــريبي والتمويـــل الصـــحي التـــأمين خـــالل مـــن المثـــال ســـبيل علـــى( االجتماعيـــة حمايـــةال

 جميــع بشــأن الملطفــة والرعايــة والتأهيل والعالج الوقاية توفير يشمل بما) النقدية والتحويالت

                                                            
 .منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي االقتضاء، وحسب    ١
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 يعمــل ال مــن فــيهم بمــن النــاس لكــل وذلــك الســارية، غير األمراض ذلك في بما االعتالالت،
  .الرسمي القطاع في

  
 إلــى الراميــة السياســات مجــال فــي الخيــارات تشــمل: النوعيــة الجيــدة بالخــدمات الموسعة التغطية  )ج(

 خــاص بشــكل التركيــز مــع الصــحية، بالخــدمات يتعلــق فيمــا والجــودة والتغطيــة واإلنصــاف الفّعاليــة تحســين
 الخطــر وعوامــل كريالســ وداء المزمنــة التنفســية واألمــراض والسرطان الدموية واألوعية القلب أمراض على

  :يلي ما الداخلية، األولويات من تكون قد أخرى سارية غير أمراض جانب إلى بها، المرتبطة
  

 الزبــائن مــن قريبــة الصــحية للرعايــة شــبكات حــول وتنظيمهــا واإلحالــة الخــدمات نظــم تــدعيم 
 مرافــق ذلــك فــي بما الصحية، الرعاية تقديم نظام بقية في تماماً  وُمدَمجة الناس على وُمركِّزة
 .الداخليين وللمرضى إسعافية متخصصة ومرافق الملطفة والرعاية للتأهيل

 التــي والمنظمــات الحكوميــة غيــر المنظمــات ذلــك فــي بمــا( الخــدمات مقــدمي جميــع تمكــين 
 بطريقــة الســارية غيــر لألمــراض التصــدي مــن) الــربح تســتهدف ال التــي وتلــك الربح تستهدف
 مجموعــة إمكانات من أيضاً  واالستفادة نفسه الوقت في المستهلك حماية ضمان مع منصفة
 الوقائيـــة والرعايـــة والتكميلـــي (الشـــعبي) التقليـــدي الطـــب مثـــل األخـــرى الخـــدمات مـــن متنوعـــة
 .األمراض لهذه التصدي في االجتماعية والخدمات والملّطفة والتأهيلية

 االختياريــة العالميــة اتالغايــ مــع متســقة وطنيــة أهداف وتحديد الخدمات تقديم فّعالية تحسين 
 القلــب ألمــراض تتصــدى التــي األثــر والقويــة ذات المردوديــة التــدخالت تغطية زيادة أجل من

 انظــر( متدرجة بطريقة السكري وداء المزمنة التنفسية واألمراض والسرطان الدموية واألوعية
 بمــا ّينــة،مع بــأمراض خاصــة أخرى ببرامج السارية غير األمراض خدمات وربط ،)٣ التذييل

 ).١ التذييل انظر( النفسية بالصحة الخاصة البرامج ذلك في

 غيــر بــأمراض المصــابين األشــخاص قبــل مــن األجــل الطويلــة الرعايــة إلــى االحتياجــات تلبية 
 تربط وفّعالة مبتكرة رعاية نماذج خالل من مشتركة وأمراض عجز من بها يرتبط وما سارية
 والرعايـــة جهـــة مـــن المجتمعيـــة الصـــحية المـــوارد /والخـــدمات المهنيـــة الصـــحة خـــدمات بـــين

 .أخرى جهة من الصحية الرعاية تقديم نظام وبقية األولية الصحية

 الســارية غيــر لألمــراض التصــدي أجــل مــن تحســينها ومواصــلة الجــودة لضــمان نظــم إقامــة 
 المبــــادئ اســــتخدام ذلــــك فــــي بمــــا األوليــــة، الصــــحية الرعايــــة علــــى التركيــــز مــــع ومعالجتهــــا

 غيــر لألمــراض التصــدي فــي وبروتوكوالتــه العــالج وأدوات البّينــات إلــى المســتندة جيهيــةالتو 
 تبعــــاً  تكييفهــــا بعــــد المشــــتركة واألمــــراض بهــــا المرتبطــــة الخطــــر وعوامــــل الرئيســــية الســــارية
 .الوطنية للسياقات

 إلــــى الســــعي مـــن الســــارية غيـــر بــــاألمراض المصـــابين األشــــخاص لتمكـــين إجــــراءات اتخـــاذ 
 والحـــوافز التثقيـــف وتـــوفير أفضـــل، نحـــو علـــى الذاتيـــة لحـــاالتهم والتصـــدي بكـــراً م اكتشـــافها
 القائمــة التوجيهيــة المبــادئ إلــى اســتناداً  الذاتيــة، والمعالجــة الذاتيــة الرعايــة أجــل من واألدوات

 مــن ذلــك فــي بمــا األفرقــة، علــى القائمــة المرضــى ومعالجــة المرضــى وســجالت البّينات على
(تطبيقـــات الصـــحة  اإللكترونيـــة الصـــحة مثـــل واالتصـــاالت لومـــاتالمع تكنولوجيـــات خـــالل

 .المحمولة)
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 المنـــــــاعي العـــــــوز وفيـــــــروس بالتغذيـــــــة الخاصـــــــة تلـــــــك مثـــــــل القائمـــــــة، البـــــــرامج اســـــــتعراض 
 فــــــي بمــــــا النفســــــية، والصــــــحة والطفــــــل األم وصــــــحة اإلنجابيــــــة والصــــــحة والســــــل البشــــــري

 ومكافحتهــا الســارية غيــر مــراضاأل مــن الوقايــة خــدمات إدمــاج لفــرص التماســاً  الخــرف، ذلــك
  .فيها

 بشــرية موارد ضمان إلى ترمي التي السياسات مجال في الخيارات تشمل: البشرية الموارد تنمية  )د(
  :يلي ما ومكافحتها السارية غير األمراض من الوقاية أجل من ومؤهلة كافية

  
 القائمـــة لصـــحيةا العاملـــة القـــوى معـــارف تحســـين فـــي واالســـتثمار الالزمـــة الكفـــاءات تحديـــد 

 االعــتالالت ذلــك فــي بمــا الســارية، غيــر لألمــراض بالتصــدي يتعلــق فيما وحماسها ومهاراتها
ــــى( الشــــائعة المشــــتركة ــــال، ســــبيل عل  الســــتيفاء خطــــة ووضــــع) النفســــية االضــــطرابات المث

 تقــدم ضــوء فــي ذلــك فــي بمــا المســتقبل، في الصحية العاملة القوى من المتوقعة االحتياجات
 .العمر في السكان

 ـــــة تضـــــمين ـــــر األمـــــراض مـــــن الوقاي ـــــي ومكافحتهـــــا الســـــارية غي ـــــدريب ف  العـــــاملين جميـــــع ت
 االجتمــاعيون والعــاملون المجتمعيــة الصــحة مجــال فــي العــاملون ذلــك فــي نبمــ الصــحيين،
 الصحية الرعاية على التركيز مع ،)والمهنيون التقنيون( المهنيين وغير المهنيون والموظفون

 .األولية

 نقــص مــن تعــاني التــي المنــاطق فــي للعمــل الصــحيين للعــاملين مناســبة وحــوافز أجــر تقــديم 
 .االجتماعي والدعم والتنمية والتدريب التحتية والبنية الموقع ذلك في بما الخدمات،

 مــاهرة عاملــة قــوى نشــر تيسير بغية بهم واالحتفاظ وتدريبهم الصحيين العاملين إعداد تعزيز 
 بتوظيــــف الخاصــــة الممارســــة لقواعــــد العالميــــة المنظمــــة لمدونــــة وفقــــاً  واألقــــاليم البلــــدان فــــي

 ١.الدولي الصعيد على الصحيين العاملين

 الدراســات مســتوى علــى التــدريب تــدعيم خــالل من الصحيين للعاملين وظيفية مسارات توفير 
 المهنيــة التخصصــات مختلــف فــي الســارية، غيــر األمــراض علــى خــاص تركيــز مــع العليــا،

 الصــحة وٕادارة والصــيدلة والتمــريض المشــابهة الصــحية والعلــوم الطــب ل،المثــا ســبيل علــى(
 التقــدم وتعزيــز) الطبــي والتعلــيم االجتمــاعي والعمــل الصــحة واقتصــاديات والتغذيــة العموميــة
 . المهنيين غير للموظفين الوظيفي

 نمــ األمثل المستوى إلى المساعدين الصحيين والمهنيين الممرضين ممارسة بنطاق االرتقاء 
 التصــدي ذلــك فــي بمــا ومكافحتهــا، الســارية غيــر األمــراض مــن الوقايــة فــي المســاهمة أجــل

 .المساهمة هذه تعترض التي للعوائق

 الحكومــة خــالل مــن السارية غير باألمراض الخاصة الخدمات لتقديم التخطيط قدرات تدعيم 
 وأطــــر ضــــىالمر  ومنظمــــات المهنيــــة والرابطــــات والخاصــــة العامــــة األكاديميــــة والمؤسســــات

 وتقييمه ورصده الخدمات هذه تقديم تنفيذ قدرات وتدعيم الذاتية، الرعاية

                                                            
   ١٦–٦٣ع ص ج القرار انظر    ١
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 الوقاية اإلتاحة المنصفة لبرامج تحسين إلى الرامية السياسات مجال في الخيارات تشمل: اإلتاحة  )ه(
 علــى كيــزالتر  مــع األساســية، والتكنولوجيــات واألدويــة والخــدمات) الصحية المعلومات توّفر التي تلك مثل(

 والســرطان الدمويــة واألوعيــة القلــب أمــراض بشأن األساسية التدخالت لتنفيذ الالزمة والتكنولوجيات األدوية
  :يلي ما األولية، الصحية الرعاية نهج خالل من السكري وداء المزمنة التنفسية واألمراض

  
 أجــــل مــــن وذي مردوديــــة شــــامل نحــــو علــــى والرعايــــة والعــــالج الوقايــــة إلــــى اإلتاحــــة تعزيــــز 

 زيــادة أخرى، أمور جملة في ذلك، في بما متكاملة، بطريقة السارية غير لألمراض التصدي
 وفّعالــة ومأمونــة التكلفــة ميســورة أخــرى وتكنولوجيــات تشــخيص ووســائل أدويــة إلــى الوصــول
 جوانــب مــن الكاملــة االســتفادة خــالل مــن ،اً مناســب يكون حسبما ذلك، في بما النوعية، وجيدة

 بالجوانــب المتعلــق العالميــة التجــارة منظمــة اتفــاق يتيحهــا التــي السياســات وخيــارات المرونــة
 ١.(اتفاق تريبس) الفكرية الملكية لحقوق التجارية

 األدويـــة إلـــى المرضـــى وصـــول لتحســـين البّينـــات إلـــى مســـتندة قطريـــة اســـتراتيجيات اعتمـــاد 
 لألدويــة الوطنيــة القــوائم فــي ةالصــل ذات األدوية بإدراج المثال، سبيل على( التكلفة الميسورة
 والتجزئــة الجملــة تجارة ربح هوامش على والسيطرة والصرف الوصف بين والفصل األساسية

 األساســية الســارية غيــر األمــراض أدويــة واعفــاء الــربح لهــامش تنازليــة مخططــات خــالل مــن
 لســــياقل مناســــباً  يكــــون حســــبما الضــــرائب، مــــن األخــــرى واألشــــكال االســــتيراد ضــــرائب مــــن

 ).الوطني

 التكلفــة والميســورة والفعالــة النوعيــة والجيــدة المأمونــة الجنيســة األدويــة واســتعمال شــراء تعزيــز 
 تخفيــف أدويــة تاحــةإ ذلــك فــي بمــا ومكافحتهــا، الســارية غيــر األمــراض مــن الوقايــة ألغــراض

 خــالل مــن بالعــدوى، المــرتبط للســرطان المضــادة واللقاحــات الملطفــة الرعايــة أجــل مــن اآلالم
 واالستعاضــة التفاضــلي التســجيل وٕاجــراءات الجنيســة المنتجــات جــودة ضــمان تشــمل تــدابير

 الوصـــــفات واصـــــفي وتثقيـــــف اً مناســـــب يكـــــون حيثمـــــا الماليـــــة والحـــــوافز الجنيســـــة بالمنتجـــــات
 .والمستهلكين

 لألمــراض التصــدي أجــل مــن للحيــاة المنقــذة األساســية واألدويــة التكنولوجيــات تــوافر تحســين 
 .الطارئة االستجابة من األولى المرحلة في ساريةال غير

 يتعلــق فيمــا المــالي التعــويض وكذلك المهني، والتأهيل والعالج الوقائية التدابير تاحةإ تيسير 
 بشـــأن والوطنيـــة الدوليـــة واللـــوائح القـــوانين مـــع يتســـق بمـــا المهنيـــة، الســـارية غيـــر بـــاألمراض
  .(silicosis) السيليسي الُسحار أو (asbestosis) وساألسبست داء مثل المهنية األمراض

  
  األمانة على المقترحة اإلجراءات

  
  :يلي ما األمانة من المتوخاة اإلجراءات تشمل  -٤٩
  

 الراميــة الجهــود مــن الصــدارة مكــان فــي الســارية غيــر لألمــراض االستجابة وضع: والحشد القيادة  )أ(
  .الشاملة الصحية التغطية وتحقيق الصحية النظم تدعيم إلى

                                                            
 بشــأن والتطــوير البحــث حفــز فــي االختــراع بــراءات ودور الفكريــة الملكيــة نظــام بأهميــة الواجــب النحــو علــى التســليم مــع    ١

 .  الجديدة األدوية
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  :  تقنيال التعاون  )ب(
  

 ذات مردوديـــة تـــدخالت إدمـــاج أجـــل مـــن للبلـــدان التقنيـــة والخلفيـــة واإلرشـــادات الـــدعم تـــوفير 
 ذلــك فــي بمــا الصــحية، النظم في بها المرتبطة الخطر وعوامل السارية غير األمراض بشأن

 .األساسية األولية الصحية الرعاية خدمات من مجموعات

 ذي مردوديــة نحــو علــى والرعايــة والعــالج ايــةالوق إلى الوصول تحسين على البلدان تشجيع، 
 وتكنولوجيـــات تشـــخيص ووســـائل أدويـــة تـــوافر زيـــادة أخـــرى، أمـــور جملـــة فـــي ذلـــك، فـــي بمـــا

 الفكريــة الملكيــة وٕادارة تطبيــق ودعــم النوعيــة، وجيــدة وفّعالــة ومأمونــة التكلفــة ميســورة أخــرى
 المتعلقـــة باالبتكـــارات تقـــيير  نحـــو علـــى الصـــلة ذات بالتجـــارة المتعلقـــة العوامـــل مـــن وغيرهـــا
 اتفــاق أحكــام مــع ويتســق الصــحية المنتجــات إلــى الوصــول ويعــزز حــد أقصــى إلــى بالصــحة
 ذات الصــكوكو  الفكريــة الملكيــة لحقــوق التجاريــة بالجوانــب المتعلــق العالميــة التجــارة منظمــة
 ضــاءاألع الــدول احتياجــات ويلبــي العالميــة، التجــارة منظمــة اتفاقــات ســائر وكــذلك الصــلة،
 .والتطوير البحث مجال في المحددة

 عــــالج أجــــل مــــن الطــــوارئ لحــــاالت الوكــــاالت بــــين مشــــتركة صــــحية مــــواد مجموعــــة نشــــر 
  .والطوارئ اإلنسانية الكوارث حاالت في السارية غير األمراض

 إلــــى اســـتناداً  السياســـات مجـــال فـــي المشــــورة تـــوفير :السياســـات مجـــال فـــي والحـــوار المشـــورة  )ج(
 قــدماً  الســير أجــل مــن العالميــة الصــحة جمعيــة اعتمــدتها قــرارات موضــع كانــت التــي القائمــة االســتراتيجيات

  . الشاملة الصحية والتغطية األولية الصحية بالرعاية المتعلقة برامج العمل في
  
ـــــايير القواعـــــد  )د(  تـــــدعيم) ١: (أجـــــل مـــــن تدريبيـــــة ومـــــواد وأدوات توجيهيـــــة مبـــــادئ وضـــــع: والمع

 وتــــــوفير وعالجهــــــا الســــــارية غيــــــر لألمــــــراض المبكــــــر الكشــــــف بشــــــأن مردوديــــــةذات ال التــــــدخالت تنفيــــــذ
ــــة التأهيــــل  أجــــل مــــن والتعــــرض التشــــخيص بشــــأن معــــايير وضــــع) ٢( ؛بهــــا للمصــــابين الملطفــــة والرعاي
 الرعايـــــــة تيســــــير) ٣( ؛ومكافحتهــــــا منهـــــــا والوقايــــــة المهنيــــــة الســــــارية غيـــــــر لألمــــــراض المبكــــــر الكشــــــف
 بشــــكل التركيــــز مــــع األســــرة، /المــــريض علــــى والمرتكــــزة البّينــــات إلــــى ســــتندةوالم التكلفــــة الميســــورة الذاتيــــة
 في بما الصحية، الثقافة أو/ و الصحي الوعي انخفاض من تعاني التي السكانية المجموعات على  خاص
 مـــن للوقايـــة اإلنترنـــت اســـتخدام) ٤( ؛المحمولـــة الهواتـــف إلـــى المســـتندة األدوات اســـتخدام خـــالل مـــن ذلـــك

 بــــين واالتصــــال الصــــحة وتعزيــــز الصــــحي التثقيــــف ذلــــك فــــي بمــــا ومكافحتهــــا، الســــارية غيــــر األمــــراض
  .الدعم مجموعات

  
 بــرامج نهــوج مختلــف فّعاليــة بشــأن البّينــات مــن المزيــد تــوفير: الممارســات وأفضــل البّينــات نشــر  )ه(

 والخبــرات تفادةالمســ الــدروس تبــادل وتيســير الســارية غيــر بــاألمراض المعنيــة والمنظمــة المتكاملــة الرعايــة
 التحــديات مواجهــة علــى البلــدان قــدرة ويعــزز العالميــة البّينــات حصــيلة مــن يزيــد بمــا الممارســات، وأفضــل
 التغطيــة وتنفيــذ الســارية غيــر لألمــراض التصــدي أجــل مــن جديــدة حلــول وضــع وكــذلك اإلنجــازات، وٕادامــة
  .تدريجياً  الشاملة الصحية
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  كاء الدوليون اإلجراءات المقترح أن يتخذها الشر 
  

بين بلــدان الشــمال وبلــدان الجنــوب، والتعــاون فيمــا بــين بلــدان فيما تعزيز التعاون الدولي في إطار التعاون   -٥٠
  ، حسب االقتضاء لتحقيق كل مما يلي:ٕاقامة الشراكات التعاونيةالجنوب، والتعاون الثالثي، و 

  
لمســتدامة إلحــراز التقــدم فــي التغطيــة الشــاملة تيسير تعبئة المــوارد الماليــة الكافيــة والقابلــة للتنبــؤ وا  أ)(

فــي الــُنظم الصــحية الوطنيــة، والســيما مــن خــالل الرعايــة الصــحية األوليــة وآليــات الحمايــة االجتماعيــة، مــن 
  أجل إتاحة الخدمات الصحية للجميع، والسيما الشرائح السكانية األشد فقرًا.

ــــــى تع  ب)( ــــــة إل ــــــي جهودهــــــا الرامي ــــــي دعــــــم الســــــلطات الوطنيــــــة ف ــــــُنظم الصــــــحية والتوســــــع ف ــــــز ال زي
بالخــــدمات العاليــــة الجــــودة بمــــا فــــي ذلــــك مــــن خــــالل إنشــــاء هياكــــل الرعايــــة الصــــحية األساســــية  التغطيــــة
والقـــدرات المؤسســـية الالزمـــة لتـــدريب العـــاملين الصـــحيين مثـــل المعاهـــد الصـــحية وكليـــات الطـــب  المناســـبة

  والتمريض. 
ن إتاحــــة األدويــــة ووســـــائل التشــــخيص وغيرهــــا مـــــن المســــاهمة فــــي الجهـــــود الراميــــة إلــــى تحســـــي  ج)(

ــــات الميســــورة التكلفــــة والمأمونــــة والفعالــــة والعاليــــة الجــــودة، مــــن خــــالل االســــتفادة الكاملــــة مــــن  التكنولوجي
  التسهيالت المتعلقة بالجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية. 

لســــــارية ومكافحتهــــــا مــــــن دعــــــم الجهــــــود الوطنيــــــة الراميــــــة إلــــــى الوقايــــــة مــــــن األمــــــراض غيــــــر ا  د)(
جملــة أمــور، تبــادل المعلومــات بشــأن أفضــل الممارســات وبــث النتــائج الخاصــة ببحــوث الــُنظم  بــين ،خــالل

  الصحية. 
  
تعزيز ودعم القــدرة الوطنيــة علــى إجــراء البحــث والتطــوير العــاليين الجــودة مــن أجــل الوقايــة  : ٥ الغرض

  من األمراض غير السارية ومكافحتها
  

التدخالت للوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها موجودة بالفعل، فــإن تنفيــذ هــذه التــدخالت رغم أن   -٥١
على الصعيد العالمي غير كاٍف. ويتطلــب األمــر إجــراء البحــوث المقارنــة والتطبيقيــة والتشــغيلية التــي تجمــع مــا بــين 

)، ٣ت الحالية وتعظــيم أثرهــا (انظــر التــذييل العلوم االجتماعية والعلوم الطبية الحيوية، من أجل التوسع في التدخال
  ). ٢ التذييلسعيًا إلى تحقيق الغايات العالمية االختيارية التسع (انظر 

  
ويدعو اإلعالن السياسي أصحاب المصلحة كافة إلى دعم وتيسير البحث المتعلــق بالوقايــة مــن األمــراض   -٥٢

تحســين قاعــدة المعــارف الالزمــة للعمــل علــى الصــعيد غيــر الســارية ومكافحتهــا، ووضــعه موضــع التنفيــذ، مــن أجــل 
الــــوطني واإلقليمــــي والعــــالمي. وتشــــجع االســــتراتيجية وخطــــة العمــــل العالميتــــان بشــــأن الصــــحة العموميــــة واالبتكــــار 

هــة نحــو تلبيــة االحتياجــات الســتهداف األمــراض التــي تــؤثر ٢١-٦١ج ص عوالملكية الفكرية ( ) علــى البحــوث الموجَّ
ين يعيشون في  البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل تأثيرًا غير متناسب، بما في ذلــك األمــراض في األشخاص الذ

غير السارية. ويقدم برنامج المنظمة البحثي المحدد األولويات للوقايــة مــن األمــراض غيــر الســارية ومكافحتهــا الــذي 
قبلي فــي البحــث فــي مجــال األمــراض صيغ من خالل عملية تشــاركية وتشــاورية، اإلرشــادات بشــأن االســتثمار المســت

) للبحــوث الخاصــة بوضــع األمــراض غيــر الســارية فــي برنــامج التنميــة ١ويعطــي البرنــامج أولويــة ( ١غيــر الســارية.
) والبحـــوث الراميـــة إلـــى فهـــم المحـــددات المتعـــددة القطاعـــات والمحـــددات ٢العـــالمي والبحـــوث فـــي مجـــال الرصـــد؛ (

                                                            
جنيــف، منظمــة الصــحة العالميــة،  ،البرنــامج المحــدد األولويــات لبحــوث الوقايــة مــن األمــراض غيــر الســارية ومكافحتهــا     ١

٢٠١١.  
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االجتماعية التي تتعلق باألمراض غير السارية وعوامل خطرهــا، وٕالــى التــأثير الخاصة باالقتصاد الكلي والمحددات 
) والبحوث التطبيقية وبحوث الُنظم الصحية التي تســعى إلــى تطبيــق االســتراتيجيات العاليــة المــردود التــي ٣عليها؛ (

ارتفــــاع تكلفتهــــا  ) والبحــــوث الراميــــة إلــــى إتاحــــة التــــدخالت الفعالــــة رغــــم٤ثبتــــت جــــدواها علــــى الصــــعيد العــــالمي؛ (
  واستخدامها المالئم في ظروف شح الموارد.

  
  في مجال السياسات ١خيارات الدول األعضاء

  
وُيقتــــرح علــــى الــــدول األعضــــاء اختيــــار إجــــراءات مــــن بــــين اإلجــــراءات الموضــــحة أدنــــاه وتنفيــــذها، وفقــــًا   -٥٣

  لتشريعاتها وعلى النحو الذي يتناسب مع ظروفها الخاصة. 
  

زيادة االستثمار في البحث واالبتكــار والتطــوير وتصــريف الشــؤون فــي مجــال البحــث،  االستثمار:  (أ)
جــزءًا ال يتجــزأ مــن االســتجابة الوطنيــة لمقتضــيات األمــراض غيــر الســارية؛ والســيما تحديــد جميعــًا بوصــفها 

 ٣ سد الفجوات التي تتعلق بالتدخالت الــواردة فــي التــذييلألجل المخصصات لتعزيز البحوث ذات الصلة 
  من حيث إمكانية التوسع فيها وأثرها وفعاليتها. 

وضــع سياســة وخطــة وطنيتــين مشــتركتين بشــأن  السياسات والخطط الوطنيــة المتعلقــة بــالبحوث:  (ب)
األكاديمية والبحثية  المؤسساتالبحوث في مجال األمراض غير السارية وتنفيذهما ورصدهما بالتعاون مع 

وتقيــيم أثــر التــدخالت  البحــوث القائمــة علــى المجتمعــات المحليــةحســب االقتضــاء، علــى أن يشــمل ذلــك 
  والسياسات.

الوطنيـــة فـــي مجـــال البحـــث والتطـــوير، بمـــا فـــي ذلـــك  القـــدرات المؤسســـيةتعزيـــز  تعزيـــز القـــدرات:  (ج)
الهياكل األساســية البحثيــة ومعــدات وٕامــدادات المؤسســات البحثيــة وقــدرة البــاحثين علــى إجــراء بحــوث جيــدة 

  النوعية.

من المؤسسات األكاديمية والوكاالت المتعــددة التخصصــات  بمزيد من الكفاءةاالستفادة  االبتكار:  د)(
فـــي تعزيـــز البحـــث والحفـــاظ علـــى القـــوى العاملـــة البحثيـــة، وحفـــز االبتكـــار والتشـــجيع علـــى إنشـــاء المراكـــز 

  والشبكات المرجعية الوطنية إلجراء البحوث المهمة بالنسبة إلى السياسات. 

القـــرار مـــن خـــالل  لصـــنعتعزيـــز القاعـــدة العلميـــة الالزمـــة  :البّينـــات الالزمـــة إلرشـــاد السياســـات  (ه)
البحــوث المتعلقــة بــاألمراض غيــر الســارية وتطبيقهــا مــن أجــل تحســين قاعــدة المعــارف التــي يســتند إليهـــا 

  العمل الوطني المستمر.

لدوليــة المخصصــة للبحــث ومخرجــات تتبع تدفق الموارد المحلية وا المساءلة بشأن إحراز التقدم:  (و)
  البحوث الوطنية وأثرها المتعلق بالوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها.

  
  األمانةالمطلوبة من اإلجراءات 

  
  ُيتوخى من األمانة أن تتخذ اإلجراءات التالية:  -٥٤
  

يميـــة، والمنظمـــات إشـــراك المراكـــز المتعاونـــة مـــع المنظمـــة، والمؤسســـات األكاد القيـــادة والحشـــد:  (أ)
 الُقطــريوالتحالفات البحثية في تعزيز القــدرة علــى البحــث فــي مجــال األمــراض غيــر الســارية علــى الصــعيد 

                                                            
  .منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي االقتضاء، وحسب     ١
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باالســتناد إلــى المجــاالت الرئيســية المشــار إليهــا فــي البرنــامج البحثــي المحــدد األولويــات لمنظمــة الصــحة 
فهــم ُيســر تكلفــة التــدخالت وخيــارات  العالميــة، وبصــفة خاصــة تعزيــز البحــوث المصــممة مــن أجــل تحســين

  ، وٕامكانية تنفيذها، وجدواها، وأثرها على اإلنصاف في الصحة.٣السياسات الواردة في التذييل 
تقــديم المســاعدة التقنيــة عنــد الطلــب لتعزيــز القــدرات الوطنيــة واإلقليميــة الالزمــة  :التعــاون التقنــي  (ب)

تكــار فــي السياســات والخطــط الوطنيــة واإلقليميــة المتعلقــة ) دمــج البحــث والتطــوير واالب١لكــل ممــا يلــي: (
) اعتمــــاد برنــــامج المنظمــــة البحثــــي المحــــدد األولويــــات بشــــأن الوقايــــة مــــن ٢بــــاألمراض غيــــر الســــارية؛ (

األمـــــراض غيـــــر الســـــارية ومكافحتهـــــا والمضـــــي بـــــه قـــــدمًا مـــــع مراعـــــاة االحتياجـــــات والســـــياقات الوطنيـــــة؛ 
تحسين القدرات االبتكارية من أجــل دعــم الوقايــة مــن األمــراض غيــر صياغة خطط البحث والتطوير و  )٣(

السارية ومكافحتها حسب االقتضــاء، مــن خــالل االســتفادة مــن التســهيالت وخيــارات السياســات التــي يــنص 
  .(تريبس) عليها اتفاق الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية

يــز تبــادل الخبــرات والتجــارب البحثيــة بــين البلــدان ونشــر/ تعز  المشورة والحوار بشأن السياســات:  (ج)
بث اإلرشادات ("مجموعات األدوات") بشــأن كيفيــة تعزيــز الــروابط بــين سياســات البحــث فــي مجــال الوقايــة 

  من األمراض غير السارية ومكافحتها، وبين ممارساته ومنتجاته.
  

  اإلجراءات المقترح أن يتخذها الشركاء الدوليون 
  

بــين بلــدان الجنــوب، والتعــاون الثالثــي، فيمــا يــز التعــاون بــين بلــدان الشــمال وبلــدان الجنــوب، والتعــاون تعز   -٥٥
  :، حسب االقتضاء، من أجل ما يليٕاقامة الشراكات التعاونيةو 
  

  تعزيز االستثمار ودعم القدرة الوطنية في مجال البحوث والتطوير واالبتكــار الجيــد النوعيــة فــي جميــع
لوقايــة مــن األمــراض غيــر الســارية ومكافحتهــا علــى نحــو مســتدام وعــالي المــردود، الجوانب المتعلقــة با

 بما في ذلك من خالل تعزيز القدرات المؤسسية وٕانشاء الزماالت والمنح الدراسية البحثية.

  تيسير البحوث المتعلقة باألمراض غير السارية وتطبيقها لتعزيز قاعدة المعارف الالزمة لتنفيذ خطــط
 ية واإلقليمية والعالمية.العمل الوطن

  ،تعزيــز اســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت فــي تحســين تنفيــذ البــرامج، والحصــائل الصــحية
وتعزيز الصحة، وُنظم الرصد والتبليغ والترصــد، وبــث المعلومــات عــن التــدخالت وأفضــل الممارســات 

كلفــة والعاليــة المــردود والمســتدامة والــدروس المســتفادة فــي مجــال األمــراض غيــر الســارية، الميســورة الت
 حسب االقتضاء.

  الغرضدعم البلدان واألمانة في تنفيذ اإلجراءات األخرى المدرجة ضمن هذا.  
  

رصـــد اتجاهـــات األمـــراض الســـارية ومحـــدداتها، وتقيـــيم التقـــدم الُمحـــرز فـــي الوقايـــة منهـــا  : ٦ الغـــرض
  ومكافحتها

  
فـــي رصـــد التقـــدم العـــالمي والـــوطني فـــي الوقايـــة مـــن  لغـــرضاستســـاعد اإلجـــراءات المدرجـــة ضـــمن هـــذا    -٥٦

مؤشــرًا وتســع غايــات عالميــة  ٢٥األمــراض غيــر الســارية ومكافحتهــا، باســتخدام إطــار الرصــد العــالمي الــذي يشــمل 
). وسيوفر الرصد تقييم اتجاهات األمراض غير السارية خالل الفترات الزمنيــة علــى نحــو ٢اختيارية (انظر التذييل 

مقارنة على الصعيد العالمي، وسيساعد على قياس أوضاع فرادى البلدان في اإلقليم نفسه أو الفئــة اإلنمائيــة قابل لل
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نفسها مقارنة ببعضها البعض، وسيوفر األسس للدعوة ورسم السياســات والعمــل المنســق، كمــا سيســاعد علــى تعزيــز 
  االلتزام السياسي. 

  
، يجــوز للبلــدان واألقــاليم أن تضــيف مؤشــرات أخــرى لرصــد  وفضًال عــن المؤشــرات الموضــحة فــي اإلطــار  -٥٧

التقدم في تنفيذ االســتراتيجيات الوطنيــة واإلقليميــة بشــأن الوقايــة مــن األمــراض غّيــر الســارية ومكافحتهــا، مــع مراعــاة 
  الظروف الخاصة بالبلد أو اإلقليم المعين.

  
ز المؤسســي زيــادة كبيــرة مــن أجــل إجــراء الترصــد وســينبغي زيــادة الــدعم المــالي والتقنــي الموجــه إلــى التعزيــ   -٥٨

والرصد، مــع مراعــاة االبتكــارات والتكنولوجيــات الجديــدة التــي قــد تحســن الفعاليــة فــي جمــع البيانــات وترتقــي بجودتهــا 
وتغطيتها، بغية تعزيز قدرات البلدان على جمع البيانات الالزمة للترصد والرصد العالمي والوطني وتحليلها والتبليغ 

  أنها. بش
  

  في مجال السياسات ١خيارات الدول األعضاء
  

وُيقتــــرح علــــى الــــدول األعضــــاء اختيــــار إجــــراءات مــــن بــــين اإلجــــراءات الموضــــحة أدنــــاه وتنفيــــذها، وفقــــًا   -٥٩
  لتشريعاتها وعلى النحو الذي يتناسب مع ظروفها الخاصة. 

  
ز ُنظــم تســجيل األحــوال : تحــديث التشــريعات الخاصــة بجمــع اإلحصــاءات الصــحية، وتعزيــالرصد  (أ)

المدنيــة وأســباب الوفــاة، وتحديــد واعتمــاد مجموعــة مــن الغايــات والمؤشــرات الوطنيــة باالســتناد إلــى إطــار 
الرصد العالمي ودمــج ُنظــم الرصــد الخاصــة بالوقايــة مــن األمــراض غيــر الســارية ومكافحتهــا، بمــا فــي ذلــك 

ات الصـــحية الوطنيـــة، مـــن أجـــل تقيـــيم التقـــدم انتشـــار التـــدخالت الرئيســـية ذات الصـــلة، فـــي ُنظـــم المعلومـــ
  الُمحرز في تنفيذ التدخالت وأثرها تقييمًا منهجيًا.

إنشاء سجالت األمراض والحفاظ عليها وتعزيزها، بمــا فــي ذلــك الســرطان، إذا  سجالت األمراض:  (ب)
  والوطنية. كان ذلك ممكنًا ومستدامًا، باستخدام مؤشرات مناسبة لتحسين فهم االحتياجات اإلقليمية

دمج الترصد في ُنظم المعلومات الصحية الوطنية والقيام دوريًا بجمــع البيانــات الخاصــة  الترصد:  (ج)
بعوامل الخطر السلوكية واالستقالبية (تعاطي الكحول على نحــو ضــار، والخمــول البــدني، وتعــاطي التبــغ، 

الـــدم، وارتفـــاع ســـكر الـــدم، وفـــرط والنظـــام الغـــذائي غيـــر الصـــحي، وزيـــادة الـــوزن والســـمنة، وارتفـــاع ضـــغط 
شحميات الدم)، ومحددات التعرض للمخاطر مثل تســويق األغذيــة والتبــغ والكحــول، مــع تصــنيف البيانــات 

  إلتاحة رصد االتجاهات وقياس التقدم المُحرز في التصدي لعدم المساواة. 

ك مــن خــالل إنشــاء معاهــد تعزيز القــدرات التقنيــة والمؤسســية بمــا فــي ذلــ تعزيز القدرات واالبتكار:  (د)
الصحة العموميــة، إلدارة وتطبيــق ُنظــم الترصــد والرصــد المدمجــة فــي ُنظــم المعلومــات الصــحية الموجــودة، 
مع التركيز على القدرة على إدارة البيانات وتحليلها والتبليغ عنها، من أجل تحســين إتاحــة البيانــات العاليــة 

  خطر المتسببة فيها. الجودة بشأن األمراض غير السارية وعوامل ال

المساهمة علــى أســاس روتينــي فــي المعلومــات عــن اتجاهــات األمــراض  بث النتائج واستخدامها:  (ه)
غيـــر الســـارية فيمـــا يتعلـــق بالمراضـــة، والوفيـــات حســـب الســـبب، وعوامـــل الخطـــر وغيرهـــا مـــن المحـــددات، 

                                                            
  .منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي االقتضاء، وحسب     ١
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وتزويــد المنظمــة بالمعلومــات والمصنفة حسب الســن ونــوع الجــنس والعجــز والفئــة االجتماعيــة االقتصــادية، 
عن التقدم الُمحــرز فــي تنفيــذ خطــط العمــل الوطنيــة وعــن مــدى فعاليــة السياســات واالســتراتيجيات الوطنيــة، 

  مع التحاليل العالمية. الُقطريةوتنسيق عملية التبليغ 

هـــة إلـــى ُنظــم الترصـــد والرصـــد الخاصـــة  تخصــيص الميزانيــة:  (و) زيـــادة مخصصــات الميزانيـــة الموجَّ
  الوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها، ومنحها األولوية. ب

  
  األمانة المطلوبة مناإلجراءات 

  
  ُيتوخى من األمانة أن تتخذ اإلجراءات التالية:   -٦٠
  

  التعاون التقني: تقديم الدعم إلى الدول األعضاء من أجل كل مما يلي:  (أ)
 ،بما في ذلك تحسين جمع البيانات الخاصة  إرساء ُنظم الترصد والرصد الوطنية أو تعزيزها

بعوامل الخطر وغيرها مــن المحــددات، والمراضــة والوفيــات، واالســتجابة الوطنيــة لمقتضــيات 
  الوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها.

  تحديد الغايات والمؤشرات الوطنية باالستناد إلى األوضاع الوطنية، مع مراعاة إطار الرصد
  في ذلك مؤشراته، ومجموعة من الغايات العالمية االختيارية. العالمي، بما

ـــدم الُمحـــرز صـــوب تحقيـــق الغايـــات   (ب) ـــد المعـــايير ورصـــد االتجاهـــات العالميـــة والقـــدرات والتق تحدي
  العالمية االختيارية:

  مــن أجــل رصــد التقــدم الُمحــرز فــي ٢٠١٣تحديد المؤشرات المالئمة للعمليــات بحلــول عــام ،
  ل. تنفيذ خطة العم

  ــــاظ عليهــــا ــــاألمراض غيــــر الســــارية والحف وضــــع معــــايير قيــــاس عوامــــل الخطــــر المتعلقــــة ب
  واستعراضها. 

  إجــراء تقييمــات دوريــة للقــدرات الوطنيــة للــدول األعضــاء فيمــا يتعلــق بالوقايــة مــن األمــراض
  غير السارية ومكافحتها.

 لمؤشــرات وجمعهــا تقديم اإلرشادات بشأن التعاريف، حسب االقتضاء، وبشــأن طريقــة قيــاس ا
وتجميعهـــا والتبليـــغ عنهـــا، وكـــذلك بشـــأن متطلبـــات ُنظـــم المعلومـــات الصـــحية علـــى الصـــعيد 

  الوطني الالزمة لتنفيذ ذلك. 

  استعراض التقدم الُمحرز على الصعيد العالمي في مجال الوقاية من األمراض غير السارية
والتبليـــغ عنـــه فـــي عـــامي ومكافحتهـــا مـــن خـــالل رصـــد تحقيـــق الغايـــات العالميـــة االختياريـــة 

عــــن عوامــــل التعجيــــل بالتقــــدم  المعــــارف، لكــــي تــــتمكن البلــــدان مــــن تبــــادل ٢٠٢٠و ٢٠١٥
  وتحديد وٕازالة العقبات في سبيل تحقيق الغايات االختيارية.

  رصـــد االتجاهـــات العالميـــة لألمـــراض غيـــر الســـارية وعوامـــل الخطـــر المتعلقـــة بهـــا، والقـــدرة
اتها، ونشر تقارير التقدم الدورية التي توضــح الحالــة الراهنــة الُقطرية على االستجابة لمقتضي
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للوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتهــا علــى الصــعيد العــالمي، ومواءمــة هــذه التقــارير 
فــــي إطــــار الرصــــد العــــالمي، ونشــــر التقــــارير الخاصــــة  ٢٠٢٠و ٢٠١٥مــــع تقــــارير عــــامي 

  حول والصحة.بعوامل خطر معينة مثل وباء التبغ العالمي أو الك

  جمـــع مجموعـــة ممثِّلـــة مـــن أصـــحاب المصـــلحة، بمـــا فـــي ذلـــك الـــدول األعضـــاء والشـــركاء
الــدوليون، مــن أجــل تقيــيم التقــدم الُمحــرز فــي تنفيــذ خطــة العمــل فــي منتصــف الفتــرة الزمنيــة 
للخطـــة وفـــي نهايـــة تلـــك الفتـــرة. وســـيتيح التقيـــيم المتوســـط األجـــل فرصـــة للـــتعلم مـــن الخبـــرة 

الســنوات األربــع األولــى مــن الخطــة، واتخــاذ اإلجــراءات التصــحيحية حيثمــا  المكتســبة خــالل
افتقرت اإلجراءات إلى الفعالية، وٕاعادة توجيــه أجــزاء مــن الخطــة حســب االقتضــاء، اســتجابًة 

 .٢٠١٥بعد عام  لماالتنمية  لخطة
  

  اإلجراءات المقترح أن يتخذها الشركاء الدوليون 
  

ٕاقامــة لدان الشــمال وبلــدان الجنــوب، والتعــاون بــين بلــدان الجنــوب، والتعــاون الثالثــي، و تعزيز التعاون بين ب  -٦١
  :، حسب االقتضاء، من أجل ما يليالشراكات التعاونية

  
  تعبئــة المــوارد، وتشــجيع االســتثمار، وتعزيــز القــدرة الوطنيــة علــى الترصــد والرصــد والتقيــيم فــي جميــع

 .ومكافحتهاجوانب الوقاية من األمراض غير السارية 
 
  تيسير ترصد النتائج ورصدها وتطبيقها لتوفير القاعدة الالزمة للدعوة ورسم السياسات وتنســيق العمــل

 وتعزيز االلتزام السياسي. 
  

  تعزيـــز اســـتخدام تكنولوجيـــا المعلومـــات واالتصـــاالت فـــي تحســـين القـــدرة علـــى الترصـــد والرصـــد، وبـــث
 مراض غير السارية، حسب االقتضاء.واأل البيانات عن اتجاهات عوامل الخطر والمحددات

 
  ٦ الغــرضتقديم الدعم لتنفيذ اإلجراءات األخرى المتعلقة بالدول األعضاء وباألمانــة والمدرجــة ضــمن 

مــن أجــل رصــد وتقيــيم التقــدم الُمحــرز فــي مجــال الوقايــة مــن األمــراض غيــر الســارية ومكافحتهــا علــى 
  الصعيد الوطني واإلقليمي والعالمي.
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 Appendix 1  ١ييل التذ
  
  

  أوجه التفاعل بين األمراض غير السارية الرئيسية واالعتالالت األخرى
  

ينبغي على االستجابة الشاملة لمقتضيات الوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها أن تأخذ في االعتبار عــددًا 
راكيـــة وغيرهـــا مـــن األمـــراض غيـــر مـــن االعـــتالالت األخـــرى. وتشـــمل األمثلـــة علـــى هـــذه االعـــتالالت اإلعاقـــة اإلد

 ،وداء ألزهــايمر ،والتوحــد ،واألمــراض العصــبية بمــا فــي ذلــك الصــرع ،والغــدد الصــماء ،الســارية، مثــل أمــراض الكلــى
ـــة (مثـــل الثالســـيمية وفقـــر الـــدم المنجلـــي)  ـــدم بمـــا فـــي ذلـــك االعـــتالالت الهيموغلوبيني وداء باركنســـون، وأمـــراض ال

األمـــراض و  ،الجلديـــةاألمـــراض و  ،واألمـــراض العضـــلية الهيكليـــة ،لجهـــاز الهضـــميوأمـــراض ا ،الكبديـــةاالعـــتالالت و 
الفمويــة، وحــاالت اإلعاقــة واالضــطرابات الوراثيــة، التــي قــد تصــيب األفــراد بمفردهــا أو بمصــاحبة اعــتالالت أخــرى. 

، بتها للعــالجواســتجاوقــد يــؤثر وجــود هــذه االعــتالالت أيضــًا علــى تطــور األمــراض غيــر الســارية الرئيســية وتقــدمها 
االعــتالالت مثــل أمــراض الكلــى تحــدث  بعــض وينبغي التصدي له من خالل نهــوج متكاملــة. وفضــًال عــن ذلــك فــإن

العالجــي، ولــذا فهــي مرتبطــة ارتباطــًا وثيقــًا  هماتــدبير و  فرط ضغط الدم وداء السكري المبكر عن نتيجة لعدم الكشف
  باألمراض غير السارية الرئيسية.

  
  خرى القابلة للتغييرعوامل الخطر األ

  
عوامــل خطــر رئيســية مشــتركة وهــي تعــاطي التبــغ، والنظــام الغــذائي غيــر الصــحي، والخمــول البــدني،  ةهنــاك أربعــ

  وتعاطي الكحول على نحو ضار، تمثل أهم عوامل الخطر في مجال األمراض غير السارية. 
  
لب واألوزون واألغبــرة والمســتأرجات المنقولــة وفضًال عن ذلك فــإن تلــوث الهــواء باألدخنــة الناتجــة عــن الوقــود الصــ 

بالهواء، والتلوث البيئي، وتغيُّر المناخ، والضغط النفسي بما فــي ذلــك الضــغط العصــبي المــزمن المتعلــق بالعمــل أو 
بالبطالة قد يسهم في المراضة والوفيات الناجمة عن السرطان واألمراض القلبيــة الوعائيــة وأمــراض الجهــاز التنفســي 

ة. ويزيد التعرض للمواد الُمسرطنة مثل الحرير الصخري (األسبســتوس)، وغــازات عــادم الــديزل، واإلشــعاعات المزمن
واألشـــعة فـــوق البنفســـجية فـــي بيئـــات المعيشـــة والعمـــل، مـــن مخـــاطر الســـرطان. وبالمثـــل فـــإن االســـتخدام  ،المؤينـــة

تجــــة عــــن الصــــناعات الكيميائيــــة غيــــر العشــــوائي للكيماويــــات الزراعيــــة فــــي الزراعــــة وطــــرح المنتجــــات الســــامة النا
الخاضعة للتنظيم، قد يتسبب في السرطان وغيره من األمراض غير السارية مثل أمراض الكلــى. واحتمــال اإلصــابة 
باألمراض غير السارية نتيجة للتعرض لهذه العوامل يبلغ أقصاه في المراحــل المبكــرة مــن الحيــاة، ولــذا ينبغــي إيــالء 

  ض في أثناء الحمل والطفولة.عناية خاصة لمنع التعر 
  

وتتــوفر التــدخالت البســيطة والميســورة التكلفــة للحــد مــن المخــاطر البيئيــة والمهنيــة، ومــن شــأن تحديــد أولويــات هــذه 
ــــة  التــــدخالت وتنفيــــذها أن يســــهم فــــي الحــــد مــــن عــــبء األمــــراض غيــــر الســــارية (قــــرارات جمعيــــة الصــــحة العالمي

بشــأن الوقايــة مــن  ٢٢-٥٨ج ص عة لتــوفير الصــحة المهنيــة للجميــع، وبشــأن االســتراتيجية العالميــ ١٢-٤٩ع ص ج
بشأن تغيُّــر  ١٩-٦١ج ص عخطة العمل العالمية، و -بشأن صحة العمال  ٢٦-٦٠ج ص عالسرطان ومكافحته، و

  المناخ والصحة).
  

  االضطرابات النفسية
  

أن تســهم فــي العــبء العــالمي لألمــراض  نظرًا ألن االضطرابات النفسية ُتعد سببًا مهمًا من أســباب المراضــة ويمكــن
غير السارية، ينبغي تحقيق اإلتاحة العادلة لبرامج وتدخالت الرعايــة الصــحية الفعالــة. وتــؤثر االضــطرابات النفســية 
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إحــدى  مثــلفــي األمــراض غيــر الســارية األخــرى وتتــأثر بهــا، حيــث قــد تمهــد لإلصــابة بــاألمراض غيــر الســارية أو ت
نتيجــة للتــأثير المتبــادل. علــى ســبيل المثــال، هنــاك بّينــات تــدل علــى أن االكتئــاب يعــرِّض عواقبهــا، كمــا قــد تحــدث 

لإلصابة بالنوبات القلبية، والعكس صحيح فالنوبات القلبية تزيد من احتمال اإلصابة باالكتئاب. وكذلك فإن عوامل 
بط مــا بــين األمــراض غيــر خطر األمراض غير السارية مثل السلوك الخامل وتعــاطي الكحــول علــى نحــو ضــار، تــر 

الســـارية واالضـــطرابات النفســـية. وهنـــاك روابـــط وثيقـــة بـــين خصـــائص الشـــرائح الســـكانية المحرومـــة اقتصـــاديًا مثـــل 
انخفاض المستوى التعليمي، وتدني األوضاع االجتماعية االقتصادية، والتعرض للضغوط العصبية والبطالــة، وبــين 

ية. ورغــــم وجــــود هــــذه الــــروابط الوثيقــــة، فــــإن البيِّنــــات تشــــير إلــــى أن االضــــطرابات النفســــية واألمــــراض غيــــر الســــار 
االضطرابات النفسية لدى المرضى المصابين باألمراض غير السارية وكذلك األمراض غير السارية لدى المرضــى 

الوثيــق ينبغي تنفيذ خطة العمل بشأن الصحة النفسية بالتنســيق لذا المصابين باالضطرابات النفسية عادة ما ُتغفل. 
  مع خطة العمل بشأن الوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها على المستويات كافة.

  
  األمراض السارية

  
ازداد فـــي األعـــوام األخيـــرة اإلقـــرار بـــدور عوامـــل العـــدوى فـــي إمـــراض األمـــراض غيـــر الســـارية، ســـواء بمفردهـــا أو 

ـــد مـــن األ إلـــى مـــراض غيـــر الســـارية بمـــا فـــي ذلـــك األمـــراض القلبيـــة جانـــب اآلثـــار الوراثيـــة والبيئيـــة. ويـــرتبط العدي
ـــاألمراض الســـارية ســـواء مـــن حيـــث ســـببياتها أو احتمـــاالت نتائجهـــا  الوعائيـــة وأمـــراض الجهـــاز التنفســـي المزمنـــة ب

الوخيمــة. وقــد اتضــح علــى نحــو متزايــد أن الســرطانات بمــا فــي ذلــك بعــض الســرطانات التــي لهــا تــأثير عــام مثــل 
ن الكبــد وســرطان تجويــف الفــم والمعــدة، لهــا ســببيات معديــة. وفــي البلــدان الناميــة مــن ســرطان عنــق الــرحم وســرطا

مــس الســرطانات. وتشــمل المعــدالت المرتفعــة مــن الســرطانات األخــرى المعــروف أن حــاالت العــدوى تتســبب فــي خُ 
اركومة كــابوزي، يــدز فــي حالــة ســألالتي ترتبط بالعدوى أو االحتشار في البلدان النامية، فيــروس الهــربس وفيــروس ا

والديدان المثقوبة الكبدية في حالــة ســرطان القنــوات الصــفراوية. وقــد تنــتج بعــض حــاالت العجــز المهمــة مثــل العمــى 
الخــدمات القويــة القائمــة و والصمم وعيوب القلب والخلل الذهني، عن أسباب ناجمة عن العدوى يمكن الوقايــة منهــا. 

المعديــة عــن طريــق اســتراتيجيات الوقايــة، بمــا فــي ذلــك التمنيــع (مثــل  علــى الســكان والراميــة إلــى مكافحــة األمــراض
، وشــلل الكــزازو ، والــورم الحليمــي البشــري، والحصــبة، والحميــراء، واألنفلــونزا، Bاللقاحات المضــادة لاللتهــاب الكبــدي 

علــى حــد أن تحــد مــن عــبء األمــراض غيــر الســارية وأثرهــا مــن شــأنها األطفــال)، والتشــخيص والعــالج والمكافحــة، 
  سواء.

  
وهنــــاك كــــذلك مخــــاطر بالغــــة لإلصــــابة بــــاألمراض المعديــــة والحساســــية لهــــا لــــدى األشــــخاص المصــــابين بالفعــــل 

غيــــر الســــارية. ومـــن شــــأن االلتفــــات إلــــى هـــذا التفاعــــل أن يعظِّــــم فــــرص الكشـــف عــــن األمــــراض غيــــر  بـــاألمراض
ت الرعايـــــــة الصـــــــحية واألمـــــــراض المعديـــــــة علـــــــى حـــــــد ســـــــواء وفـــــــرص عالجهـــــــا، مـــــــن خـــــــالل خـــــــدما الســـــــارية
والمتخصصـــة الســـريعة. علـــى ســـبيل المثـــال، مـــدخنو التبـــغ والمصـــابون بالســـكري أو االضـــطرابات الناجمـــة  األوليـــة
ـــــر  عـــــن ـــــر المباشـــــر، يعـــــدون جمـــــيعهم أكث ـــــى التـــــدخين غي ـــــت المناعـــــة أو المعرضـــــون إل تعـــــاطي الكحـــــول أو كب

صــابين بــأمراض الجهــاز التنفســي المزمنــة لإلصــابة بالســل. ونظــرًا ألن تشــخيص الســل لــدى األشــخاص الم عرضــة
غالبًا ما ُيغفل، فإن التعاون في الفحــص لتحــري اإلصــابة بالســكري وأمــراض الجهــاز التنفســي المزمنــة فــي العيــادات 
المختصــة بالســل والفحــص لتحــري اإلصــابة بالســل فــي العيــادات المختصــة بــاألمراض غيــر الســارية مــن شــأنه أن 

مثــل فــإن دمــج البــرامج المعنيــة بــاألمراض غيــر الســارية أو الرعايــة الملطفــة مــع بــرامج يعــزز اكتشــاف الحــاالت. وبال
يــدز مــن شــأنه أن يعــود بفوائــد متبادلــة، ألن كليهمــا يرمــي إلــى الرعايــة والــدعم الطــويلي ألرعاية المصابين بفيروس ا

 لأليـــدزج الطويـــل األجـــل األجـــل كجـــزء مـــن البرنـــامج، وألن األمـــراض غيـــر الســـارية قـــد تمثـــل عرضـــًا جانبيـــًا للعـــال
  والعدوى بفيروسه.
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  التغيُّر الديُمغرافي وحاالت العجز
  

إن الوقايـــة مـــن األمـــراض غيـــر الســـارية ســـتؤدي إلـــى زيـــادة عـــدد االشـــخاص الـــذين يتمتعـــون بالصـــحة فـــي مرحلـــة 
مباشــرة األكثــر الشيخوخة ونسبتهم، وستؤدي كذلك إلــى تجنــب تكــاليف الرعايــة الصــحية المرتفعــة، والتكــاليف غيــر ال

مــن الســكان مــن العجــز وتــؤثر زيــادة  ٪١٥. ويعــاني نحــو الطاعنــة فــي الســنارتفاعــًا التــي تتعلــق بالفئــات الســكانية 
األمراض غير السارية تأثيرًا عميقًا على االتجاهات التي يشهدها العجز؛ على سبيل المثال تشير التقديرات إلى أن 

وات العيش مع العجز في البلدان المنخفضــة والمتوســطة الــدخل. وتضــع هذه األمراض تسهم بنحو ثلثي إجمالي سن
كبيرًا مــن الطلــب علــى الرعايــة  عبئاً حاالت العجز المتعلقة باألمراض غير السارية (مثل البتر أو العمى أو الشلل) 

استراتيجية صحية االجتماعية والُنظم الصحية، وتخفِّض اإلنتاجية وتصيب األسر بالفاقة. وينبغي أن يمثل التأهيل 
محوريـــة فـــي البـــرامج المعنيـــة بـــاألمراض غيـــر الســـارية مـــن أجـــل التصـــدي لعوامـــل الخطـــر (مثـــل الســـمنة والخمـــول 
البدني)، والفقدان في أداء الوظائف بسبب األمراض غير السارية (مثل البتر والعمى الناجم عن السكري أو السكتة 

يحد من آثار المرض وعواقبه، وأن يعجل بالخروج مــن المستشــفى، الدماغية). ومن شأن إتاحة خدمات التأهيل أن 
  وأن يبطء تدهور الصحة أو يوقفه، وأن يحسن نوعية الحياة.

  
  العنف واإلصابات غير المتعمدة

  
 ُيعد تعرض األطفال إلساءة المعاملة (التي تشمل اإليذاء البدني والجنسي والنفســي، واإلهمــال أو الحرمــان)، عــامالً 

الخطـــر المعروفـــة التـــي تـــؤدي فيمـــا بعـــد إلـــى ســـلوكيات تنطـــوي علـــى مخـــاطر جســـيمة مثـــل التـــدخين،  مـــن عوامـــل
وتعــاطي الكحــول علــى نحــو ضــار، وتعــاطي المخــدرات، واضــطرابات األكــل، التــي تهيــئ بــدورها األفــراد لإلصــابة 

اض الرئـــة المزمنـــة بـــاألمراض غيـــر الســـارية. وهنـــاك بيِّنـــات تشـــير إلـــى أن مـــرض القلـــب اإلقفـــاري والســـرطان وأمـــر 
مرتبطة بالتعرض إلساءة المعاملة في مرحلة الطفولة. وبالمثل فقد ُوجد أن التعــرض لعنــف العشــير مــرتبط بتعــاطي 
الكحــول علــى نحــو ضــار، وتعــاطي المخــدرات، والتــدخين، واضــطرابات األكــل. ولــذا فــإن البــرامج الراميــة إلــى منــع 

ها أن تسهم إسهامًا كبيرًا في الوقاية من األمراض غيــر الســارية عــن إساءة معاملة األطفال وعنف العشير في إمكان
  طريق الحد من احتماالت تعاطي التبغ، واتباع نظام غذائي غير صحي، وتعاطي الكحول على نحو ضار. 

  
ويمنــع غيــاب الهياكــل األساســية المأمونــة الالزمــة للمشــي وركــوب الــدراجات مــن ممارســة النشــاط البــدني. ولــذا فــإن 

ستراتيجيات المعروفة للوقاية من اإلصابات الناجمة عن حوادث الطرق مثل التشــريعات المالئمــة بشــأن الســالمة اال
وركــوب الــدراجات  مشــيعلى الطرق وٕانفاذها، والتخطيط الجيد الستخدام األراضي والهياكــل األساســية التــي تــدعم ال

ضــًال عــن المســاعدة فــي التصــدي لإلصــابات. وُيعــد بأمان، يمكن أن تسهم في الوقاية من األمراض غيــر الســارية ف
ـــدة وعلـــى  القصـــور النـــاتج عـــن تعـــاطي الكحـــول عـــامًال مهمـــًا يـــؤثر علـــى مخـــاطر التعـــرض لإلصـــابات غيـــر المتعمَّ
حدتها. وتشمل هذه اإلصابات حوادث الطرق والســقوط والغــرق والحــروق والعنــف بأشــكاله كافــة. ولــذا فــإن التصــدي 

 وفـــي مجــــالضـــار ســــيعود بالفائـــدة فــــي مجـــال الوقايـــة مــــن األمـــراض غيـــر الســــارية  لتعـــاطي الكحـــول علــــى نحـــو
  اإلصابات.
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 Appendix 2  ٢التذييل 
  

مؤشرًا ومجموعة مكونة من تسع غايــات عالميــة اختياريــة للوقايــة  ٢٥يتضمن  رصد عالمي شاملإطار 
  السارية ومكافحتها غيرمن األمراض 

  
  المؤشر  الغاية   عنصر اإلطار 

  فيات والمراضةالو 
الوفيات المبكرة الناجمة عن 

  السارية غيراألمراض 
تحقيـــــــق انخفـــــــاض نســـــــبي بمقـــــــدار ) ١(

في مخاطر الوفاة المبكرة الناجمــة  ٪٢٥
عــــــــــن األمــــــــــراض القلبيــــــــــة الوعائيــــــــــة أو 
الســـــــرطان أو داء الســـــــكري أو أمـــــــراض 

  الجهاز التنفسي المزمنة

المشروط في ســن يتــراوح  غيراحتمال الوفاة ) ١(
عامــــــًا بســــــبب األمــــــراض القلبيــــــة  ٧٠و ٣٠ين بــــــ

الوعائيــــــــــة والســــــــــرطان وداء الســــــــــكري وأمــــــــــراض 
  الجهاز التنفسي المزمنة

معــــــــدل اإلصــــــــابة بالســــــــرطان حســــــــب نــــــــوع ) ٢(  مؤشر إضافي 
  ألف نسمة ١٠٠السرطان لكل 

  عوامل الخطر
      عوامل الخطر السلوكية 

تعـــاطي الكحـــول علـــى نحـــو 
  ١ضار

  

بمقــــــــدار  تحقيـــــــق انخفـــــــاض نســـــــبي) ٢(
علـــى األقـــل فـــي معـــدالت تعـــاطي  ٪١٠

حســــــــب  ٢الكحــــــــول علــــــــى نحــــــــو ضــــــــار
  االقتضاء في إطار السياق الوطني

اســتهالك ) المســجل وغيــرالمسجل (إجمالي ) ٣(
عامـــــــــــــًا أو  ١٥البــــــــــــالغ مــــــــــــن العمــــــــــــر (الفــــــــــــرد 
الســــــــنوي مــــــــن الكحــــــــول بلتــــــــر الكحــــــــول  )أكثــــــــر

الســــياق  إطــــار الصــــافي، حســــب االقتضــــاء فــــي
  الوطني

النتشــــــــار الموحــــــــد حســــــــب الســــــــن معــــــــدل ا) ٤(
لإلســراف فــي تعــاطي الكحــول مــن آن إلــى آخــر 
ـــالغين، حســـب االقتضـــاء فـــي  بـــين المـــراهقين والب

  السياق الوطني إطار
المراضــــــة والوفيــــــات الناجمــــــة عــــــن تعــــــاطي ) ٥(

الكحـــــــــول بـــــــــين المـــــــــراهقين والبـــــــــالغين، حســـــــــب 
  السياق الوطنيإطار االقتضاء في 

اض نســـــــبي بمقــــــــدار تحقيـــــــق انخفـــــــ) ٣(  الخمول البدني
فــــي معــــدل انتشــــار نقــــص النشــــاط  ٪١٠

  البدني

معــــــــــــدل انتشــــــــــــار قلــــــــــــة النشــــــــــــاط البــــــــــــدني ) ٦(
 ٦٠عــرَّف بأنــه مزاولــة أقــل مــن ويُ المــراهقين،  بين

بــــين االعتــــدال  الــــذي يتــــراوحدقيقــــة مــــن النشــــاط 
  والشدة يومياً 

                                                            
ـــوطني وبمـــا يتماشـــى مـــع ســـتختار البلـــدان المؤشـــر (ال     ١ مؤشـــرات) الخـــاص بهـــذا التعـــاطي كمـــا يتناســـب مـــع الســـياق ال

اســتراتيجية المنظمــة العالميــة للحــد مــن تعــاطي الكحــول علــى نحــو ضــار والــذي قــد يشــمل مــدى انتشــار اإلســراف فــي تعــاطي 
، الكحــوللناجمــة عــن تعــاطي الكحول من آن إلــى آخــر، وٕاجمــالي كميــات الكحــول التــي يســتهلكها الفــرد، والمراضــة والوفيــات ا

  .بين جملة أمور
يشمل مفهوم تعاطي الكحول على نحو ضار في االستراتيجية العالمية للحد من تعاطي الكحول على نحو ضار التي      ٢

وضعتها المنظمة التعــاطي الــذي يتســبب فــي عواقــب صــحية واجتماعيــة ضــارة لمــن يشــرب الكحــول وللمحيطــين بــه وللمجتمــع 
  أنماط التعاطي المرتبطة بزيادة احتماالت الحصائل الصحية السلبيةككل، وكذلك 
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  المؤشر  الغاية   عنصر اإلطار 
معــــــــدل االنتشــــــــار الموحــــــــد حســــــــب الســــــــن ) ٧(

لغين النشـــــاط البـــــدني بـــــين األشـــــخاص البـــــا لقلـــــة
ـــــر  ١٨العمـــــر  مـــــن وُيعـــــرَّف بأنـــــه (عامـــــًا أو أكث

دقيقــة مــن النشــاط المعتــدل  ١٥٠مزاولــة أقــل مــن 
  ).في األسبوع أو ما يعادله

تحقيـــــــق انخفـــــــاض نســـــــبي بمقــــــــدار ) ٤(  الصوديوم/ مدخول الملح
فـــي متوســـط مـــدخول الســـكان مـــن  ٪٣٠
  ١.الصوديوم/ الملح

)  كلوريـــد الصـــوديوم(متوســـط مـــدخول الملـــح ) ٨(
موحـــد حســـب الســـن فـــي اليـــوم لـــدى األشـــخاص ال

  عامًا أو أكثر  ١٨البالغين من العمر 
تحقيـــــــق انخفـــــــاض نســـــــبي بمقــــــــدار ) ٥(  تعاطي التبغ

 حــــــــــاليفــــــــــي معــــــــــدل االنتشــــــــــار ال ٪٣٠
لتعـــاطي التبـــغ بـــين األشـــخاص البـــالغين 

  سنة أو أكثر ١٥من العمر 

معـــدل االنتشـــار الحـــالي لتعـــاطي التبـــغ بـــين ) ٩(
  المراهقين

الموحـــــد حســـــب  معـــــدل االنتشـــــار الحـــــالي) ١٠(
 ١٨البــالغين مــن العمــر  التبــغ بــينالسن لتعــاطي 
  عامًا أو أكثر

    عوامل الخطر البيولوجية
  ارتفاع ضغط الدم 

  
تحقيـــــــق انخفـــــــاض نســـــــبي بمقــــــــدار ) ٦(

فــــي معــــدل انتشــــار ارتفــــاع ضــــغط  ٪٢٥
الدم أو احتواء انتشار ارتفاع ضغط الدم 

  تبعًا للظروف الوطنية

معـــــــدل االنتشـــــــار الموحـــــــد حســـــــب الســـــــن  )١١(
ــــالغين مــــن  ــــين الكبــــار الب ــــدم ب الرتفــــاع ضــــغط ال

وُيعـــرَّف بأنـــه ضـــغط (عامـــًا أو أكثـــر  ١٨العمـــر 
مليمتـــــر زئبـــــق أو  ١٤٠الـــــدم االنقباضـــــي البـــــالغ 

 ٩٠أو ضــــغط الــــدم االنبســــاطي البــــالغ / أكثــــر و
، وضــغط الــدم االنقباضــي )مليمتر زئبــق أو أكثــر

  المتوسط
  ٢والسمنة الداء السكري

  
  

وقـــــــــف زيـــــــــادة معـــــــــدل انتشـــــــــار داء ) ٧(
  السكري والسمنة

معـــــــــــــــدل االنتشـــــــــــــــار الموحـــــــــــــــد حســـــــــــــــب ) ١٢(
الســـــكر فـــــي / الرتفـــــاع مســـــتوى الغلوكـــــوز الســـــن
بــــــــين األشــــــــخاص البــــــــالغين مــــــــن العمــــــــر  الــــــــدم
وُيعـــــــــرَّف بأنـــــــــه تركيـــــــــز (عامـــــــــًا أو أكثـــــــــر   ١٨

ـــــــــق البـــــــــالغ  غلوكـــــــــوز ـــــــــى الري بالزمـــــــــا الـــــــــدم عل
أو ) ديســــــيلتر/ يغــــــراممل ١٢٦(لتــــــر / مليمــــــول ٧

أكثــر، أو تعــاطي األدويــة لعــالج ارتفــاع مســتوى 
  ) الغلوكوز في الدم

معــــــــــدل انتشــــــــــار فــــــــــرط الــــــــــوزن والبدانــــــــــة ) ١٣(
المعــــــــــــرَّف وفقــــــــــــًا لمعــــــــــــايير (المــــــــــــراهقين  بــــــــــــين

ــــــى المرجعيــــــة للنمــــــو بالنســــــبة  المنظمــــــة فــــــرط إل
ــــــــوزن ــــــــي ســــــــن  ال ــــــــال والمــــــــراهقين ف ــــــــدى األطف ل

احـــــــــد فـــــــــي بأنـــــــــه انحـــــــــراف معيـــــــــاري و  الدراســـــــــة
لســــــن والجــــــنس، حســــــب اكتلــــــة الجســــــم  منســــــب

لبدانـــــة بأنـــــه انحرافـــــان معياريـــــان إلـــــى اوبالنســـــبة 
لســــــن حســــــب ااثنــــــان فــــــي منســــــب كتلــــــة الجســــــم 

  )والجنس
                                                            

  .غرامات من الملح أو غرامين من الصوديوم للفرد في اليوم ٥توصي منظمة الصحة العالمية بتناول أقل من      ١
  .سوف تختار البلدان المؤشر (المؤشرات) المالئمة للسياق الوطني     ٢
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فــرط لمعدل االنتشــار الموحــد حســب الســن ) ١٤(

والســمنة بــين األشــخاص البــالغين مــن العمــر  الوزن
ــــــر   ١٨ ــــــوزن بأنــــــه (عامــــــًا أو أكث وُيعــــــرَّف فــــــرط ال
 كتلـــــة الجســـــم الـــــذي يعـــــادل أو يزيـــــد علـــــى  ســـــبمن
فــي حــين ُتعــرَّف الســمنة بأنهــا  ٢م /كيلــوغرام ٢٥

ـــة الـــذي يعـــادل أو يزيـــد علـــى  الجســـم منســـب كتل
  )٢م /كيلوغرام ٣٠

  مؤشرات إضافية
  

عة متوســط نســبة األحمــاض الدهنيــة المشــبَّ ) ١٥(
إجمالي مــدخول الطاقــة الموحــد حســب الســن  إلى
عامــًا أو  ١٨ن العمــر األشــخاص البــالغين مــ فــي
  ١أكثر

معـــــــدل االنتشـــــــار الموحـــــــد حســـــــب الســـــــن ) ١٦(
عامـــــًا أو  ١٨البـــــالغين مـــــن العمـــــر (لألشـــــخاص 

الــــذين يســــتهلكون يوميــــًا أقــــل مــــن خمــــس  )أكثــــر
مـــــــن الفواكـــــــه ) غـــــــرام ٤٠٠(حصـــــــص إجماليـــــــة 

  والخضروات
معـــــــدل االنتشـــــــار الموحـــــــد حســـــــب الســـــــن ) ١٧(

ــــــــــين  ــــــــــي ب الرتفــــــــــاع مســــــــــتوى الكولســــــــــترول الكل
عامًا أو أكثر  ١٨شخاص البالغين من العمر األ
والُمعــرَّف بأنــه مســتوى الكولســترول الكلــي البــالغ (
ديســـــيلتر أو / مليغـــــرام ١٩٠لتـــــر أو / مليمـــــول ٥

  لي ك، ومتوسط تركيز الكولسترول ال)أكثر
  الوطنيةاستجابة الُنظم 

 العــــــــــــالج باألدويــــــــــــة لمنــــــــــــع
النوبــــــات القلبيــــــة والســــــكتات 

  الدماغية
  

ـــــــى األقـــــــل مـــــــن  ٪٥٠حصـــــــول ) ٨( عل
األشـــخاص المســـتحقين للعـــالج باألدويـــة 
ــــة والســــكتات  ــــة مــــن النوبــــات القلبي للوقاي
الدماغيــة علــى األدويــة والمشــورة الطبيــة 

  )بما في ذلك ضبط سكر الدم(

فـــــون (نســـــبة األشـــــخاص المســـــتحقين ) ١٨( المعرَّ
عامـــًا  ٤٠بـــأنهم األشـــخاص البـــالغون مـــن العمـــر 

صـــابة بـــاألمراض أو أكثـــر المعرضـــون لخطـــر اإل
أو أكثــر علــى مــدى  ٪٣٠القلبيــة الوعائيــة بنســبة 

عشر سنوات، بما في ذلــك المصــابون بــاألمراض 
ــــذين يحصــــلون علــــى ) القلبيــــة الوعائيــــة بالفعــــل ال

ــــك ضــــبط (والمشــــورة الطبيــــة  العــــالج بمــــا فــــي ذل
للوقايــة مــن النوبــات القلبيــة والســكتات ) الــدم ســكر

  الدماغية
ــــــــــــــــــــــــة الضــــــــــــــــــــــــرورية  األدوي

ــــــــــات األساســــــــــية والتك نولوجي
 غيـــــــــــرلعـــــــــــالج األمـــــــــــراض 

  السارية الرئيسية

إتاحـــــــــــة التكنولوجيــــــــــــات واألدويــــــــــــة ) ٩(
األساســية الميســورة التكلفــة بمــا فــي ذلــك 
األدويـــــــة الجنيســـــــة، الضـــــــرورية لعـــــــالج 

الســارية الرئيســية، بنســبة  غيــراألمــراض 
فـــــــــــي منشــــــــــــآت القطــــــــــــاع العــــــــــــام  ٪٨٠

  والخاص على حد سواء

ـــة األمـــراض غيـــر  تـــوافر ويســـر تكلفـــة) ١٩( أدوي
الســــــــارية األساســــــــية العاليــــــــة الجــــــــودة والمأمونــــــــة 
ـــــــــة الجنيســـــــــة  والفعالـــــــــة، بمـــــــــا فـــــــــي ذلـــــــــك األدوي
والتكنولوجيات األساسية في منشآت القطاع العام 

  والخاص على حد سواء

                                                            
دية المدرجة ضمن نطاق التصنيف العام لألحماض الدهنية المشبَّعة خصائص بيولوجيــة فريــدة لألحماض الدهنية الفر      ١

  .من نوعها وآثار صحية يمكن أن تكتسي أهمية عند وضع التوصيات الخاصة بالنظام الغذائي
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  مؤشرات إضافية

  
إتاحـــــــة الرعايـــــــة الملطفـــــــة المقـــــــدرة حســـــــب ) ٢٠(

ـــــة القويـــــة المفعـــــ ول اســـــتهالك المســـــكنات األفيوني
لكــل وفــاة ) باســتثناء الميثــادون(المعادلة للمــورفين 
  ناجمة عن السرطان

اعتماد سياســات وطنيــة تحــد مــن اســتهالك ) ٢١(
األحماض الدهنية المشبَّعة وتنهــي فعليــًا اســتخدام 
الزيـــوت النباتيـــة المهدرجـــة جزئيـــًا فـــي اإلمـــدادات 

الســـــياق إطـــــار الغذائيـــــة، حســـــب االقتضـــــاء فـــــي 
  وطنيةالوطني والبرامج ال

والميســـورة  ذات المردوديـــةتـــوافر اللقاحـــات ) ٢٢(
التكلفة المضــادة لفيــروس الــورم الحليمــي البشــري، 
  حسب االقتضاء وفقًا للبرامج والسياسات الوطنية

وضــــع سياســــات للحــــد مــــن تــــأثر األطفــــال ) ٢٣(
بتســــــويق األغذيــــــة والمشــــــروبات غيــــــر الكحوليــــــة 

عة أو الحاوية على نسبة عالية من الــدهون المشــبَّ 
عة أو الســــكريات األحمــــاض الدهنيــــة غيــــر المشــــبِّ 

  الحرة أو الملح 
رصـــــــد معـــــــدل التغطيـــــــة باللقـــــــاح المضـــــــاد ) ٢٤(

بواســــطة عــــدد مــــا  Bلفيــــروس االلتهــــاب الكبــــدي 
ُيعطـــــى للرضـــــع مـــــن الجرعـــــات الثالثـــــة مـــــن هـــــذا 

  اللقاح
نســـبة النســـاء الالتـــي تتـــراوح أعمـــارهن بـــين ) ٢٥(

ســـرطان عامـــًا ممـــن يخضـــعن لفحـــص  ٤٩و ٣٠
عنــق الـــرحم مـــرة واحـــدة علــى األقـــل أو أكثـــر مـــن 
ذلـــك، والفئــــات العمريـــة األصــــغر أو األكبـــر ســــنًا 

  وفقًا لبرامج أو سياسات وطنية
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 Appendix 3  ٣التذييل 
  
  

خيارات السياسات والتدخالت العالية المردود للوقاية من األمراض غير السارية الرئيسية ومكافحتها، 
عضاء على تنفيذ اإلجراءات الرامية إلى تحقيق الغايات العالمية االختيارية التسع، لمساعدة الدول األ
دون اإلخالل بالحقوق السيادية للدول األعضاء المتعلقة (لسياق الوطني في إطار احسب االقتضاء 

بيِّنات ينبغي تحديث هذا التذييل وفقًا لما يطرأ على ال: ملحوظة( )بتحديد الضرائب ضمن السياسات األخرى
  )ومردودية التدخالت من تطور بمرور الوقت

  
 ١،٢،٣ليست القائمة شــاملة ولكــن المقصــود منهــا هــو تــوفير المعلومــات واإلرشــادات بشــأن فعاليــة التــدخالت ومردوديتهــا

ة باالستناد إلــى البيِّنــات الحاليــة، وأن تكــون بمثابــة األســاس الــذي يقــوم عليــه العمــل المســتقبلي مــن أجــل إنشــاء قاعــد
ـــًا لتقـــديرات المنظمـــة، ُتعـــد و . بيِّنـــات بشـــأن التـــدابير السياســـاتية والتـــدخالت الفرديـــة، والتوســـع فـــي هـــذه القاعـــدة وفق

التي ينبغي تنفيذها في منشآت الرعايــة الصــحية  الفردية التدخالتو  ٣ الغرضالتدخالت السياساتية المدرجة ضمن 
وميســـورة التكلفـــة * يظ، تـــدخالت ذات مـــردود عـــاٍل للغايـــةوالمميـــزة بـــالخط الغلـــ ٤ الغـــرضاألوليـــة المدرجـــة ضـــمن 
وينبغي عند اختيار . بالنسبة إلى السياق الخاص بكل بلد من البلدان تقيَّمولكنها لم . ٣-١بالنسبة إلى جميع البلدان

ا، التـــدخالت للوقايـــة مـــن األمـــراض غيـــر الســـارية ومكافحتهـــا، مراعـــاة فعاليـــة التـــدخالت ومردوديتهـــا، ويســـر تكلفتهـــ
والقــدرة علــى تنفيــذها، وأثرهــا علــى المســاواة فــي مجــال الصــحة، والحاجــة إلــى تنفيــذ مــزيج مــن التــدخالت السياســاتية 

  .  الشاملة لجميع الفئات السكانية والتدخالت الفردية
   
لســنوي أو آخر من الحياة مــع التمتــع بالصــحة بتكلفــة تقــل عــن متوســط الــدخل ا اً ذات مردود عاٍل للغاية أي تضيف عام   *

  الناتج المحلي اإلجمالي للفرد
  
  

  أدوات منظمة الصحة العالمية  ختياريةالعالمية اال الغايات  قائمة االختيارات
  ١ الغرض

  إذكــــــــاء كــــــــل مــــــــن الــــــــوعي والفهــــــــم العــــــــام
ـــــــــة مـــــــــن  والسياســـــــــي فيمـــــــــا يخـــــــــص الوقاي

  السارية ومكافحتها غيراألمراض 
  الســارية  غيــردمــج العمــل بشــأن األمــراض

العمـــل االجتمـــاعي واإلنمـــائي فـــي برنـــامج 
  واستراتيجيات الحد من الفقر

  تعزيـــــز التعـــــاون الـــــدولي مـــــن أجـــــل تعبئـــــة
المـــــوارد، وبنـــــاء القـــــدرات، وتـــــدريب القـــــوى 
العاملـــة الصـــحية، وتبـــادل المعلومـــات عـــن 

 الدروس المستفادة وأفضل الممارسات

  
اإلســـهام فـــي جميـــع الغايـــات 

  .العالمية االختيارية التسع

  
التقريـــــــــر العـــــــــالمي عـــــــــن وضـــــــــع   -

مــــة الســــارية لمنظ غيــــراألمــــراض 
  ٢٠١٠الصحة العالمية 

صحائف الوقائع لمنظمــة الصــحة   -
  العالمية

لوقايــــــة مــــــن لطلــــــس العــــــالمي  األ  -
األمــــــــــــــراض القلبيــــــــــــــة الوعائيـــــــــــــــة 

  ٢٠١١ ومكافحتها
-  GLOBOCAN الوكالــة الدوليــة ،

  ٢٠٠٨لبحوث السرطان 

                                                            
١     Scaling up action against noncommunicable diseases: How much will it cost?"    

(http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789241502313_eng.pdf).  
٢     (http://www.who.int/choice/en/).  WHO-CHOICE 

٣Disease Control Priorities in Developing Countries (http://www/dcp2.org/pubs/DCP).      .  



  A66/9                 Annex  الملحق          ٦٦/٩ج

49 

  أدوات منظمة الصحة العالمية  ختياريةالعالمية اال الغايات  قائمة االختيارات
  إشـــراك المجتمـــع المـــدني والقطـــاع الخـــاص

يـــــــــز حســـــــــب االقتضـــــــــاء وتعبئتهمـــــــــا، وتعز 
التعــاون الــدولي مــن أجــل دعــم تنفيــذ خطــة 
ــــى الصــــعيد العــــالمي واإلقليمــــي  العمــــل عل

  والوطني
  ــــارات السياســــات األخــــرى ــــذ خي المدرجــــة تنفي

-١٣انظــــر الصــــفحتين ( ١ الغــــرض ضــــمن
١٤ (  

األدوات اإلقليميــــــــــــــــــة والوطنيــــــــــــــــــة   -
  الموجودة 

األدوات األخـــــــــــــرى ذات الصـــــــــــــلة   -
الموقــع اإللكترونــي الموجودة على 

لمنظمــة الصــحة العالميــة بمــا فــي 
ذلــــــــك قــــــــرارات ووثــــــــائق األجهــــــــزة 
الرئاســـــــــــــية واللجـــــــــــــان اإلقليميـــــــــــــة 

  . للمنظمة
  ٢ الغرض

  تحديــــــــد أولويــــــــات مخصصــــــــات الميزانيــــــــة
وزيادتهـــــــا، للوقايـــــــة مـــــــن األمـــــــراض غيـــــــر 

دون و الســـــارية ومكافحتهـــــا، وفقـــــًا للحاجـــــة 
د اإلخالل بحقوق الــدول الســيادية فــي تحديــ

  الضرائب والسياسات األخرى 
  تقيـــيم القـــدرات الوطنيـــة فـــي مجـــال الوقايـــة

  السارية ومكافحتها غيرمن األمراض 
  ــــــة وضــــــع وتنفيــــــذ سياســــــات وخطــــــط وطني

متعــــددة القطاعــــات مــــن أجــــل الوقايــــة مــــن 
األمـــــراض غيـــــر الســـــارية ومكافحتهـــــا مـــــن 
خــــــــــــالل إشــــــــــــراك أصــــــــــــحاب المصــــــــــــلحة 

  المتعددين
 رى المدرجــة تنفيــذ خيــارات السياســات األخــ

-١٧(انظــر الصــفحات  ٢ الغــرضضمن 
)، من أجل تعزيز القدرات الوطنية بما ١٩

القــدرات فــي فــي ذلــك القــدرات المؤسســية، و 
القيــادة، وتصــريف الشــؤون، والعمــل مجــال 

الشـــامل لقطاعـــات متعـــددة والشـــراكات مـــن 
أجـــل الوقايـــة مـــن األمـــراض غيـــر الســـارية 

  ومكافحتها. 

  
ت اإلســـهام فـــي جميـــع الغايـــا
  .العالمية االختيارية التسع

  
مذكرة األمين العام لألمــم المتحــدة   -

A/67/373    
أداة استقصــــــاء القــــــدرات الُقطريــــــة   -

  في مجال األمراض غير السارية 
ـــــــــدير القـــــــــدرات األساســـــــــية   - أداة تق

  لبرامج مكافحة السرطان الوطنية 
األدوات اإلقليميــــــــــــــــــة والوطنيــــــــــــــــــة   -

  الموجودة
الصـــــــــــــلة رى ذات خـــــــــــــاألدوات األ  -

الموجودة على الموقــع اإللكترونــي 
لمنظمــة الصــحة العالميــة بمــا فــي 
ذلــــــــك قــــــــرارات ووثــــــــائق األجهــــــــزة 
الرئاســـــــــــــية واللجـــــــــــــان اإلقليميـــــــــــــة 

  للمنظمة

   ٣ الغرض
   ١تعاطي التبغ

  تنفيـــذ اتفاقيـــة المنظمـــة اإلطاريـــة (انظـــر
). ٢٢-٢١انظــر الصــفحتين  ،٣ الغــرض

ـــــــــــــــــــى أطـــــــــــــــــــراف اتفاقيـــــــــــــــــــة  ينبغـــــــــــــــــــي عل
ريــــــــــــــــة تنفيــــــــــــــــذ جميــــــــــــــــع اإلطا المنظمــــــــــــــــة

ـــــــــــــــــنص عليهـــــــــــــــــا  االلتزامـــــــــــــــــات ـــــــــــــــــي ت الت
وُيحــــث جميــــع الــــدول األعضــــاء  بالكامــــل؛

ــــــــار اتفاقيــــــــة  ــــــــى اعتب غيــــــــر األطــــــــراف عل
ــــة الصــــك األساســــي فــــي  المنظمــــة اإلطاري

مكافحـــــــــة التبـــــــــغ علـــــــــى الصـــــــــعيد  مجـــــــــال
  العالمي.

  الحــــد مــــن يســــر تكلفــــة منتجــــات التبــــغ
طريـــق زيـــادة ضــريبة اإلنتـــاج علـــى  عــن

  التبغ*

  
  

تحقيــــــــــــــــــــــــــــــق انخفــــــــــــــــــــــــــــــاض 
فـــــــــي  ٪٣٠بمقـــــــــدار  نســـــــــبي

 حــــــــــاليمعــــــــــدل االنتشــــــــــار ال
لتعـــاطي التبـــغ بـــين البــــالغين 

ســــــــــنة أو  ١٥مــــــــــن العمــــــــــر 
  .أكثر

  
تحقيــــــــــق انخفــــــــــاض نســــــــــبي 

على األقل فــي  ٪١٠بمقدار 
معـــــــدالت تعـــــــاطي الكحـــــــول 

ـــــــى نحـــــــو ضـــــــار حســـــــب  عل
االقتضـــاء فـــي إطـــار الســـياق 

  الوطني 

  
  

اتفاقيـــــــــــــــة المنظمـــــــــــــــة اإلطاريـــــــــــــــة   -
  ومبادئها التوجيهية

ــــــــــامج   -  MPOWERوحــــــــــدات برن
الخاصــة ببنــاء القــدرات فــي مجــال 
الحـــد مـــن الطلـــب علـــى التبـــغ بمـــا 
يتماشــــــــى مــــــــع اتفاقيــــــــة المنظمــــــــة 

  اإلطارية
تقــــارير منظمــــة الصــــحة العالميــــة   -

  عن وباء التبغ العالمي
ق األغذيــة ــــالتوصيات بشــأن تسوي  -

ـــــــــــر الكحوليـــــــــــة وال مشـــــــــــروبات غي
  )١٤-٦٣ع   ص  ج(لألطفال 
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  جب القانون بيئات خالية تمامــًا إيجاد بمو

مــــن الــــدخان فــــي جميــــع أمــــاكن العمــــل 
ـــــــة واألمـــــــاكن العامـــــــة ووســـــــائل  المغلق

 المواصالت العامة

  تحــذير النــاس مــن مخــاطر التبــغ ودخــان
التبـــــغ مـــــن خـــــالل التحـــــذيرات الصـــــحية 

  *والحمالت اإلعالمية الفعالة
  حظـــر جميـــع أنـــواع اإلعـــالن عـــن التبـــغ

  *والترويج له ورعايته

  طي الكحول على نحو ضار تعا
  تنفيـــذ اســـتراتيجية منظمـــة الصـــحة العالميـــة

للحد من تعاطي الكحــول علــى نحــو ضــار 
انظـــــــر الصـــــــفحتين ) (٣ الغـــــــرضانظـــــــر (

من خالل اتخاذ اإلجــراءات فــي ) ٢٧-٢٦
المجـــاالت المســـتهدفة الموصـــى بهـــا والتـــي 

  :تشمل ما يلي
  ـــــاجم عـــــن ـــــوعي بالعـــــبء الن إذكـــــاء ال

القيـــــــــادة تعـــــــــاطي الكحـــــــــول؛ وتـــــــــولي 
وااللتـــزام السياســـي للحـــد مـــن تعـــاطي 

  الكحول على نحو ضار
  تقــــديم تــــدخالت الوقايــــة والعــــالج إلــــى

األشـــخاص المعرضـــين لالضـــطرابات 
الناجمـــــــــــة عـــــــــــن تعـــــــــــاطي الكحـــــــــــول 
واالعــــــــــــتالالت المتربطــــــــــــة بهــــــــــــا، أو 

  المصابين بها
  دعــــــــــــم المجتمعــــــــــــات فــــــــــــي اعتمــــــــــــاد

والتــدخالت الفعالــة للوقايــة مــن  النهوج
ول علــــــى نحــــــو ضــــــار تعــــــاطي الكحــــــ

  والحد منه
  قيــادة المركبــاتتنفيــذ سياســات بشــأن 

  تحت تأثير الكحول وتدابير مكافحتها
  تنظــــــــيم تــــــــوافر الكحــــــــول تجاريــــــــًا

  وللجمهور*
  فــــرض قيــــود أو حظــــر كامــــل علــــى

  اإلعالن عن الكحول والترويج له*
  اســــتخدام سياســــات التســــعير مثــــل

ــــــــى  ــــــــاج عل ــــــــادة ضــــــــرائب اإلنت زي
  المشروبات الكحولية*

  الحـــــد مـــــن العواقـــــب الســـــلبية للشـــــرب
والســـكر، بمـــا فـــي ذلـــك تنظـــيم ســـياق 
شـــــــرب الكحــــــــول وتزويــــــــد المســــــــتهلك 

  بالمعلومات

ــــــــــاض نســــــــــبي  ــــــــــق انخف تحقي
فـــــــــي معـــــــــدل  ٪١٠ بمقـــــــــدار
  النشاط البدني قلةانتشار 

ــــــــــاض نســــــــــبي  ــــــــــق انخف تحقي
فـــــــي متوســـــــط  ٪٣٠بمقــــــدار 

/ مـــدخول الســـكان مـــن الملـــح
  الصوديوم

ــــــــــاض نســــــــــبي  ــــــــــق انخف تحقي
 معـــــــــدل فـــــــــي ٪٢٥بمقـــــــــدار 

انتشار ارتفاع ضغط الدم أو 
احتواء انتشار ارتفــاع ضــغط 
  الدم تبعًا للظروف الوطنية

ـــــادة معـــــدل انتشـــــار  وقـــــف زي
  السمنةداء السكري و 

التوصــيات العالميــة بشــأن النظــام   -
الغــذائي والنشــاط البــدني والصــحة 

  )١٧-٥٧ج ص ع(
التوصــيات العالميــة بشــأن النشــاط   -

  البدني من أجل الصحة
االســـــتراتيجية العالميـــــة للحـــــد مـــــن   -

تعــاطي الكحــول علــى نحــو ضــار 
  )١٣-٦٣ج ص ع(

ي عـــــــن الكحـــــــول التقريـــــــر العـــــــالم  -
والصحة لمنظمة الصحة العالميــة 

٢٠١٣، ٢٠١١  
إرشادات منظمة الصــحة العالميــة   -

  بشأن ملح الطعام والبوتاسيوم 
األدوات اإلقليميــــــــــــــــــة والوطنيــــــــــــــــــة   -

  الموجودة
األدوات األخـــــــــــــرى ذات الصـــــــــــــلة   -

الموجودة على الموقــع اإللكترونــي 
لمنظمــة الصــحة العالميــة بمــا فــي 

ألجهــــــــزة ذلــــــــك قــــــــرارات ووثــــــــائق ا
الرئاســـــــــــــية واللجـــــــــــــان اإلقليميـــــــــــــة 

  للمنظمة
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  الحــد مــن أثــر الكحــول غيــر المشــروع

والكحــول الُمنــتج بصــورة غيــر رســمية 
علــــى الصــــحة العموميــــة بتنفيــــذ ُنظــــم 

  فعالة للمراقبة واإلنفاذ
  إنشــــاء ُنظــــم وطنيــــة مســــتدامة للرصــــد

استخدام مؤشــرات وتعــاريف والترصد ب
وٕاجراءات لجمع البيانــات تتماشــى مــع 
ُنظــــم المعلومـــــات العالميــــة واإلقليميـــــة 
ــــــــــالكحول  ــــــــــق ب ــــــــــي تتعل للمنظمــــــــــة الت

  والصحة.
  النظام الغذائي غير الصحي والخمول البدني 

  تنفيــــــــــــذ اســــــــــــتراتيجية المنظمــــــــــــة العالميــــــــــــة
النظـــــــام الغـــــــذائي والنشـــــــاط البـــــــدني  بشـــــــأن

انظـــــــــــر  ،٣ الغـــــــــــرضانظـــــــــــر (والصـــــــــــحة 
  )٢٦-٢٣الصفحات 

  تنفيـــــذ التوصـــــيات بشـــــأن تســـــويق األغذيـــــة
انظر (والمشروبات غير الكحولية لألطفال 

  ) ٢٥-٢٣انظر الصفحات  ،٣ الغرض
  تنفيــذ االســتراتيجية العالميــة للمنظمــة بشــأن

  تغذية الرضع وصغار األطفال 
 مدخول الملح خفض*  
 المتعــددة  ٢إحــالل الــدهون غيــر المشــبَّعة

  *ض الدهنية المتحولةمحل األحما
  تنفيـــذ بـــرامج إذكـــاء الـــوعي العـــام بشـــأن

  *النظام الغذائي والنشاط البدني
  إحالل الدهون غير المشــبَّعة محــل الــدهون

  المشبَّعة
 إدارة الضرائب والدعم على األغذية  
  تنفيـــذ خيـــارات السياســـات األخـــرى المدرجـــة

من أجل التصدي للنظام  ٣ الغرضضمن 
  الخمول البدني الغذائي غير الصحي و 

   ٤ الغرض
  دمــــــــــج التـــــــــــدخالت الخاصـــــــــــة بـــــــــــاألمراض

الســــــــــــارية ذات المــــــــــــردود العــــــــــــالي  غيــــــــــــر
فـــــــي مجموعـــــــة الرعايـــــــة الصـــــــحية  للغايـــــــة

األساســــــــــــــــية للمضــــــــــــــــي قــــــــــــــــدمًا  األوليــــــــــــــــة
ــــــــــامج ــــــــــة الشــــــــــاملة بالخــــــــــدمات  ببرن التغطي
  الصحية 

  ـــــــــــــل ـــــــــــــات صـــــــــــــالحة لتموي استكشـــــــــــــاف آلي
ت اقتصــــادية ابتكاريــــة تســــتند وأدوا الصــــحة

 إلى بيِّنات

  

  
إتاحة التكنولوجيــات واألدويــة 
األساســـــية الميســـــورة التكلفــــــة 
بمـــــــــــا فـــــــــــي ذلـــــــــــك األدويـــــــــــة 
الجنيســــة، الضــــرورية لعــــالج 

 غيــــــــــــــــــــــــــــــــــراألمــــــــــــــــــــــــــــــــــراض 
الرئيســــــــية، بنســــــــبة  الســــــــارية

فــــــي منشــــــآت القطــــــاع  ٪٨٠
ــــــى حــــــد  العــــــام والخــــــاص عل

  سواء
  
  

  
تقريـــــر منظمـــــة الصـــــحة العالميـــــة   -

الخــــــــاص بالصــــــــحة فــــــــي العــــــــالم 
٢٠١١، ٢٠١٠  

الوقايـــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــن األمـــــــــــــــــــــراض   -
: الســــــــــــــارية ومكافحتهـــــــــــــــا غيــــــــــــــر

التوجيهيــــــــــــــــة بشــــــــــــــــأن  المبـــــــــــــــادئ
الصــــــــحية األوليــــــــة فــــــــي  الرعايــــــــة

ظـــــروف شـــــح المـــــوارد؛ تشـــــخيص 
الســكري مــن الــنمط الثــاني وتــدبيره 

والتــدبير العالجــي للربــو  العالجــي
ــــــــوي المــــــــزمن وداء االنســــــــد اد الرئ

٢٠١٢   
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  ،التوســــــع فــــــي الكشــــــف المبكــــــر والتغطيـــــــة

وٕاعطـــاء أولويـــة للتـــدخالت العاليـــة المـــردود 
  والبالغة التأثير 

  تــــــدريب القــــــوى العاملــــــة الصــــــحية وتعزيــــــز
قدرات الُنظم الصحية والسيما على مســتوى 

  الرعاية الصحية األولية 
 ة تحســـــــــين إتاحـــــــــة التكنولوجيـــــــــات واألدويـــــــــ

األساســــية الميســــورة التكلفــــة بمــــا فــــي ذلــــك 
األدويـــــــــــة الجنيســـــــــــة، الضـــــــــــرورية لعـــــــــــالج 

الســـــــارية الرئيســـــــية، فـــــــي  غيـــــــراألمـــــــراض 
منشـــآت القطـــاع العـــام والخـــاص علـــى حـــد 

  سواء
  تنفيذ التدخالت وخيارات السياسات األخرى

 ٤ الغــرضالعاليــة المــردود المدرجــة ضــمن 
لتعزيــز الــُنظم ) ٣٤-٣٠انظــر الصــفحات (

وتوجيههـــــــا مـــــــن أجـــــــل التصـــــــدي  الصــــــحية
لألمراض غير السارية وعوامل خطرها مــن 
خــالل الرعايــة الصــحية األوليــة التــي تركــز 
علــــى النــــاس والتغطيــــة الشــــاملة بالخــــدمات 

  الصحية
 وضع سياسات الرعاية الملطِّفة وتنفيذها   

   ٣األمراض القلبية الوعائية وداء السكري
 توفير العالج باألدوية (بما في ذلــك ضــبط 

ــدم لــدى المصــابين بــداء الســكري  ســكر ال
ومكافحــة فــرط ضــغط الــدم باســتخدام نهــج 
المخاطر الشاملة) لألفراد المصابين بأزمة 
قلبيــــــة أو ســــــكتة دماغيــــــة واألشــــــخاص 

أو أكثــر)  ٪٣٠المعرضين تعرضــًا شــديدًا (
لإلصــابة بأحــداث قلبيــة وعائيــة مميتــة أو 
غيــــــر مميتــــــة خــــــالل الســــــنوات العشــــــر 

  القادمة*
 حمــض أســيتيل الساليســيليك فــي ج بالعــال

   حال احتشاء عضل القلب الحاد
  توفير العالج باألدوية (بمــا فــي ذلــك ضــبط

ســــكر الــــدم لــــدى المصــــابين بــــداء الســــكري 
ومكافحـــة فـــرط ضـــغط الـــدم باســـتخدام نهـــج 
المخاطر الشــاملة) لألفــراد المصــابين بأزمــة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــة أو ســـــــــــــــــــــــــــــــــكتة دماغيـــــــــــــــــــــــــــــــــة  قلبي

 المعرضــــــين تعرضــــــًا معتــــــدالً  واألشــــــخاص
أو أكثـــــر) لإلصـــــابة بأحـــــداث قلبيـــــة  ٪٢٠(

وعائيـــــــــة مميتـــــــــة أو غيـــــــــر مميتـــــــــة خـــــــــالل 
  السنوات العشر القادمة*

  ــــة الثانويــــة مــــن الحمــــى الروماتيزميــــة الوقاي
  وداء القلب الروماتيزمي

علــــــى األقــــــل  ٪٥٠حصــــــول 
مــــن األشــــخاص المســــتحقين 
للعـــالج باألدويـــة للوقايـــة مـــن 

القلبيـــــــة والســـــــكتات  النوبـــــــات
الدماغيـــــــــــة علـــــــــــى األدويـــــــــــة 

ـــــة  بمـــــا فـــــي (والمشـــــورة الطبي
  )ذلك ضبط سكر الدم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ـــــــض المعـــــــدل اإلجمـــــــالي  خف
ـــــــــــــات الناجمـــــــــــــة عـــــــــــــن  للوفي
األمـــــــراض القلبيـــــــة الوعائيـــــــة 
والســــــــــــرطان وداء الســــــــــــكري 
وأمـــــــراض الجهـــــــاز التنفســـــــي 

  ٪٢٥المزمنة بنسبة 

ــــــــــاض نســــــــــبي  ــــــــــق انخف تحقي
ل فـــــــــي معـــــــــد ٪٢٥بمقـــــــــدار 

انتشار ارتفاع ضغط الدم أو 
احتواء انتشار ارتفــاع ضــغط 
  الدم تبعًا للظروف الوطنية

ــــــة أدويــــــة  ــــــوافر وُيســــــر تكلف ت
ــــــــــر الســــــــــارية  األمــــــــــراض غي
ــــــــة الجــــــــودة  األساســــــــية العالي
والمأمونـــة والفعالـــة، بمـــا فـــي 
ذلـــــــــــــك األدويـــــــــــــة الجنيســـــــــــــة 
والتكنولوجيــات األساســية فــي 
منشـــــــــــــآت القطـــــــــــــاع العـــــــــــــام 

  ءوالخاص على حد سوا
  

  
المبــادئ التوجيهيــة بشــأن ســرطان   -

  : عنق الرحم
استخدام العالج بالتبريــد فــي حــال 

  الورم العنقي داخل الظهارة
  
لعـــالج بشـــأن االمبـــادئ التوجيهيـــة   -

الــــــــدوائي لأللـــــــــم المســــــــتمر لـــــــــدى 
األطفــــال المصــــابين بــــاالعتالالت 

   الطبية
التوســـــع فـــــي التـــــدخالت الخاصـــــة   -

غيــر الســارية، منظمــة  بــاألمراض
  ٢٠١١الصحة العالمية 

  
  
  
  
 CHOICEقاعـــــــــــــــــــدة بيانـــــــــــــــــــات   -

  لمنظمة الصحة العالمية 
مجموعة منظمــة الصــحة العالميــة   -

للتـــــــــــــدخالت األساســـــــــــــية بشـــــــــــــأن 
األمــــراض غيــــر الســــارية بمــــا فــــي 

  ٢٠١١ذلك أداة التسعير 
الوقايــــــــة مــــــــن األمــــــــراض القلبيــــــــة   -

المبــــــــــادئ التوجيهيــــــــــة . الوعائيــــــــــة
ير مخـــــاطر األمـــــراض تقـــــدبشـــــأن 

القلبية الوعائيــة وتــدبيرها العالجــي 
  ٢٠٠٧لعام 

  
البروتوكـــوالت الســـريرية المتكاملـــة   -

للرعايـــة الصـــحية األوليـــة وجـــداول 
توقـــــع مخـــــاطر األمـــــراض القلبيـــــة 
الوعائيـــــــــــــــة لمنظمـــــــــــــــة الصـــــــــــــــحة 

الجمعيــــــــــــــة الدوليــــــــــــــة / العالميــــــــــــــة
  ٢٠١٢لمكافحة فرط ضغط الدم 

  
: لفـــــةالتكنولوجيـــــات الميســـــورة التك  -

ــــــــــــدم  أجهــــــــــــزة قيــــــــــــاس ضــــــــــــغط ال
لالســـــــــتخدام فـــــــــي ظـــــــــروف شـــــــــح 

  ٢٠٠٧الموارد 
المبــــادئ التوجيهيــــة بشــــأن نوعيــــة   -

  الهواء في األماكن المغلقة 
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  أدوات منظمة الصحة العالمية  ختياريةالعالمية اال الغايات  قائمة االختيارات
  الكشـــــف عـــــن فـــــرط ضـــــغط الـــــدم وعالجـــــه

  ومكافحته 
  العــــــــــالج بحمــــــــــض أســــــــــيتيل الساليســــــــــيليك

واألتينولـــــــــــــول والعـــــــــــــالج الحـــــــــــــال للخثـــــــــــــرة 
ســـــتربتوكيناز) فـــــي حـــــال احتشـــــاء عضـــــل (

  القلب الحاد
  عــــــالج فشــــــل القلــــــب االحتقــــــاني بُمثبطــــــات

ــــزيم المحــــول لألنجيوتنســــين، ومحصــــر  اإلن
  البيتا واألدوية المدرة للبول

  إعـــــادة تأهيـــــل القلـــــب فـــــي أعقـــــاب احتشـــــاء
  عضل القلب

  العــــــــــــالج بمضــــــــــــادات تخثــــــــــــر الــــــــــــدم فــــــــــــي
التعــــــــــــــرض المعتــــــــــــــدل والتعــــــــــــــرض  حــــــــــــــال
 ألذينــــــي غيــــــر الصــــــماميللرجفــــــان ا الشـــــديد
ان ـي والرجفـــــــــق المترالـــــــــحــــــــال تضيــــــــ وفــــــــي
  يــاألذين

  جرعــــــات منخفضــــــة مــــــن حمــــــض إعطــــــاء
السكتة الدماغية  أسيتيل الساليسيليك لعالج

  اإلقفارية
  ٣داء السكري

  التـــدخالت الخاصـــة بـــنمط المعيشـــة للوقايـــة
  من السكري من النمط الثاني

 ـــــــــــونزا للمرضـــــــــــى المصـــــــــــابين  لقـــــــــــاح األنفل
  بالسكري

  الرعايـــــة الصـــــحية الســـــابقة للحمـــــل للنســـــاء
ســـــــــــن اإلنجـــــــــــاب بمـــــــــــا فـــــــــــي ذلـــــــــــك  فـــــــــــي
المرضــى والتــدبير العالجــي المكثــف  توعيــة
  للسكر

 عــتالل الشــبكية الســكري عــن الكشــف عــن ا
طريـــق فحـــص العـــين المتوســـعة ثـــم العـــالج 
المالئـــم بـــالتخثير الضـــوئي بـــالليزر للوقايـــة 

  من العمى
  العـــــالج الفعـــــال باألدويـــــة المثبطـــــة لإلنـــــزيم

المحـــــول لألنجيوتنســـــين للوقايـــــة مـــــن تفـــــاقم 
  أمراض الكلى

  ــــــــــة ــــــــــة الصــــــــــحية للســــــــــكتات الدماغي الرعاي
حـــــــدات الوخيمـــــــة وٕاعـــــــادة التأهيـــــــل فـــــــي الو 

  المختصة بعالج السكتة
  :تــــــــــــــدخالت الرعايــــــــــــــة الصــــــــــــــحية للقــــــــــــــدم

التوعيـــــــــــــــــة، إتاحـــــــــــــــــة األحذيـــــــــــــــــة  بـــــــــــــــــرامج
  العيادات المتعددة التخصصات. المناسبة؛

الوحــــــــــدات : مكافحــــــــــة الســــــــــرطان  -
  الخاصة بالوقاية والرعاية الملطِّفة

  )٢٠١١(قائمة األدوية األساسية   -

  "  صحة واحدة"أداة   -

بالـــة تحســـين قـــدرات التمـــريض والق  -
للمســـــــــــاهمة فـــــــــــي الوقايـــــــــــة مـــــــــــن 
األمــراض غيـــر الســـارية وعالجهـــا 

  وتدبيرها العالجي 

األدوات اإلقليميــــــــــــــــــة والوطنيــــــــــــــــــة   -
  الموجودة

األدوات األخـــــــــــــرى ذات الصـــــــــــــلة   -
الموجودة على الموقــع اإللكترونــي 
لمنظمــة الصــحة العالميــة بمــا فــي 
ذلــــــــك قــــــــرارات ووثــــــــائق األجهــــــــزة 
الرئاســـــــــــــية واللجـــــــــــــان اإلقليميـــــــــــــة 

  ظمةللمن
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  أدوات منظمة الصحة العالمية  ختياريةالعالمية اال الغايات  قائمة االختيارات
  ٣السرطان

  الوقايــــة مــــن ســــرطان الكبــــد مــــن خــــالل
  Bالتمنيع ضد االلتهاب الكبدي 

  الوقاية من سرطان عنق الرحم مــن خــالل
الفحــــــص (الفحــــــص البصــــــري بحمــــــض 

وربط ذلك بعالج اآلفات الســابقة  ٤كالخليِّ 
  للتسرطن في الوقت المناسب*

  التطعــــــــيم ضــــــــد فيــــــــروس الــــــــورم الحليمــــــــي
البشـــري، حســـب االقتضـــاء، إذا كـــان عـــالي 
المــــــردود وميســــــور التكلفــــــة، وفقــــــًا للبــــــرامج 

  والسياسات الوطنية
لـــن يكـــون الفحـــص ذا جـــدوى إال : ملحوظـــة

بتحســــين القــــدرة علــــى التشــــخيص واإلحالــــة 
  .الج في الوقت ذاتهوالع

  فحــص الســكان لتحــري ســرطان عنــق الــرحم
  وربط ذلك بالعالج المناسب التوقيت 

  فحص السكان والتصــوير اإلشــعاعي للثــدي
لتحري سرطان الثــدي (للبالغــات مــن العمــر 

ــــــــــك بــــــــــالعالج  ٧٠-٥٠ عامــــــــــًا) وربــــــــــط ذل
  المناسب التوقيت

  فحـــــص الســـــكان لتحـــــري ســـــرطان القولـــــون
عامًا  ٥٠ن من العمر والمستقيم بين البالغي

أو أكثـــــــر وربـــــــط ذلـــــــك بـــــــالعالج المناســـــــب 
  التوقيت

  الفحـــص لتحـــري ســـرطان الفـــم بـــين الفئـــات
الشــــديدة التعــــرض (مثــــل األشــــخاص الــــذين 

  يتعاطون التبغ والذين يمضغون التنبول)
  ٣أمراض الجهاز التنفسي المزمنة

  ــــــنة إتاحــــــة الحصــــــول علــــــى المواقــــــد المحسَّ
تلــــوث داخــــل والوقــــود النظيــــف للحــــد مــــن ال

  األماكن المغلقة
  التـــــــدخالت العاليـــــــة المـــــــردود للوقايـــــــة مـــــــن

أمـــــــراض الرئـــــــة المهنيـــــــة، مثـــــــل األمـــــــراض 
الناجمـــــــــــــة عـــــــــــــن التعـــــــــــــرض للســـــــــــــليكا أو 

  األسبستوس
  عـــــــــالج الربـــــــــو باالســـــــــتناد إلـــــــــى المبـــــــــادئ

  التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية
  لقــــاح األنفلــــونزا للمرضــــى المصــــابين بــــداء

  مناالنسداد الرئوي المز 
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  أدوات منظمة الصحة العالمية  ختياريةالعالمية اال الغايات  قائمة االختيارات
   ٥ الغرض

  وضـــــع البرنـــــامج البحثـــــي الـــــوطني المحـــــدد
األمــــراض غيــــر الســــارية بشــــأن األولويــــات 

  وتنفيذه
  تحديـــــــــد أولويـــــــــات مخصصـــــــــات الميزانيـــــــــة

ــــة مــــن األمــــراض  للبحــــث فــــي مجــــال الوقاي
  غير السارية ومكافحتها

  تعزيــز المــوارد البشــرية والقــدرات المؤسســـية
  في مجال البحث 

 لبحــث مــن خــالل تعزيز القدرات في مجال ا
التعـــــــاون مـــــــع المعاهـــــــد البحثيـــــــة األجنبيـــــــة 

  والمحلية
  تنفيــــــــــــــذ خيــــــــــــــارات السياســــــــــــــات األخــــــــــــــرى

لصــفحة اانظــر ( ٥ الغــرضضــمن  المدرجة
، مـــــــن أجـــــــل تعزيـــــــز ودعـــــــم القـــــــدرات )٣٦

الوطنيــــــــة فــــــــي مجــــــــال البحــــــــث والتطــــــــوير 
  واالبتكار العالي الجودة

  
اإلســـهام فـــي جميـــع الغايـــات 

  .التسعالعالمية االختيارية 

  
البرنــــــــــــامج المحــــــــــــدد األولويــــــــــــات   -

لبحوث الوقاية من األمراض غير 
  ٢٠١١السارية ومكافحتها لعام 

التقرير الخــاص بالصــحة فــي العــالم  -
٢٠١٣  

االســـــــــــــتراتيجية وخطـــــــــــــة العمـــــــــــــل   -
العالميتان بشأن الصحة العمومية 

ج ص (واالبتكــار والملكيــة الفكريــة 
  )٢١-٦١ع

 األدوات اإلقليميــــــــــــــــــة والوطنيــــــــــــــــــة  -
  الموجودة

األدوات األخـــــــــــــرى ذات الصـــــــــــــلة   -
الموجودة على الموقــع اإللكترونــي 
لمنظمــة الصــحة العالميــة بمــا فــي 
ذلــــــــك قــــــــرارات ووثــــــــائق األجهــــــــزة 
الرئاســـــــــــــية واللجـــــــــــــان اإلقليميـــــــــــــة 

  للمنظمة 
   ٦ الغرض

  تحديـــــــــــد الغايـــــــــــات والمؤشـــــــــــرات الوطنيـــــــــــة
باالســتناد إلــى إطــار الرصــد العــالمي وربــط 

املتين لقطاعـــــات ذلـــــك بسياســـــة وخطـــــة شـــــ
  متعددة 

  تعزيــز المــوارد البشــرية والقــدرات المؤسســـية
  في مجال الترصد والرصد والتقييم

  إنشـــاء نظـــام شـــامل لترصـــد األمـــراض غيـــر
أو تعزيزه، بمــا فــي ذلــك تســجيل / السارية و

الوفيات وفقًا للسبب على نحو يعــول عليــه، 
وتسجيل حــاالت الســرطان، والجمــع الــدوري 

ة بعوامـــل الخطـــر، ورصـــد للبيانـــات الخاصـــ
  االستجابة الوطنية 

  دمـــــــــج ترصـــــــــد األمـــــــــراض غيـــــــــر الســـــــــارية
ورصــــــدها فــــــي ُنظــــــم المعلومــــــات الصــــــحية 

  الوطنية
  تنفيـــذ خيـــارات السياســـات األخـــرى المدرجـــة

-٣٨انظــر الصــفحتين ( ٦ الغــرضضــمن 
، مـــن أجـــل رصـــد اتجاهـــات األمـــراض )٣٩

غيــــــر الســــــارية ومحــــــدداتها، وتقيــــــيم التقــــــدم 
  مجال الوقاية منها ومكافحتهاالُمحرز في 

  
اإلســـهام فـــي جميـــع الغايـــات 

  .العالمية االختيارية التسع

  
  إطار الرصد العالمي   -

  أداة التشريح الشفوي 
ــــــــــــــــنهج التــــــــــــــــدريجي للترصــــــــــــــــد   - ال

STEPwise    
  النظام العالمي لترصد التبغ  -
نظــــــام المعلومــــــات العــــــالمي عــــــن   -

  الكحول والصحة
االستقصــــاء العــــالمي عــــن صــــحة   -

طــــــالب المــــــدارس، أداة التــــــدريب 
للمراجعـــــــــــة العاشـــــــــــرة للتصـــــــــــنيف 

  الدولي لألمراض 
أداة تقييم توافر الخدمات والتأهب   -

)SARA(  
-  GLOBOCAN الوكالــة الدوليــة ،

  ٢٠٠٨لبحوث السرطان 
األدوات اإلقليميــــــــــــــــــة والوطنيــــــــــــــــــة   -

  الموجودة
األدوات األخـــــــــــــرى ذات الصـــــــــــــلة   -

الموجودة على الموقــع اإللكترونــي 
ظمــة الصــحة العالميــة بمــا فــي لمن

ذلــــــــك قــــــــرارات ووثــــــــائق األجهــــــــزة 
الرئاســـــــــــــية واللجـــــــــــــان اإلقليميـــــــــــــة 

  للمنظمة
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  :مالحظات توضيحية
  
بشأن مكافحة التبغ. والتدابير  اتفاقية المنظمة اإلطاريةمن أحكام  واحد أو أكثر تعاطي التبغ: يجسد كل تدبير حكم   ١

اح إعطاء األولوية لاللتزامات التي تنص عليها اتفاقية المنظمة اإلطارية ولكن ها اقتر بالمدرجة في التذييل ليس المقصود 
هذه التدابير قد أثبتت جدواها وُيسر تكلفتها ومردوديتها، والمقصود بها تلبية المعايير المحددة في الفقرة االستهاللية للتذييل 

مكن. وتشمل اتفاقية المنظمة اإلطارية عددًا من لمساعدة البلدان على بلوغ الغايات المتفق عليها في أسرع وقت م ٣
األحكام المهمة األخرى، بما في ذلك تدابير الحد من العرض والتدابير الخاصة بدعم العمل المشترك بين قطاعات متعددة، 

  والتي ُتعد جزءًا من أي برنامج شامل لمكافحة التبغ.
  

غير السارية العالية المردود في البيئات المرتفعة الدخل التي  بعض التدخالت الخاصة بالتدبير العالجي لألمراضوهناك 
، ٤ الغرضيفترض فيها وجود هيكل أساسي عالي المردود للتشخيص واإلحالة وعدد كاٍف من الحاالت، غير مدرجة ضمن 

ة إزالة ومثال على ذلك غرس ضابطات النبض في حال إحصار القلب األذيني البطيني، وتزويد سيارات اإلسعاف بأجهز 
   .الرجفان، وٕاجراء عمليات إعادة التوعي التاجي واستئصال باطنة الشريان السباتي

  
  إحالل الدهون غير المشبَّعة محلها سيعود أيضًا بفائدة تغذوية.     ٢
  .٣ الغرضاإلجراءات السياساتية للوقاية من األمراض غير السارية الرئيسية مدرجة ضمن    ٣
  ." (الفحص السيتولوجي لعنق الرحم)، إذا كان عالي المردوديةلسيكو ن أو ُلطاخة "بابا   ٤
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 Appendix 4    ٤١التذييل 
  
  

تها األخرى فضًال عن منظمة الصحة تقسيم العمل المبدئي بين صناديق األمم المتحدة وبرامجها ووكاال 
  ٢العالمية

  
ـــــة بخـــــالف وزار    برناِمج األمم المتحدة اإلنمائي ـــــوزارات الحكومي ة الصـــــحة فـــــي جهودهـــــا الراميـــــة إلـــــى دعـــــم ال

المشاركة في النهج الشامل لجميع مستويات الحكومة المتعلق بــاألمراض غيــر 
  السارية 

  دعــم وزارات التخطــيط فــي دمــج األمــراض غيــر الســارية فــي البرنــامج اإلنمــائي
  لدول األعضاء كل دولة من ال

 ريح فــي دعــم وزارات التخطــيط فــي دمــج األمــراض غيــر الســارية علــى نحــو صــ
  استراتيجيات الحد من الفقر 

 يــدز فــي دمــج التــدخالت الراميــة إلــى التصــدي دعم اللجــان الوطنيــة المعنيــة باأل
لتعاطي الكحول على نحو ضــار فــي البــرامج الوطنيــة القائمــة المعنيــة بفيــروس 

  يدزألا
لجنــــــــة األمــــــــم المتحــــــــدة االقتصــــــــادية 

  ألوروبا
 صحة والبيئةدعم برنامج البلدان األوروبية للنقل وال  

دعــم عمليــة تتبــع إتاحــة الطاقــة النظيفــة وآثارهــا الصــحية علــى صــعيد العــالم،    شبكة األمم المتحدة المعنية بالطاقة
  الخاصة بمبادرة الطاقة المستدامة للجميع التابعة لألمم المتحدة 

  دعم التحالف العالمي لمواقد الطهي النظيفــة وبــث/ تتبــع حلــول الطاقــة النظيفــة
  لمعيشيةلألسر ا

  دعم تنفيذ االتفاقيات الدولية المتعلقة بالبيئة   برنامج األمم المتحدة للبيئة
دعــــم وزارات الصــــحة فــــي دمــــج األمــــراض غيــــر الســــارية فــــي بــــرامج الصــــحة    صندوق األمم المتحدة للسكان

) ســـرطان عنـــق الـــرحم ١اإلنجابيـــة القائمـــة، مـــع التركيـــز بصـــفة خاصـــة علـــى (
  شة الصحية بين المراهقين) وتعزيز أنماط المعي٢(

تعزيز قدرة وزارات الصحة على الحد من عوامل خطر األمراض غير الســارية    اليونيسيف
  بين األطفال والمراهقين

 تعزيز قدرة وزارات الصحة على التصدي لسوء التغذية وسمنة األطفال  
نــوع  عزيــز النهــوج القائمــة علــىدعــم وزارات المــرأة أو الشــؤون االجتماعيــة فــي ت   هيئة األمم المتحدة للمرأة

  في مجال الوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها الجنس
برنـــــــــامج األمـــــــــم المتحـــــــــدة المشـــــــــترك 

  يدزأللمكافحة ا
 يــــــــــــــدز فــــــــــــــي دمــــــــــــــج التــــــــــــــدخالت ألدعــــــــــــــم اللجــــــــــــــان الوطنيــــــــــــــة المعنيــــــــــــــة با

غيــر الســارية فــي البــرامج الوطنيــة القائمــة المعنيــة بفيــروس  بــاألمراض الخاصة
  يدزألا

  دعــــــــم وزارات الصــــــــحة فــــــــي تعزيــــــــز الرعايــــــــة الصــــــــحية المزمنــــــــة للمصــــــــابين
يــــدز وبــــاألمراض غيــــر الســــارية (فــــي ســــياق التــــدعيم العــــام للــــُنظم األ بفيــــروس

  الصحية) 

                                                            
  سيجري تحديث هذه المعلومات دوريًا باالستناد إلى المدخالت التي تقدمها وكاالت األمم المتحدة.     ١
  .ة وبرامجها ووكاالتهايجري اآلن تقسيم العمل من جانب صناديق األمم المتحد. يتعلق ذلك بقائمة مؤقتة فحسب    ٢
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 يــدز وبــاألمراض غيــر دعم وزارات الصحة في دمج البرامج المعنية بفيروس األ
  ةالسارية، مع التركيز بصفة خاصة على الرعاية الصحية األولي

اللجنـــة الدائمـــة للتغذيـــة التابعـــة لألمـــم 
  المتحدة

  تيســــير مواءمــــة األمــــم المتحــــدة لإلجــــراءات المتخــــذة علــــى الصــــعيدين الُقطــــري
والعـــالمي مـــن أجـــل الحـــد مـــن عوامـــل خطـــر األمـــراض غيـــر الســـارية المتعلقـــة 

 بالنظام الغذائي 

  بـــث البيانـــات والمعلومـــات وأفضـــل الممارســـات بشـــأن الحـــد مـــن عوامـــل خطـــر
  األمراض غير السارية المتعلقة بالنظام الغذائي

  إدراج خطــة العمــل فــي الخطــط والبــرامج والمبــادرات المتعلقــة بالغــذاء والتغذيــة
(مثل مبادرة تعزيز التغذية للجنة الدائمة للتغذيــة التابعــة لألمــم المتحــدة، ولجنــة 

تغذيــــة األمــــن الغــــذائي العــــالمي التابعــــة لمنظمــــة األغذيــــة والزراعــــة، وبرنــــامج 
  األمهات والرضع وصغار األطفال التابع للتحالف العالمي لتحسين التغذية

ية توســــيع نطــــاق الــــدعم المقــــدم إلــــى وزارات الصــــحة مــــن أجــــل تعزيــــز العناصــــر    الوكالة الدولية للطاقة الذرِّ
الخاصــة بـــالعالج فـــي االســـتراتيجيات الوطنيـــة لمكافحـــة الســـرطان، إلـــى جانـــب 

برنامج عمــل الوكالــة بشــأن عــالج الســرطان الــذي  عمليات استعراض ومشاريع
  يعزز النهوج الشاملة لمكافحة السرطان لدى تنفيذ برامج الطب اإلشعاعي 

دعــــم خطــــة العمــــل العالميــــة للمنظمــــة بشــــأن صــــحة العمــــال والشــــبكة العالميــــة    منظمة العمل الدولية
محفــل للصحة المهنية وتحالف الحفــاظ علــى الصــحة فــي مكــان العمــل التــابع لل

  االقتصادي العالمي 
  ،تعزيــــز تنفيــــذ معــــايير العمــــل الدوليــــة الخاصــــة بالســــالمة والصــــحة المهنيتــــين

والســــــيما تلــــــك المتعلقــــــة بالســــــرطان المــــــرتبط بعوامــــــل مهنيــــــة، واألسبســــــتوس، 
  واألمراض التنفسية، وخدمات الصحة المهنية

جئــين الفلســطينيين الــذين التــدابير الوقائيــة والفحــص والعــالج والرعايــة لال عزيزت   األونروا
  يعانون من األمراض غير السارية 

  تحســــين فــــرص الحصــــول علــــى األدويــــة األساســــية الميســــورة التكلفــــة الخاصــــة
  باألمراض غير السارية من خالل الشراكات مع الشركات الصيدالنية 

ي ذلــك فــي حالــة الوقايــة مــن األمــراض غيــر الســارية المرتبطــة بالتغذيــة، بمــا فــ   برنامج األغذية العالمي
  األزمات

دعم وزارات اإلعــالم فــي إدراج األمــراض غيــر الســارية فــي المبــادرات الخاصــة    االتحاد الدولي لالتصاالت
  بالمعلومات واالتصاالت والتكنولوجيا  

  دعم وزارات اإلعــالم فــي إدراج األمــراض غيــر الســارية فــي المبــادرات الخاصــة
  بالفتيات والنساء 

 م فــــــي اســــــتخدام الهواتــــــف المحمولــــــة لتشــــــجيع الخيــــــارات دعــــــم وزارات اإلعــــــال
  الصحية وتحذير الناس من تعاطي التبغ 

تعزيز قدرة وزارات الزراعة على التصدي النعدام األمن الغــذائي وســوء التغذيــة    منظمة األغذية والزراعة
  والسمنة 

  في مواءمة السياسات الزراعية والتجارية والصحية  الزراعةدعم وزارات  
العمل في نطاق واليتها على دعــم وزارات التجــارة بالتنســيق مــع ســائر اإلدارات    ظمة التجارة العالمية من

الحكومية المختصة (والسيما تلك المعنيــة بالصــحة العموميــة والملكيــة الفكريــة) 
في التصدي ألوجه التفاعل بين السياســات التجاريــة وقضــايا الصــحة العموميــة 

  اريةفي مجال األمراض غير الس
برنــــامج األمــــم المتحــــدة للمســــتوطنات 

  البشرية
  دعــم وزارات اإلســكان فــي التصــدي لألمــراض غيــر الســارية فــي ســياق التوســع

  العمراني السريع 
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دعـــم قطـــاع التعلـــيم فـــي اعتبـــار المـــدارس بيئـــات يمكـــن فيهـــا تعزيـــز التـــدخالت    اليونسكو
شــتركة الرئيســية الراميــة إلــى الحــد مــن عوامــل خطــر األمــراض غيــر الســارية الم

  القابلة للتغيير
  دعــم وضــع البــرامج المتعلقــة بالــدعوة والتعبئــة المجتمعيــة مــن أجــل الوقايــة مــن

األمــــــراض غيــــــر الســــــارية ومكافحتهــــــا باســــــتخدام وســــــائل اإلعــــــالم وشــــــبكات 
  المعلومات العالمية

  تحســـــين معـــــارف الصـــــحفيين لتمكيـــــنهم مـــــن إعـــــداد التقـــــارير المســـــتنيرة بشـــــأن
  تؤثر في الوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها.القضايا التي 

مكتب األمم المتحــدة المعنــي بتســخير 
  الرياضة ألغراض التنمية والسالم

   التـــــرويج لممارســـــة الرياضـــــة كوســـــيلة للوقايـــــة مـــــن األمـــــراض غيـــــر الســـــارية
  ومكافحتها.

لدراســـة المشـــتركة بـــين منظمـــة الصـــحة تعزيـــز تنفيـــذ التوصـــيات الصـــادرة عـــن ا   المنظمة العالمية للملكية الفكرية
العالميــــة والمنظمــــة العالميــــة للملكيــــة الفكريــــة ومنظمــــة التجــــارة العالميــــة التــــي 

   :تحت عنوان ٢٠١٣شباط/ فبراير  ٥أطلقت في 
“Promoting Access to Medical Technologies and Innovation: Intersections 

between public health, intellectual property and trade”  
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 Appendix 5    ٥التذييل 
  

أمثلة عن مشاركة الحكومات الشاملة لعدة قطاعات من أجل الحد من عوامل الخطر، واآلثار الصحية 
  *المحتملة للعمل المشترك بين قطاعات متعددة

  

تعاطي الكحول   الخمول البدني  التبغ  القطاع
  على نحو ضار

النظام الغذائي غير 
  الصحي

          راعة الز 
          االتصاالت

          التعليم
          التوظيف
          الطاقة
          البيئة 

          الشؤون المالية
          توريد األغذية/ األغذية

          الشؤون الخارجية
          الصحة
          اإلسكان
          األمن/ العدل

          التشريع
          ة االجتماعيةالرعاي

          التنمية االجتماعية واالقتصادية
          الرياضة

          الضرائب واإليرادات
          )باستثناء صناعة التبغ(التجارة والصناعة 

          النقل
          الحضري  التخطيط

          شؤون الشباب
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  **المشترك بين قطاعات متعددة أمثلة عن اآلثار الصحية المحتملة للعمل
  

تعاطي الكحول على   الخمول البدني  التبغ  
  النظام الغذائي غير الصحي  نحو ضار

القطاعــــات المعنيــــة 
  )أمثلة(

 التشريع  
  الــــــــوزارات صــــــــاحبة

المصــــــــــــلحة علــــــــــــى 
صــــــــعيد الحكومــــــــة، 
بما في ذلــك وزارات 
الزراعـــة والجمـــارك/ 
اإليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرادات 
واالقتصــــاد والتعلــــيم 
 والماليــــــــة والصــــــــحة

ــــة  والشــــؤون الخارجي
والعمــــــل والتخطــــــيط 
والرعايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
االجتماعية ووســائل 
اإلعـــــالم الحكوميـــــة 
  واإلحصاء والتجارة 

  وزارات التعلــــــــــيم والماليــــــــــة
والعمــــل والتخطــــيط والنقــــل 
والتخطـــــــــــــــيط الحضـــــــــــــــري 

  والرياضة والشباب
  الحكومة المحلية  

  التشريع  
  وزارات التجــــــــــــــــــــارة

والصناعة والتعلــيم 
والشـــــــؤون الماليـــــــة 

  دلوالع
 الحكومة المحلية  
  

 التشريع  
  وزارات التجـــــــارة والزراعـــــــة

والصـــــــــــــــــــناعة والتعلـــــــــــــــــــيم 
والتخطـــــــــــــــيط الحضـــــــــــــــري 
والطاقـــــة والنقــــــل والرعايــــــة 

  االجتماعية والبيئة 
  الحكومة المحلية  

أمثلــــــــة اإلجــــــــراءات 
الشـــــاملة لقطاعـــــات 

  متعددة

  تنفيــــــــــذ االلتزامــــــــــات
الناشــئة عــن اتفاقيــة 
منظمـــــــــــة الصـــــــــــحة 
العالميـــــــة اإلطاريـــــــة 

أن مكافحــة التبــغ بش
عــــــن طريــــــق لجــــــان 
التنســــــــــــــــيق علــــــــــــــــى 
الصـــعيدين الـــوطني 

  ودون الوطني

  /تخطيط المناطق الحضرية
بمــــا يتــــيح  إعــــادة تصــــميمها

وســائل النقــل التــي  اســتخدام
تعتمـــد علـــى النشـــاط البـــدني 
وٕانشــــاء مــــدن يمكــــن التنقــــل 

  فيها مشياً 
  وضــع بــرامج مدرســية تــدعم

  النشاط البدني
  ـــــــــــــرامج تقـــــــــــــديم حـــــــــــــوافز للب

ة امتعلقــــــــــة بأنمــــــــــاط الحيــــــــــال
  الصحية في أماكن العمل

  تهيئـــــة المزيـــــد مـــــن البيئـــــات
اآلمنة في المتنزهات العامة 

  واألماكن الترفيهية 
  تنظــيم حمــالت عبــر وســائل

  اإلعالم
  تنفيــذ التــدخالت االقتصــادية

الراميــــة إلــــى تعزيــــز النشــــاط 
البــــــــــــــدني (مثـــــــــــــــل فـــــــــــــــرض 
الضرائب على وسائل النقــل 
ذات المحركـــــــــــــات، ودعـــــــــــــم 

دراجات والمعـــــــــــــــــــــدات الــــــــــــــــــــ
  الرياضية) 

  التنفيــــــــــــذ الكامــــــــــــل
الســــــــــــــــــــــــــــــــتراتيجية 
منظمــــــــة الصــــــــحة 
العالميـــة للحـــد مـــن 
تعــــــــاطي الكحــــــــول 

  على نحو ضار

  الحـــــد مـــــن كميـــــات الملـــــح
والـــــــــــــــــــــدهون المشــــــــــــــــــــــبَّعة 
والســـــــــكريات المســـــــــتخدمة 

  ي األطعمة المصنَّعةـف
  الحــــــــــد مــــــــــن األحمـــــــــــاض

الدهنيــــــــــــــــــــــــة المشــــــــــــــــــــــــبَّعة 
والـــتخلص مـــن األحمـــاض 

ة المنتجــة الدهنيــة المتحولــ
صــــناعيًا المســــتخدمة فــــي 

  األغذية 
  التصــــــدي لإلعـــــــالن عـــــــن

األغذيـــــــة غيـــــــر الصـــــــحية 
  لألطفال

  ــــــــــــوافر الفواكــــــــــــه زيــــــــــــادة ت
والخضـــــــــــــــــروات وُيســـــــــــــــــر 
تكلفتهــــــــا للتشــــــــجيع علــــــــى 

  زيادة مدخولها
  تقـــديم أطعمـــة صـــحية فـــي

المــــــــــدارس وغيرهــــــــــا مــــــــــن 
ومـــــن  المؤسســـــات العامـــــة

ــــــــــــدعم  خــــــــــــالل بــــــــــــرامج ال
  االجتماعي

  تنفيــــــــــــــــــــــــــذ التــــــــــــــــــــــــــدخالت
القتصــــــــــــــــــادية لتوجيــــــــــــــــــه ا

اســـــــــــــــــــــتهالك األغذيـــــــــــــــــــــة 
  (الضرائب، الدعم المالي)

 األمن الغذائي  
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تعاطي الكحول على   الخمول البدني  التبغ  
  النظام الغذائي غير الصحي  نحو ضار

الحــــــد مــــــن تعــــــاطي    الحصائل المنشودة
التبـــــــغ واســـــــتهالكه، 
بمـــــــــــــا فـــــــــــــي ذلـــــــــــــك 
التعـــــــرض للتـــــــدخين 
غير المباشر والحــد 
مــــــــن إنتــــــــاج التبــــــــغ 

  ومنتجات التبغ

 الحد من الخمول البدني  
  

  الحــــد مــــن تعــــاطي
الكحول علــى نحــو 

  ضار

 اســـتخدام الملـــح  الحـــد مـــن
والـــــــــــــــــــــدهون المشــــــــــــــــــــــبَّعة 

  والسكريات 
  االستعاضـــــــــــــة باألغذيـــــــــــــة

الصــــــــحية عــــــــن األغذيــــــــة 
ـــــــة بالطاقـــــــة والفقيـــــــرة  الغني

  بالمغذيات الدقيقة 
  

  :مالحظات توضيحية
  .)http://www.who.int/nmh/events/2012/20121128.pdf: متاح على الرابط التالي(  A/67/373مقتبس من الوثيقة     *

  .شاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص حسب االقتضاءبم ** 
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