
  
  
  
  
  
  

  ١٠-٦٦ص ع ج  السادسة والستونجمعية الصحة العالمية 
  ٢٠١٣ أيار/ مايو ٢٧  من جدول األعمال ١-١٣البند 
  WHA66.10  من جدول األعمال ٢-١٣البند 

  
  متابعة اإلعالن السياسي لالجتماع الرفيع المستوى  

  للجمعية العامة بشأن الوقاية من األمراض
      غير المعدية (غير السارية) ومكافحتها

  جمعية الصحة العالمية السادسة والستون،

غيـر  إلى جمعية الصـحة العالميـة السادسـة والسـتين بشـأن األمـراض ينمقدمال تقريرينالفي  أن نظرتبعد 
  ١السارية؛

معية العامة الرفيـع المسـتوى المعنـي بالوقايـة مـن األمـراض غيـر وٕاذ تذكِّر باإلعالن السياسي الجتماع الج
الذي يسلم بأن العبء العالمي لألمراض غير المعدية (غير السارية) وخطرها  ٢المعدية (غير السارية) ومكافحتها،

امل ويطالـب بوضـع إطـار عـالمي شـ يشكالن أحـد أكبـر التحـديات الماثلـة أمـام التنميـة فـي القـرن الحـادي والعشـرين
للرصد، يشـمل مجموعـة مـن المؤشـرات، ويـدعو إلـى طـرح خيـارات لتـدعيم وتيسـير إجـراءات متعـددة القطاعـات مـن 

  أجل الوقاية من األمراض غير المعدية (غير السارية) ومكافحتها عن طريق الشراكة الفعالة؛ 

حزيـران/  ٢٢-٢٠وٕاذ ترحب بالوثيقة الختامية لمؤتمر األمم المتحـدة للتنميـة المسـتدامة (ريـو دي جـانيرو، 
الــذي أعلــن عــن االلتــزام بتعزيــز الــُنظم الصــحية مــن أجــل  ٣،نصــبو إليــه")، المعنونــة "المســتقبل الــذي ٢٠١٢يونيــو 

غيــر المعديــة (غيــر الســارية)، وبخاصــة أمــراض تــوفير التغطيــة الشــاملة العادلــة وتــوفير نظــم الوقايــة مــن األمــراض 
والســكري، وعــالج المصــابين بهــا وتقــديم  ،واألمــراض التنفســية المزمنــة ،وأمــراض القلــب واألوعيــة الدمويــة ،الســرطان

الرعاية والدعم إليهم بتكلفة معقولـة، وااللتـزام بوضـع سياسـات وطنيـة متعـددة القطاعـات للوقايـة مـن األمـراض غيـر 
  ر السارية) ومكافحتها أو تعزيز ما هو قائم منها؛ المعدية (غي

غيــر المعديــة بجميــع المبــادرات اإلقليميــة المتخــذة بشــأن الوقايــة مــن األمــراض تحــيط علمــًا مــع التقــدير  وٕاذ
متحـدون "الجماعـة الكاريبيـة المعنـون فـي حكومـات الدول و الـومكافحتها، بما في ذلك إعـالن رؤسـاء  )ةساريغير ال(

ل بشــأن الصــحة ، وٕاعــالن ليبرفيــ٢٠٠٧ســبتمبر  المعتمــد فــي أيلــول/و  "ألمــراض المزمنــة غيــر المعديــةاء الوقــف وبــ
اءات مكافحــة وبيــان رؤســاء حكومــات الكمنولــث بشــأن إجــر  ،٢٠٠٨أغســطس  المعتمــد فــي آب/ والبيئــة فــي أفريقيــا

مــؤتمر القمــة الخــامس للبلــدان  التــزاموٕاعــالن  ،٢٠٠٩نــوفمبر  المعتمــد فــي تشــرين الثــاني/ األمــراض غيــر المعديــة
ل األعضاء في الذي اعتمدته الدو  وٕاعالن بارما بشأن البيئة والصحة ،٢٠٠٩ ويوني األمريكية المعتمد في حزيران/

                                                           
  .٦٦/٩وج ٦٦/٨الوثيقتان ج    ١
  .٦٦/٢لألمم المتحدة  العامةقرار الجمعية     ٢
  .٦٦/٢٨٨ العامة لألمم المتحدة قرار الجمعية    ٣
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وٕاعـالن دبـي بشـأن داء السـكري واألمـراض المزمنـة غيـر  ،٢٠١٠مارس  منظمة في آذار/لل اإلقليم األوروبي التابع
ثــاق األوروبــي ، والمي٢٠١٠ديســمبر  المعتمــد فــي كــانون األول/ منطقــة شــمال أفريقيــالشــرق األوســط و المعديــة فــي ا

الصــادر فــي  للعمــل بشــأن الســمنة أوروبــا، ونــداء ٢٠٠٦نــوفمبر  المعتمــد فــي تشــرين الثــاني/ بشــأن مكافحــة الســمنة
لمحـيط الهـادئ ا بشـأن التصـدي لتحـديات األمـراض غيـر المعديـة فـي منطقـة ايـ، وبيـان هونار ٢٠١١ ويوني حزيران/

  ؛٢٠١١ ويولي المعتمد في تموز/

قر بإعالن موسكو الذي اعتمده المؤتمر الوزاري العالمي األول بشأن أنماط الحياة الصحية ومكافحة تُ وٕاذ 
)، والـذي اعتمدتـه جمعيـة الصـحة ٢٠١١نيسـان/ أبريـل  ٢٩-٢٨األمراض غير المعديـة (غيـر السـارية) (موسـكو، 

)، والـذي طلـب إلـى المـدير العـام أن يضـع، بالتعـاون مـع وكـاالت ١١-٦٤ج ص عوالسـتون (القـرار العالمية الرابعة 
وكيانــات األمــم المتحــدة ذات الصــلة، خطــة لتنفيــذ ومتابعــة حصــائل المــؤتمر واالجتمــاع الرفيــع المســتوى للجمعيــة 

 ٢٠-١٩افحتهـــا (نيويـــورك، العامـــة لألمـــم المتحـــدة بشـــأن الوقايـــة مـــن األمـــراض غيـــر المعديـــة (غيـــر الســـارية) ومك
  )، من أجل تقديمها إلى جمعية الصحة العالمية السادسة والستين؛ ٢٠١١أيلول/ سبتمبر 

قــر أيضــًا بــإعالن ريــو السياســي بشــأن المحــددات االجتماعيــة للصــحة الــذي اعتمــده المــؤتمر العــالمي وٕاذ تُ 
)، والـذي اعتمدتـه ٢٠١١األول/ أكتوبر  تشرين ٢١-١٩المعني بالمحددات االجتماعية للصحة (ريو دي جانيرو، 

، الـذي يسـلم بـأن اإلنصـاف فـي مجـال الصـحة ٨-٦٥ج ص عالقـرار فـي جمعية الصحة العالمية الخامسة والسـتون 
من المسؤوليات المشتركة ويتطلب مشاركة كل قطاعات الحكومة، وشرائح المجتمع كافة، وجميع أعضاء المجتمـع 

  ان "الجميع متحدون من أجل اإلنصاف"، و"توفير الصحة للجميع"، الدولي، في عملين عالميين بعنو 

خطــة  ،تشـاورية مــن خـالل عمليــة ،، الــذي طلـب إلــى المـدير العــام أن يضـع٧ق١٣٠م توٕاذ تـذكِّر بـالقرار 
والمقـــرر  ٢٠٢٠-٢٠١٣عمـــل عالميـــة للمنظمـــة مـــن أجـــل الوقايـــة مـــن األمـــراض غيـــر الســـارية ومكافحتهـــا للفتـــرة 

اإلجرائي التاريخي الذي ينص على اعتماد غاية عالمية تتمثل في تقليص معـدل  المقرر) و ٨(٦٥ج ص ع اإلجرائي
    ،٢٠٢٥٪ بحلول عام ٢٥الوفيات المبكرة الناجمة عن األمراض غير السارية بنسبة 

منظمة بوصفها الوكالة المتخصصة الرئيسية في مجال الصحة، بما لوٕاذ تعيد التأكيد على الدور القيادي ل
الصــــحية، وفقــــًا لواليتهــــا، وٕاذ تعيــــد التأكيــــد علــــى دورهــــا القيــــادي  اتذلــــك األدوار والوظــــائف المتعلقــــة بالسياســــفــــي 

فيمـا يتعلـق بعمـل  )غيـر السـاريةغيـر المعديـة (والتنسيقي فـي تعزيـز ورصـد اإلجـراءات العالميـة لمكافحـة األمـراض 
فـي  ،والمنظمـات اإلقليميـة والدوليـة األخـرى ،نمائيـةوالمصـارف اإل ،وكاالت منظومة األمم المتحـدة المعنيـة األخـرى

  على نحو منسق،  مجال التصدي لألمراض غير السارية

  تعترف بدور الحكومات ومسؤوليتها األساسيين في التصدي لتحديات األمراض غير السارية؛ وٕاذ 

مسـاعدة الـدول األعضـاء، وخصوصـًا دور المجتمـع الـدولي والتعـاون الـدولي فـي وٕاذ تعترف أيضـًا بأهميـة 
  تحقيق التصدي الفعال لألمراض غير السارية؛الرامية إلى تكملة الجهود الوطنية على البلدان النامية، 

بين بلـدان الجنـوب والتعـاون  فيما على أهمية التعاون بين بلدان الشمال وبلدان الجنوب والتعاونوٕاذ تشدد 
علـــى كـــل مـــن المســـتوى الـــوطني  مواتيـــةتعزيـــز بيئـــة و الســـارية ومكافحتهـــا  الثالثـــي فـــي الوقايـــة مـــن األمـــراض غيـــر

بين بلدان الجنوب ليس  فيما مع مراعاة أن التعاون الحياة والخيارات الصحية، نماطواإلقليمي والدولي بغية تيسير أ
  ؛بديًال للتعاون بين بلدان الشمال والجنوب، بل مكمًال له
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وأن  واالعــتالالت األخــرى السـارية كثيــرًا مــا تــرتبط باالضـطرابات النفســيةوٕاذ تشـير إلــى أن األمــراض غيــر 
  ٤-٦٥ج ص ع حسبما هو مالحظ في القراراالضطرابات النفسية كثيرًا ما تصاحبها عوامل طبية واجتماعية أخرى 

غيـر السـارية بشـأن الوقايـة مـن األمـراض لمنظمـة ل العالميـةعمـل الوأنه ينبغي بناًء علـى ذلـك أن يجـري تنفيـذ خطـة 
علــى نحــو متســق ومــن خــالل التنســيق الوثيــق مــع خطــة العمــل العالميــة للمنظمــة بشــأن  ٢٠٢٠-٢٠١٣ومكافحتهــا 

  على المستويات كافة؛وسائر خطط عمل المنظمة  ٢٠٢٠-٢٠١٣الصحة النفسية 

الوقايـة مـن ب الخاصـةللمنظمـة  وٕاذ ترحب بالمبادئ والنهوج الشاملة التـي تسـتند إليهـا خطـة العمـل العالميـة
وتــدعو إلــى تطبيقهــا عنــد تنفيــذ جميــع اإلجــراءات الراميــة إلــى  ٢٠٢٠١-٢٠١٣األمــراض غيــر الســارية ومكافحتهــا 

  الوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها، 

وصـــناديق  ،منظمـــةالو  ،وٕاذ تقـــر بـــأن األمـــين العـــام لألمـــم المتحـــدة ســـيقدم، بالتعـــاون مـــع الـــدول األعضـــاء
منظومــة األمـــم المتحــدة وبرامجهـــا ووكاالتهــا المتخصصـــة المعنيـــة، تقريــرًا إلـــى الجمعيــة العامـــة لألمــم المتحـــدة فـــي 
دورتهــا الثامنــة والســتين عــن التقــدم الُمحــرز فــي الوفــاء بااللتزامــات الــواردة فــي اإلعــالن السياســي لالجتمــاع الرفيــع 

ومكافحتهـــا،  (غيـــر الســـارية) المعديـــة غيـــر أن الوقايـــة مـــن األمـــراضالمســـتوى للجمعيـــة العامـــة لألمـــم المتحـــدة بشـــ
حــرز فــي الوقايــة مــن األمــراض غيــر المعديــة للتقــدم المُ  ٢٠١٤تحضــيرًا إلجــراء اســتعراض وتقيــيم شــاملين فــي عــام 

  (غير السارية) ومكافحتها؛ 

  قرر ما يلي: تُ   -١

ألمــــراض غيــــر الســــارية ومكافحتهــــا اعتمـــاد خطــــة العمــــل العالميــــة للمنظمــــة بشــــأن الوقايــــة مــــن ا  )١(
   ٢؛٢٠٢٠-٢٠١٣

واعتماد إطار الرصد العالمي الشامل للوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها، بما في ذلـك   )٢(
التي يمكن تطبيقها في جميع البيئـات اإلقليميـة والُقطريـة مـن أجـل  ٣مجموعة المؤشرات الخمسة والعشرين

لُمحرز فـي تنفيـذ االسـتراتيجيات والخطـط الوطنيـة المتعلقـة بـاألمراض غيـر رصد االتجاهات وتقييم التقدم ا
  السارية؛ 

 واعتماد مجموعة الغايات التسع العالمية االختيارية للوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتهـا  )٣(
مـــع مالحظـــة أن الغايـــة المتمثلـــة فـــي خفـــض المعـــدل اإلجمـــالي للوفيـــات  ٢٠٥٠،٣لتحقيقهـــا بحلـــول عـــام 

بنسبة  ،وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة ،وداء السكري ،والسرطان ،الناجمة عن األمراض القلبية الوعائية
عامـًا وفقـًا  ٧٠و ٣٠تتعلق بالوفيات المبكرة الناجمة عن األمراض غير السارية في سن يتراوح بـين  ٪٢٥
  شر المتعلق بذلك؛ للمؤ 

  

  

                                                           
  من الملحق. ١٨كما جاء في الفقرة     ١
  انظر الملحق.    ٢
  في الملحق. ٢انظر التذييل     ٣
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  على ما يلي: ١الدول األعضاء تحث  -٢

مواصــــلة تنفيــــذ اإلعــــالن السياســــي الجتمــــاع الجمعيــــة العامــــة لألمــــم المتحــــدة الرفيــــع المســــتوى  )١(
ــــــة  بشــــــأن ــــــة (غيــــــر الســــــارية) ومكافحتهــــــا وتعزيــــــز الجهــــــود الوطني ــــــر المعدي ــــــة مــــــن األمــــــراض غي الوقاي
   ؛المثابرة على تنفيذ إعالن موسكوو  ةالساريإلى عبء األمراض غير  التصدي إلى الرامية
  

األغـراض التـي يحتـوي لتحقيـق  واتخـاذ الخطـوات الالزمـة وتنفيذ، حسب االقتضـاء، خطـة العمـل  )٢(
  ؛عليها اإلعالن

 
ى مستوى  )٣( وتعزيز قدرات السلطات المعنية وآلياتھا ووالياتھا، حسب مقتضى الحال، لتيسير العمل وضمانه عل

 ية؛كل القطاعات الحكوم
 
ٕاسراع األطراف في تنفيذ اتفاقية منظمة الصحة العالميـة اإلطاريـة بشـأن مكافحـة التبـغ، بمـا فـي و  )٤(

البلدان األخرى في النظر في االنضـمام إلـى االتفاقيـة، ذلك من خالل المبادئ التوجيهية التقنية المعتمدة، 
المعتمـدة أولوية متقدمة لتنفيذ االستراتيجية العالمية بشأن النظام الغذائي والنشاط البـدني والصـحة  عطاءوإ 

فـي   المعتمدة ، واالستراتيجية العالمية للحد من تعاطي الكحول على نحو ضار١٧-٥٧ج ص عفي القرار 
المعتمدة لية لألطفال والتوصيات الخاصة بتسويق األغذية والمشروبات غير الكحو  ١٣-٦٣ج ص ع القرار
، كجـــزء ال يتجـــزأ مـــن إحـــراز التقـــدم صـــوب بلـــوغ الغايـــات العالميـــة االختياريـــة ١٤-٦٣ج ص عالقـــرار فـــي 

والوفــاء بااللتزامــات التــي ُقطعــت فــي اإلعــالن السياســي لالجتمــاع الرفيــع المســتوى للجمعيــة العامــة لألمــم 
  سارية) ومكافحتها؛ المتحدة بشأن الوقاية من األمراض غير المعدية (غير ال

  
حسب مقتضى أو الشراكات التعاونية وٕارسائها ومساندتها ودعمها، بما في ذلك  مشاركةوتعزيز ال )٥(

مــع األطــراف الفاعلــة فــي القطاعــات األخــرى بخــالف قطــاع الصــحة واألطــراف الفاعلــة مــن غيــر الحــال 
الــدول، مثــل المجتمــع المــدني والقطــاع الخــاص علــى المســتوى الــوطني ودون الــوطني و/ أو المحلــي، مــن 

طـاق لظـروف الُقطريـة، مـن خـالل نهـج واسـع النل وفقـاً أجل الوقاية من األمراض غير السـارية ومكافحتهـا، 
تــأثير ال موجــب لــه ألي أي ومتعــدد القطاعــات، وفــي الوقــت ذاتــه حمايــة مصــالح الصــحة العموميــة مــن 
رًا أو محتمًال.   شكل من أشكال تضارب المصالح سواء كان حقيقيًا أو متصوَّ

مؤشـرات تسـتند إلـى غايـات و والنظر في وضع ُأطر وطنيـة لرصـد األمـراض غيـر السـارية يشـمل  )٦(
ن و ع مراعـاة إطـار الرصـد العــالمي الشـامل، بمـا فـي ذلـك المؤشـرات الخمسـة والعشــر األوضـاع الوطنيـة، مـ

مــن أجــل  ،منظمــةالباالســتناد إلــى التوجيهــات التــي قــدمتها  ،غايــات عالميــة اختياريــةتســع مــن ومجموعــة 
غيــر الســارية والتصــدي لهــا، ودعــم التوســع فــي نطــاق  تركيــز الجهــود المبذولــة للوقايــة مــن آثــار األمــراض

، بمـا فـي ذلـك الجوانـب التقنيـة والماليـة، وتقيـيم غيـر السـارية جراءات والسياسات الفعالة بشأن األمراضاإل
  خطرها ومحدداتها ومكافحتها؛  هذه األمراض ومن عوامل التقدم الُمحرز في الوقاية من

ووضع نظام وطني للترصد والرصد وتعزيزه، حسـب االقتضـاء، للتمكـين مـن التبليـغ بمـا فـي ذلـك  )٧(
والغايـــات  مؤشـــرًا، نيخمســـة وعشـــر البـــالغ عـــددها  باالســـتناد إلـــى مؤشـــرات إطـــار الرصـــد العـــالمي الشـــامل

  وأي غايات ومؤشرات إقليمية أو وطنية إضافية تتعلق باألمراض غير السارية؛ ،العالمية االختيارية التسع

                                                           
 .التكامل االقتصادي اإلقليميمنظمات  االقتضاء، وحسب    ١
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فـي  ٢٠١٣قبـل نهايـة عـام  المجلـس االقتصـادي واالجتمـاعي لألمـم المتحـدةبأن ينظر توصية الو  )٨(
تنسـق أنشـطة معنية باألمراض غيـر المعديـة (غيـر السـارية) و ألمم المتحدة تابعة لاقتراح إنشاء فرقة عمل 

، تتـولى الخاصـة بـاألمراض غيـر السـاريةللمنظمـة منظمات األمـم المتحـدة فـي تنفيـذ خطـة العمـل العالميـة 
تقاريرهــا إلــى المجلــس  هــذه الفرقــة ترفــععلــى أن الصــحة العالميــة الــدعوة إلــى اجتماعهــا وقيادتهــا و  منظمــة

فرقـــة عمـــل األمـــم المتحـــدة المشـــتركة بـــين الوكـــاالت المخصصـــة  عمـــل االقتصـــادي واالجتمـــاعي، ودمـــج
حـو الواجـب ومنحهـا األولويـة علـى النمكافحـة التبـغ مواصـلة تنـاول مسـألة المعنية بمكافحـة التبـغ وضـمان 

   ؛في والية فرقة العمل الجديدة

ودعم عمل األمانة في مجـال الوقايـة مـن األمـراض غيـر السـارية ومكافحتهـا، والسـيما مـن خـالل  )٩(
   ؛البرمجية اتالميزانيتمويل العمل ذي الصلة المدرج في 

ـــة  )١٠( ـــة ومنتظمـــة ومســـتدامة عـــن طريـــق القنـــوات المحلي ـــوفير مـــوارد كافي ـــة ت ومواصـــلة بحـــث إمكاني
الثنائيــة واإلقليميــة والمتعــددة األطــراف، بمــا فــي ذلــك آليــات التمويــل التقليديــة والطوعيــة المبتكــرة، وزيــادة و 

 )غيـــر الســـاريةغيـــر المعديـــة ( حســـب االقتضـــاء، مـــوارد البـــرامج الوطنيـــة المعنيـــة بالوقايـــة مـــن األمـــراض
  ؛ومكافحتها

  المدير العام ما يلي: منتطلب   -٣

مصــــنَّفة عــــن المتطلبــــات مــــن المــــوارد الالزمــــة لتنفيــــذ اإلجــــراءات الو  مفصــــلةالمعلومــــات ال تقــــديم )١(
الخاصــة بالوقايــة مــن األمــراض غيــر الســارية ومكافحتهــا خطــة العمــل العالميــة  فــيالمطلوبــة مــن األمانــة 

اآلثــار الماليــة المترتبــة علــى إنشــاء آليــة عالميــة للتنســيق  المعلومــات عــن ، بمــا فــي ذلــك٢٠٢٠-٢٠١٣
يـدعو إليـه المـدير العـام الـذي خـاص بالتمويـل الحوار الراض غير السارية ومكافحتها، إلى للوقاية من األم

فيما يتعلق بتمويـل الميزانيـة التابعة للمجلس التنفيذي ويتولى تيسيره رئيس لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة 
حتياجــــات ، بهــــدف ضــــمان أن جميــــع الشــــركاء لــــديهم معلومــــات واضــــحة عــــن ا٢٠١٥-٢٠١٤البرمجيــــة 

 فـيالتمويل المحددة، والموارد المتاحة وحاالت نقص التمويل فيما يتعلق باإلجراءات المطلوبة من األمانة 
  خطة العمل على مستوى المشروع أو النشاط؛ 

مــن  ١٥-١٤موضــح فــي الفقــرتين حســبما هــو اختصاصــات آليــة تنســيق عالميــة مســودة وٕاعــداد  )٢(
، ٢٠٢٠-٢٠١٣ ومكافحتهــا األمــراض غيــر الســاريةالخاصــة بالوقايــة مــن خطــة العمــل العالميــة للمنظمــة 

 وســـائر بـــين الـــدول األعضـــاء وصـــناديق األمـــم المتحـــدة والبـــرامج والوكـــاالت المشـــاركةتيســـير تهـــدف إلـــى 
، وحمايــة المنظمــة والصــحة العموميــة مــن أي تــأثير الفاعلــة مــن غيــر الــدول طــرافواأل الشــركاء الــدوليين

رًا أو محـــتمًال، موجـــب لـــه ألي شـــ ال دون كل مـــن أشـــكال تضـــارب المصـــالح ســـواء كـــان حقيقيـــًا أو متصـــوَّ
  ؛الفاعلة من غير الدول طرافمع األ العملبشأن  الجارية المنظمةمناقشات استباق نتائج 

لـــدول اجتمـــاع رســـمي لمـــن خـــالل  ٢-٥الفقـــرة فـــي  شـــار إليهـــاالماالختصاصـــات مســـودة ٕاعـــداد و  )٣(
 وتسبقه مشاورات مع الجهات التالية: ٢٠١٣نوفمبر  الثاني/يعقد في تشرين  ١األعضاء

  ؛اللجان اإلقليمية من خاللبما في ذلك  ١،الدول األعضاء  )١(

                                                           
 .منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي االقتضاء، وحسب    ١
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  ؛كاالت وصناديق وبرامج األمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية األخرىو   )٢(

أصـحاب ، حسـب االقتضـاء، وسـائر المنظمات غير الحكومية وكيانات القطـاع الخـاص  )٣(
  ؛المصلحة المعنيين

جمعيــة الصــحة العالميــة الســابعة والســتين إلــى  مــن خــالل المجلــس التنفيــذيوتقــديم مســودة االختصاصــات 
  .للموافقة عليها

ضــــع، بالتشــــاور مــــع الــــدول األعضــــاء والشــــركاء اآلخــــرين المعنيــــين، مجموعــــة محــــدودة مــــن و و  )٤(
المحــرز تســتند إلــى العمــل الجــاري علــى الصــعيدين رفــع التقــارير عــن التقــدم لتوجيــه  خطــة العمــلمؤشــرات 

المتاحـة،  ٕالى الجدوى، وتوافر البيانات في الوقت الحاضـر، وأفضـل المعـارف والبيِّنـاتاإلقليمي والقطري و 
تخفــف أعبــاء رفــع التقــارير التــي تثقــل كاهــل و ويمكــن تطبيقهــا علــى نطــاق األغــراض الســتة لخطــة العمــل، 

 ٢٠٢١م وعــا ٢٠١٨وعــام  ٢٠١٦ن أجــل تقيــيم التقــدم الُمحـرز فــي عــام مــالـدول األعضــاء إلــى أدنــى حـد 
في تنفيذ خيارات السياسات بالنسبة إلـى الـدول األعضـاء، واإلجـراءات الموصـى بهـا بالنسـبة إلـى الشـركاء 

دة مجموعة مؤشرات  فيالدوليين، واإلجراءات المطلوبة من األمانة   خطـة العمـلخطة العمل، وتقديم مسوَّ
  إلى جمعية الصحة العالمية السابعة والستين للموافقة عليها؛لمجلس التنفيذي من خالل ا

العمل مع صـناديق وبـرامج ووكـاالت األمـم المتحـدة األخـرى السـتكمال العمـل قبـل نهايـة تشـرين و  )٥(
بـــين صــناديق وبـــرامج ووكــاالت األمـــم المتحـــدة  المهـــام والمســؤوليات، بشـــأن تقســيم ٢٠١٣األول/ أكتــوبر 

  المنظمات الدولية؛وغيرها من 

تقــديم الــدعم التقنــي إلــى الــدول األعضــاء، حســب االقتضــاء، لــدعم تنفيــذ خطــة العمــل العالميــة و  )٦(
  ؛٢٠٢٠-٢٠١٣ الوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتهاب الخاصةللمنظمة 

تقديم الدعم التقني إلى الدول األعضاء، حسب االقتضاء، إلنشاء الُنظم الوطنيـة لترصـد ورصـد و  )٧(
 من أجل دعم عمليـة التبليـغ فـي ظـل اإلطـار العـالمي لرصـد األمـراض ها،ألمراض غير السارية أو تعزيز ا

 ؛غير السارية

ـــدول األعضـــاء حســـب االقتضـــاء، للعمـــل/ التعـــاون مـــع القطاعـــات و  )٨( ـــدعم التقنـــي إلـــى ال ـــديم ال تق
 ١،ن غيـر الـدولالحكومية بخالف قطاع الصحة، وبما يتماشـى مـع مبـادئ العمـل مـع األطـراف الفاعلـة مـ

 غير السارية ومكافحتها؛ في مجال الوقاية من األمراض

  
  
  
  
   

                                                           
 .دون اإلخالل بالمناقشات الجارية بشأن عمل المنظمة مع األطراف الفاعلة من غير الدول    ١
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رفع التقارير عن التقدم الُمحرز في تنفيذ خطة العمل مـن خـالل المجلـس التنفيـذي، إلـى جمعيـة و  )٩(

التقـــدم الُمحـــرز فـــي بلـــوغ الغايـــات والتقـــارير عـــن  ٢٠٢١١وعـــام  ٢٠١٨ وعـــام ٢٠١٦الصـــحة فـــي عـــام 
 ؛٢٠٢٦عام و  ٢٠٢١عام و  ٢٠١٦العالمية االختيارية التسع في عام 

للمنظمة الخاصة بالوقاية من األمـراض  الوارد في خطة العمل العالمية ٣تحديث للتذييل واقتراح  )١٠(
االقتضاء، لتنظر فيه جمعيـة الصـحة العالميـة مـن خـالل ، حسب ٢٠٢٠-٢٠١٣غير السارية ومكافحتها 

حسب  ،الوارد في الملحق ٤، في ضوء البينات العلمية الجديدة ومواصلة تحديث التذييل المجلس التنفيذي
  .االقتضاء

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
لعمليــة تنفيــذ خطــة العمــل علــى حصــائل التقيــيم المســتقل  ٢٠٢١و ٢٠١٨أن يشــتمل التقريــران المرحليــان لعــامي ينبغــي     ١

  .٢٠٢٠و ٢٠١٧العالمية الذي سُيجرى في عامي 
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  لملحقا
  

  خطة العمل العالمية الخاصة بالوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها
  ٢٠٢٠–٢٠١٣للفترة 

  
  نظرة عامة

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

الســارية عــن طريــق التعــاون والتضــافر بــين عــّدة قطاعــات علــى كــل مــن المســتوى الــوطني واإلقليمــي والعــالمي، 
بحيث تصل المجموعات السكانية إلى أعلى معـايير ُيمكـن بلوغهـا مـن الصـحة واإلنتاجيـة فـي جميـع األعمـار وال 

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

  تمكـــــــــــين 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 

  وتعــــــاون وتضــــــامن إجــــــراءات وطنيــــــة
 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.
تدعيم القدرة الوطنية والقيادة وتصريف الشـؤون واإلجـراءات المتعـددة القطاعـات والشـراكات مـن أجـل تسـريع   -٢

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

زة للصحة.   من خالل إيجاد بيئات معزِّ
مـن األمـراض غيـر السـارية ومكافحتهـا ومحـدداتها  ُتعنـى بالوقايـةتدعيم النظم الصحية وٕاعادة توجيهها لكـي   -٤

  شاملة.صحية أولية تركِّز على الناس وتغطية  صحية االجتماعية األساسية من خالل رعاية
ى البحـث والتطـوير المتسـمين بـالجودة فـي مجـال الوقايـة مـن األمـراض غيـر تعزيز ودعـم القـدرة الوطنيـة علـ  -٥

  .ومكافحتها السارية
  رصد اتجاهات ومحددات األمراض غير السارية وتقييم التقدم المحرز في الوقاية منها ومكافحتها.  -٦
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  الغايات العالمية االختيارية
أمراض القلب واألوعية الدموية أو السرطان أو داء ٪ في معدل الوفيات الناجمة عن ٢٥)  خفض نسبي قدره ١(

  السكري أو أمراض الجهاز التنفسي المزمنة
٪ على األقل في تعاطي الكحول على نحو ضار، حسبما يكـون مناسـبًا، فـي السـياق 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 ٣٠)  خفــض نســبي قــدره ٥(

  العمر فأكثر
٪ في انتشـار ارتفـاع ضـغط الـدم أو احتـواء انتشـار ارتفـاع ضـغط الـدم تبعـًا للظـروف ٢٥)  خفض نسبي قدره ٦(

  الوطنية
  )  وقف الزيادة في داء السكري والبدانة٧(
٪ على األقل من األشـخاص المـؤهلين عالجـًا باألدويـة ومشـورًة (بمـا فـي ذلـك السـيطرة علـى سـكر ٥٠)  تلقي ٨(

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

  الجنيسة، الالزمة لعالج األمراض غير السارية الرئيسية في المرافق العامة والخاصة على السواء
  

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

تلف أنحاء العالم. ويحتاج األمر إلى قيادة قويـة وٕاجـراءات عاجلـة علـى كـل التنمية االجتماعية واالقتصادية في مخ
مــن أجـل تخفيفهمـا، ومـا يترتـب علـى هــذه األمـراض مـن آثـار منهـا زيــادة  المسـتوى العـالمي واإلقليمـي والـوطنيمـن 

  جوانب عدم المساواة بين البلدان وفيما بين المجموعات السكانية. 
  
فــي  اً ٪ مــن جميــع الوفيــات التــي حــدثت عالميــ٦٣مليــون وفــاة، أي  ٣٦لســبب فــي وطبقــًا للتقــديرات، فــإن ا  -٢

مليـــون وفـــاة، يرجـــع إلـــى األمـــراض غيـــر الســـارية، وأساســـًا إلـــى أمـــراض القلـــب واألوعيـــة  ٥٧وعـــددها  ٢٠٠٨عـــام 
 ٪) وداء الســكري١٢٪) واألمــراض التنفســية المزمنــة (٢١مــن األمــراض غيــر الســارية) والســرطان ( ٪٤٨الدمويــة (

وتشــترك هــذه األمــراض غيــر الســارية الرئيســية فــي أربعــة عوامــل خطــر ســلوكية، وهــي: تعــاطي التبــغ  ١،٢٪).٣,٥(
، حـدثت نسـبة ٢٠٠٨والنظام الغذائي غير الصـحي والخمـول البـدني وتعـاطي الكحـول علـى نحـو ضـار. وفـي عـام 

) فـي البلـدان المنخفضـة والمتوسـطة مليونـاً  ٢٩من جميع الوفيات الناجمة عن األمراض غير السـارية ( ٪٨٠قدرها 
) مقارنــة عامــاً  ٧٠٪) مــن الوفيــات فــي البلــدان األخيــرة وفيــات مبكــرة (أي أقــل مــن ٤٨الــدخل، وكانــت نســبة أكبــر (

سـارية تحـدث ن األمـراض غيـر الالناجمـة عـوالوفيـات ورغـم أن معـدالت المراضـة ٪). ٢٦بالبلدان المرتفعة الدخل (
أن يالقــي . ويمكــن عمــريبــدأ فــي وقــت مبكــر مــن ال هــاالتعــرض لعوامــل خطر فــإن ، بشــكل رئيســي مرحلــة البلــوغفــي 

                                                           
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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داء زميـــة و يمكـــن عالجهـــا، مثـــل أمـــراض القلـــب الروماتغيـــر ســـارية يأمراض جـــراء اإلصـــابة بـــمـــن حـــتفهم ألطفـــال ا
ايـة واحتضـانهم برع مـن األمـراضصـحتهم ووقـايتهم تعزيـز إن لـم يتسـن والربـو وسـرطان الـدم،  ١نـوع من الالسكري 
وطبقًا لتوقعات المنظمة، سوف يزداد العدد السـنوي اإلجمـالي للوفيـات الناجمـة عـن األمـراض غيـر السـارية شاملة. 

، إذا اســـتمر الحـــال علـــى مـــا هـــو عليـــه. وتبـــّين المعـــارف العلميـــة أن باإلمكـــان ٢٠٣٠مليونـــًا بحلـــول عـــام  ٥٥إلـــى 
ـــرة إذا مـــا جـــرى ت ـــة التكلفـــة خفـــض عـــبء األمـــراض غيـــر الســـارية بدرجـــة كبي ـــة فّعال ـــذ إجـــراءات وقائيـــة وعالجي نفي

  وتدخالت متوافرة بالفعل للوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها على نحو فّعال ومتوازن. 
  

  المقصد
  
، وضــعت األمانــة مســّودة خطــة عمــل ١١–٦٤ج ص عحســبما طلبتــه جمعيــة الصــحة العالميــة فــي القــرار   -٣

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

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

  العملية
  
شملت العمليـة التشـاورية العالميـة واإلقليميـة الراميـة إلـى وضـع خطـة العمـل الـدول األعضـاء فـي المنظمـة   -٤

ووكــاالت وصــناديق وبــرامج منظومــة األمــم المتحــدة ذات الصــلة والمؤسســات الماليــة الدوليــة والمصــارف اإلنمائيــة 
اط األكاديمية والمجتمع المـدني والقطـاع الخـاص وغيرها من المنظمات الدولية الرئيسية والمهنيين الصحيين واألوس

وذلــك مــن خــالل اجتماعــات إقليميــة نظمتهــا مكاتــب المنظمــة اإلقليميــة الســتة وأربــع مشــاورات ُعقــدت عــن طريــق 
مداخلة مكتوبة وثالث مشاورات غير رسمية مع الدول األعضـاء وحـوارين غيـر رسـميين مـع  ٣٢٥اإلنترنت وتلقت 

  وكيانات مختارة من القطاع الخاص.  المعنية الحكوميةمنظمات غير ال
  

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

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

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

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

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

خطـة العمـل  وتسـلمي والخمول البدني وتعاطي الكحـول علـى نحـو ضـار. تعاطي التبغ والنظام الغذائي غير الصح
وهنــاك اعــتالالت أخــرى  .ونوعيتهــا حيــاتهم فــي تــؤثر هممعيشــتبــأن ظــروف معيشــة النــاس وظــروف عملهــم وأنمــاط 

عديـدة مهّمـة مـن زاويــة الصـحة العموميـة مرتبطــة علـى نحـو وثيــق بـاألمراض غيـر الســارية الرئيسـية األربعـة. وهــي 
) األمراض غير السارية األخرى (األمراض الكلوية وأمراض الغدد الصماء واألمراض العصبية وأمـراض ١: (تشمل

                                                           
    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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الدم وأمراض الجهاز الهضمي واألمراض الكبدية واألمراض العضلية الهيكلية واألمراض الجلدية واألمراض الفموية 
) العنـف ٤جـز، بمـا فـي ذلـك العمـى والصـمم؛ () حـاالت الع٣) االضطرابات النفسـية؛ (٢واالضطرابات الجينية)؛ (

). وهناك أيضًا صالت استراتيجية بين األمراض غير السارية وعوامـل الخطـر المرتبطـة بهـا ١واإلصابات (التذييل 
وبين النظم الصحية والتغطية الصحية الشاملة والمحددات البيئية والمهنيـة واالجتماعيـة للصـحة واألمـراض السـارية 

والصـحة اإلنجابيـة والشـيخوخة. ورغـم الصـالت الوثيقـة فـإن وضـع خطـة عمـل واحـدة  والمراهقلطفل وصحة األم وا
بعـض هـذه االعـتالالت  للتصدي لها جميعًا بقدر متساو من التفاصيل ليس باألمر العملي. وعالوة على ذلك، فـإن

حـــاالت  ١ن التـــذييل ويبـــيّ  ســـتراتيجيات أو خطـــط عمـــل أخـــرى للمنظمـــة أو قـــرارات لجمعيـــة الصـــحة.اهـــي موضـــوع 
التــآزر والتــرابط الُممكنــة بــين األمــراض غيــر الســارية الرئيســية وُيــدرج بعــض االعــتالالت المترابطــة مــن أجــل إبــراز 
فرص التعاون بغية زيادة الفّعالية إلى أقصى حد تحقيقًا للفائدة المتبادلة. وُيجسِّد ربط خطـة العمـل علـى هـذا النحـو 

  ول أعمال إصالحها من حيث العمل على نحو أكثر اتساقًا وتكامًال. أيضًا استجابة المنظمة لجد
  
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
) التعــــاون ١والشــــركاء الــــدوليين واألمانــــة فــــي إطــــار ســــتة أغــــراض مترابطــــة ومعــــززة بعضــــها لــــبعض وتشــــمل: (

) عوامــــــل ٣) االســــــتجابة المتعــــــددة القطاعــــــات التــــــي تأخــــــذ فيهــــــا البلــــــدان زمــــــام المبــــــادرة؛ (٢والــــــدعوة؛ ( الــــــدولي
) الترصــد ٦التطــوير واالبتكــار؛ () البحــث و ٥) الــنظم الصــحية والتغطيــة الصــحية الشــاملة؛ (٤ومحدداتــه؛ ( الخطــر

  والرصد. 
  

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

، تنفيـــذ خطـــة العمـــل مـــن خـــالل رصـــد تحقيـــق الغايـــات العالميـــة االختياريـــة فـــي عـــامي )٢(انظـــر التـــذييل  اختياريـــة
لك. وال يقتصر نطاق خطـة العمـل علـى إطـار الرصـد العـالمي. وتـوّفر مؤشـرات إطـار واإلبالغ بذ 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 

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

جــرى اعتمــاد أو تأييــد عــّدة قــرارات لجمعيــة الصــحة دعمــًا لعناصــر االســتراتيجية العالميــة الرئيســية. وتســتند خطــة 
اإلطارية  منظمة الصحة العالميةشمل اتفاقية العمل هذه إلى تنفيذ هذه القرارات، وتعززها على نحو متبادل. وهي ت

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
) واالسـتراتيجية العالميـة ٩-٦٤ج ص ع) واستدامة هياكـل التمويـل الصـحي والتغطيـة الشـاملة (القـرار ١٣-٦٣ص ع

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

وٕاعالن موسكو الصادر عن المؤتمر الـوزاري العـالمي األول بشـأن أنمـاط الحيـاة الصـحية ومكافحـة األمـراض غيـر 
). وتــــــوّفر خطــــــة العمــــــل أيضــــــًا اطــــــارًا لــــــدعم وتقويــــــة تنفيــــــذ القــــــرارات واألطــــــر ١١-٦٤ص ع  جالســــــارية (القــــــرار 

لقائمة بشأن الوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها، بما في ذلـك القـرارات واالستراتيجيات والخطط اإلقليمية ا
AFR/RC62/WP/7 وCSP28.R13 و ٢-/ ق٥٩إ  ل/ م  وش EUR/RC61/R3 و SEA/RC65/R5وWPR/RC62.R2 .

سية وهي مرتبطة على نحو وثيق من الناحيتين المفاهيمية واالستراتيجية بخطة العمل الشاملة الخاصة بالصحة النف
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-٢٠١٤وخطة العمل بشأن الوقاية من العمى وضعف البصر اللذين يمكن تجنبهما للفترة  ٢٠٢٠١-٢٠١٣للفترة 
اللـــذين ســـتنظر فيهمـــا جمعيـــة الصـــحة العالميـــة السادســـة والســـتون. وســـوف تسترشـــد خطـــة العمـــل أيضـــًا  ٢٠١٩٢

   ٣).٢٠١٩-٢٠١٤ببرنامج العمل العام الثاني عشر للمنظمة (
  

وتتســـق خطـــة العمـــل مـــع برنـــامج إصـــالح المنظمـــة الـــذي يقضـــي بـــأن ُتشـــرك المنظمـــة عـــددًا متزايـــدًا مـــن   -١٠
األطـــراف الفاعلـــة فـــي مجـــال الصـــحة العموميـــة، بمـــا فـــي ذلـــك المؤسســـات ومنظمـــات المجتمـــع المـــدني والشـــراكات 

ـــد أدوار  والقطـــاع الخـــاص، فـــي األعمـــال المتعلقـــة بالوقايـــة مـــن األمـــراض غيـــر الســـارية ومكافحتهـــا. وســـوف ُتجسَّ
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. 
  

ة االرتبــاط بــاألمراض غيــر الســارية (مثــل ، قــد توَضــع خطــط أخــرى وثيقــ٢٠٢٠-٢٠١٣وعلــى مــدى الفتــرة   -١١
)، وســوف يتعــّين تنفيــذها بــالتزامن مــع خطــة العمــل ٥ق١٣٢م تخطــة العمــل بشــأن العجــز المشــار إليهــا فــي القــرار 

لخطـة العمـل هـذه بطريقـة دوريـة فـي  ٣هذه. وعالوة على ذلك، يحتاج األمر إلى المرونة من أجل تحـديث التـذييل 
إعــادة توجيــه أجــزاء مــن خطــة العمــل، حســب  ســيلزم إبــداء مرونــة أيضــًا مــن أجــلو  .جديــدةضــوء البّينــات العلميــة ال

  .٢٠١٥بعد عام  لماللتنمية لخطة األمم المتحدة استجابة من خالل األجهزة الرئاسية، وذلك االقتضاء، 
  

  مقارنة تكلفة العمل بتكلفة االمتناع عنه
  

بالنسبة لجميع البلـدان، تتجـاوز تكلفـة االمتنـاع عـن العمـل كثيـرًا تكلفـة اتخـاذ اإلجـراءات الموصـى بهـا فـي   -١٢
خطة العمل هذه بشأن األمراض غير السارية. فثمة تدخالت للوقاية مـن األمـراض غيـر السـارية ومكافحتهـا تعطـي 

بتكلفــة تقـل عــن النــاتج المحلـي اإلجمــالي للفــرد،  عائـدًا جيــدًا لالسـتثمار، حيــث تولِّــد سـنة واحــدة مــن الحيـاة الصــحية
). وتبلغ التكلفة اإلجمالية لتنفيـذ توليفـة مـن التـدخالت الفّعالـة جـدًا ٣(انظر التذييل  ٤وهي في متناول جميع البلدان

ة فـي البلـدان المنخفضـ ٪٤من حيث التكلفة التي تستهدف السكان برمتهم واألفراد، بداللة اإلنفاق الصحي الـراهن، 
٪ فــي بلــدان الشــريحة العليــا مــن الــدخل المتوســط والبلــدان ١فــي البلــدان المتوســطة الــدخل وأقــل مــن  ٪٢الــدخل و

مليـون دوالر أمريكـي لفتـرة السـنوات  ٩٤٠,٢٦لتقديرات األمانة تبلغ تكلفة تنفيذ خطة العمل  المرتفعة الدخل. وطبقاً 
أعــاله لتنفيــذ خطــة العمــل بتكلفــة االمتنــاع عــن عمــل أي  . وينبغــي مقارنــة التقــديرات الــواردة٢٠٢٠-٢٠١٣الثمــاني 

شــيء. فمواصــلة العمــل كالمعتــاد وبقــاء األمــور علــى حالهــا ســيؤدي إلــى فقــد فــي اإلنتاجيــة وتزايــد تكــاليف الرعايــة 
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  ٤٧ربعــة الرئيســية مــع االضــطرابات النفســية األ
النظـــر إلـــى خطـــة العمـــل هـــذه أيضـــًا وينبغـــي  ٥تريليـــون دوالر أمريكـــي). ٦٣( ٢٠١٠اإلجمـــالي العـــالمي فـــي عـــام 

ـــوّفر توجهـــًا وفرصـــًا لجميـــع البلـــدان لكـــي ( ـــة الســـكان واالقتصـــادات؛ ) تصـــو ١كاســـتثمار، ألنهـــا ت ن صـــحة وٕانتاجي
فـــي جملـــة أمـــور، بالغـــذاء ووســـائل اإلعـــالم وتكنولوجيـــا  ،وتتوصـــل إلـــى خيـــارات مســـتنيرة تتعلـــققـــرارات  تتخـــذ  )٢(

                                                           
١    http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB132/B132_8-ar.pdf. 

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

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

٤    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.                                           

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

Public Health 2011.                                                                                                                                                        
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) ُتحـــدِّد إمكانيـــة تحقيـــق ابتكـــارات جديـــدة وقابلـــة للتكـــرار ٣المعلومـــات واالتصـــاالت والرياضـــة والتـــأمين الصـــحي؛ (
  والتوّسع ُيمكن تطبيقها عالميًا من أجل الحّد من تكاليف الرعاية الصحية السريعة التزايد في جميع البلدان. 

  
  تكييف اإلطار تبعًا للسياقات اإلقليمية والوطنية

  
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 
لفـــة مـــن التقـــدم بشـــأن الوقايـــة مـــن وحيـــدة لخطـــة عمـــل تناســـب جميـــع البلـــدان، بـــالنظر إلـــى أنهـــا بلغـــت مراحـــل مخت

ومـع ذلـك، يمكـن لجميـع  التنميـة االجتماعيـة االقتصـادية.األمراض غير السارية ومكافحتها ومستويات مختلفـة مـن 
البلــدان أن تســتفيد مــن االســتجابة للوقايــة مــن األمــراض غيــر الســارية ومكافحتهــا المعروضــة فــي خطــة العمــل هــذه. 

) من شـأنها، إذا ٣يارات في مجال السياسات عبر األغراض الستة (انظر التذييل وخ ذات مردوديةفهناك تدخالت 
ما ُنفّذت علـى النطـاق المناسـب، أن تتـيح لجميـع البلـدان تحقيـق تقـدم كبيـر بشـأن بلـوغ الغايـات العالميـة االختياريـة 

خطـة علـى الصـعيد الـوطني ). وتتفاوت الطريقة التي ُيمكن بها توسيع ال٢(انظر التذييل  ٢٠٢٥التسع بحلول عام 
لكــل بلــد ومــدى تمكــين  التنميــة االجتماعيـة االقتصــاديةبشـكل مســتدام تبعــًا للبلــدان، حيــث إنهـا تتوقــف علــى مســتوى 

البيئة السياسية والقانونية وخصائص عبء األمراض غير السارية واألولويات الوطنية المتنافسة في مجـال الصـحة 
يـــة مــن األمـــراض غيـــر الســـارية ومكافحتهــا ودرجـــة شـــمول التغطيـــة الصـــحية العموميــة ومخصصـــات الميزانيـــة للوقا

  وتدعيم النظم الصحية ونوع النظم الصحية (أي هل هي مركزية أو المركزية) والقدرة الوطنية.
  

  آلية التنسيق العالمية
  

دة بشأن الوقايـة االجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة لألمم المتحالصادر عن أعاد اإلعالن السياسي   -١٤
تأكيد الدور القيادي والتنسيقي لمنظمة الصحة العالميـة بشـأن  ومكافحتها )غير السارية( غير المعدية من األمراض

تعزيز ورصد اإلجراءات العالمية لمكافحة األمـراض غيـر السـارية مـن حيـث عالقتهـا بعمـل وكـاالت منظومـة األمـم 
ئيــــة والمنظمــــات اإلقليميــــة والدوليــــة األخــــرى. وبالتشــــاور مــــع الــــدول المتحــــدة المعنيــــة األخــــرى والمصــــارف اإلنما

وضع آلية عالميـة لتنسـيق أنشـطة منظومـة األمـم المتحـدة وتعزيـز االلتـزام والتعـاون  المنظمة أمانة األعضاء، تعتزم
  والتضافر الدوليين والمساءلة بين كافة أصحاب المصلحة. 

  
تحسـين التنسـيق بـين األنشـطة التـي تتصـدى للفجـوات الوظيفيـة التـي  وتهدف اآلليـة العالميـة المقترحـة إلـى  -١٥

المعالم  تعترض الوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها. ومن المقرر وضع آلية التنسيق العالمية على أساس
  :التالية

  
قريـــر عنهـــا إلـــى األجهـــزة يتعـــين أن تـــدعو المنظمـــة إلـــى وضـــع اآلليـــة واستضـــافتها وقيادتهـــا وتقـــديم ت  •

  الرئاسية للمنظمة.
  

  الدور الرئيسي والمسؤولية الرئيسية فيما يتعلق بالوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها منوطان
بالحكومـــات، ومـــن الضـــروري بـــذل الجهـــود وااللتـــزام مـــن جانـــب كافـــة قطاعـــات المجتمـــع والتعـــاون 

 والتضافر الدولي من أجل إحراز النجاح.
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 وصـــناديق وبـــرامج ووكـــاالت األمـــم المتحـــدة  ١ليـــة العالميـــة إشـــراك الـــدول األعضـــاءاآل تيّســـر ســـوف
، مــع حمايــة المنظمــة فــي الوقــت ٣واألطــراف الفاعلــة مــن غيــر الــدول ٢الشــركاء الــدوليينغيرهــا مــن و 

متصــــوَّر أو الحقيقــــي أو المصــــالح التعــــارض شــــكل مــــن أشــــكال مــــن أي والصــــحة العموميــــة نفســــه 
 محتمل؛ال
 

 القواعــــد ذات الصــــلة التــــي يجــــري اآلن  ٣وســــوف تتبــــع مشــــاركة األطــــراف الفاعلــــة مــــن غيــــر الــــدول
، والمقرر أن تنظر فيهـا جمعيـة الصـحة العالميـة السـابعة التفاوض بشأنها في إطار إصالح المنظمة

  . والستون من خالل المجلس التنفيذي
  

  الرؤية
  

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

  الهدف
  

خفض العبء الذي ُيمكن توّقيه وتجنبه من الوفيات والمراضـة والعجـز نتيجـة لألمـراض غيـر السـارية عـن   -١٧
طريـــق التعـــاون والتضـــافر بـــين عـــّدة قطاعـــات علـــى كـــل مـــن المســـتوى الـــوطني واإلقليمـــي والعـــالمي، بحيـــث تصـــل 

واإلنتاجيــة فــي جميــع األعمــار ونوعيــة الحيــاة ات الســكانية إلــى أعلــى معــايير ُيمكــن بلوغهــا مــن الصــحة المجموعــ
  ُتشكل هذه األمراض عائقًا أمام الرفاه أو التنمية االجتماعية االقتصادية. وال
  

  المبادئ والنهوج الشاملة
  

  تستند خطة العمل إلى المبادئ والنهوج الشاملة التالية:  -١٨
  

 ينبغــي التســليم بــأن التمتــع بــأعلى معــايير ُيمكــن بلوغهــا مــن الصــحة هــو أحــد وق اإلنســاننهــج حقــ :
الحقوق األساسية لكل إنسان، دون تمييز على أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغـة أو الـدين 

وضــع أو اآلراء السياسـية أو غيرهــا أو األصــول الوطنيــة أو االجتماعيـة أو الملكيــة أو المــيالد أو أي 
  ٤آخر، حسبما يرد في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان.

 يتـأثر  غيـر المتسـاوي لألمـراض غيـر السـارية العـبء : ينبغـي التسـليم بـأننهج مستند إلـى اإلنصـاف
لمحددات االجتماعية للصحة، وأنه يتعّين اتخـاذ إجـراءات بشـأن هـذه المحـددات، علـى السـواء بشدة با

                                                           
 وحسب االقتضاء، منظمات التكامل اإلقليمي االقتصادي.    ١

عـّرف الشـركاء الفاعلة من غيـر الـدول، يُ مع األطراف منظمة البشأن إشراك حاليًا المناقشات الجارية باإلخالل من دون     ٢
دوليـة، ومنظمــات إنمائيــة ، ووكـاالت ةدوليـموميـة ومكلفـة بواليــة الصــحة العمعنيـة بوكــاالت علـى أنهـم لهـذا الغــرض الـدوليون 

، والمؤسســـات الماليـــة الدوليـــة، والمبـــادرات الصـــحية العالميـــة ألمـــم المتحـــدة، ومنهـــا ســـائر المؤسســـات التابعـــة لكوميـــة دوليـــةح
 .فيها البنك الدولي، والمؤسسات، والمنظمات غير الحكومية بما

قطــاع مــن الوالمنظمــات غيــر الحكوميــة المعنيــة وكيانــات  األكاديميــةاألوســاط  الفاعلــة مــن غيــر الــدولطــراف األتشــمل     ٣
تعزيــز الصــحة العموميــة والمســتعدة بظاهريــًا لتزمــة خــاص، حســب االقتضــاء، باســتثناء دوائــر صــناعة التبــغ، وٕادراج تلــك المُ ال

 للمشاركة في األطر العامة لإلبالغ والمساءلة.

 .http://www.un.org/en/documents/udhr/index.shtml اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن    ٤
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تقليــل العــبء اإلجمــالي لألمــراض غيــر ة والســكان بــرمتهم، مــن أجــل بالنســبة للمجموعــات المستضــعف
 وصحية. ٕايجاد مجتمعات إدماجية ومنصفة ومنتجة اقتصادياً السارية و 

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

 مساعدة الدول األعضاء على استكمال الجهود الوطنية.

 ينبغي التسليم بأن الوقاية من األمراض غيـر السـارية ومكافحتهـا بفّعاليـة إجراءات متعددة القطاعات :
أجـــل مـــن  تقتضـــيان القيـــادة وااللتـــزام المنســـق لعـــدة أصـــحاب مصـــلحة وٕاجـــراءات متعـــددة القطاعـــات

علــى الســواء علــى المســتوى الحكــومي وعلــى مســتوى مجموعــة واســعة مــن األطــراف الفاعلــة،  الصــحة
، دمــج الصــحة فــي جميــع علــى أن يشــمل مثــل هــذا االلتــزام وهــذه اإلجــراءات، حســبما يكــون مناســباً 

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

لضـرائب والــدخل والتجــارة والصــناعة والنقــل االجتمـاعي والتنميــة االجتماعيــة واالقتصــادية والرياضــة وا
والتخطيط الحضري وشؤون الشباب والتشارك مع الكيانات ذات الصلة في المجتمـع المـدني والقطـاع 

 الخاص.

 تسـنح فـرص الوقايـة مـن األمـراض غيـر السـارية ومكافحتهـا فـي مراحـل عديـدة مـن نهج طيلة العمر :
ما توّفر التدخالت التي تجري في المراحل المبكرة من الحياة أفضـل احتمـاالت الوقايـة  الحياة؛ وغالباً 

األوليــة. ويتعــّين أن تراعــي سياســات وخطــط وخــدمات الوقايــة مــن األمــراض غيــر الســارية ومكافحتهــا 
 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 مـن خـالل 
ممارســات تغذيــة الرّضــع الســليمة، بمــا فــي ذلــك تعزيــز الرضــاعة الطبيعيــة، وتعزيــز صــحة األطفــال 

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

 ينبغـي تمكـين النـاس والمجتمعـات المحليـة وٕاشـراكها فـي أنشـطة المحليـة تمكين الناس والمجتمعـات :
الوقايــة مــن األمــراض غيــر الســارية ومكافحتهــا، بمــا فــي ذلــك الــدعوة والسياســات والتخطــيط والتشــريع 

 والرصد والبحوث والتقييم.والتعليم والتدريب الخدمات  وتوفير

 ــات ــى البّين : يحتــاج األمــر إلــى وضــع اســتراتيجيات وممارســات الوقايــة مــن اســتراتيجيات مســتندة إل
 والمردوديــةأو أفضــل الممارســات  األمــراض غيــر الســارية ومكافحتهــا علــى أســاس البّينــات العلميــة و/

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

 ينبغي أن ُيتاح لكل الناس، دون تمييـز، الوصـول إلـى مجموعـة محـددة وطنيـًا تغطية صحية شاملة :
زة والوقائيـــة والعالجيـــة والتأهيليـــة  واألدويـــة والملطفـــة مـــن الخـــدمات الصـــحية الالزمـــة األساســـية المعـــزِّ

لمأمونـــة والميســـورة األســـعار والفعالـــة والجيـــدة النوعيـــة. وفـــي الوقـــت الضـــرورية واووســـائل التشـــخيص 
المسـتخدمين لصـعوبات ماليـة، مـع التركيـز  ُيعـرِّض ذاته، ينبغي ضمان أن استخدام هذه الخدمات ال

  بشكل خاص على الفقراء والمجموعات السكانية المستضعفة.

 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 
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الصــناعة والمنظمــات غيــر الحكوميــة والمهنيــة، مــن أجــل التصــدي بفّعاليــة لألمــراض غيــر الســارية. 
ية من األمراض غير السارية ومكافحتهـا مـن سياسات الصحة العمومية الخاصة بالوقا ويتعّين حماية

أشــكال المصــالح الذاتيــة. ويتعــّين اســتبانة أي تعــارض مصــالح  التــأثير غيــر المشــروع ألي شــكل مــن
  حقيقي أو متصوَّر أو محتمل والتصدي له.

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

  الدولي والدعوة
  

سّلم اإلعالن السياسي لالجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة بشـأن الوقايـة مـن األمـراض غيـر السـارية   -١٩
) والتقريـــر األول لفريـــق األمـــم ٢٠(ريـــو+ ١حـــدة للتنميـــة المســـتدامةومكافحتهـــا والوثيقـــة الختاميـــة لمـــؤتمر األمـــم المت

بأن التصـدي لألمـراض غيـر السـارية هـو أولويـة  ٢٠١٥٢المتحدة المعني بخطة األمم المتحدة للتنمية لما بعد عام 
سـارية بالنسبة للتنمية االجتماعية واالستثمار فـي النـاس. فتحسـين الحصـائل الصـحية فيمـا يتعلـق بـاألمراض غيـر ال

هــو شــرط مســبق ألبعــاد التنميــة المســتدامة الثالثــة جميعــًا، وهــي: التنميــة االقتصــادية واالســتدامة البيئيــة واالنــدماج 
  نتيجة لها ومؤشر عليها. االجتماعي، وهو

  
م وتتسم الدعوة والتعاون الدولي بأهمية حيوية بالنسبة لتعبئة المـوارد وتـدعيم القـدرات وتعزيـز االلتـزام والـزخ  -٢٠

السياسي الناجم عن االجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة بشأن الوقاية من األمراض غيـر السـارية ومكافحتهـا. 
وتهـــدف اإلجـــراءات الُمدرجـــة فـــي إطـــار هـــذا الغـــرض إلـــى إيجـــاد بيئـــات تمكينيـــة علـــى كـــل مـــن المســـتوى العـــالمي 

مكافحتهــا. وتتمثــل الحصــائل المرجــّوة مــن هــذا واإلقليمــي والقطــري مــن أجــل الوقايــة مــن األمــراض غيــر الســارية و 
الغــرض فــي تقويــة التعــاون الــدولي وتــدعيم الــدعوة وتعزيــز المــوارد وتحســين القــدرات وٕايجــاد بيئــات تمكينيــة لتحقيــق 

  ).٢الغايات العالمية االختيارية التسع (انظر التذييل 
  

  في مجال السياسات ٣خيارات الدول األعضاء
  

لتشــريعاتها وحســـبما يكـــون مناســبًا بـــالنظر إلـــى  للـــدول األعضـــاء أن تختــار وتتخـــذ، وفقـــاً  ُيقتــرح أنـــه ُيمكــن  -٢١
  ظروفها المحددة، إجراءات من بين الخيارات المحددة أدناه في مجال السياسات. 

  
: توليد بّينات ُيمكن على أساسها اتخاذ اإلجراءات ونشر المعلومات عن فّعاليـة التـدخالت الدعوة  أ)(

ت من أجل التدخل بصورة إيجابية بشأن الصـالت القائمـة بـين األمـراض غيـر السـارية والتنميـة أو السياسا
المستدامة، بما فـي ذلـك مسـائل أخـرى ذات صـلة مثـل تخفيـف وطـأة الفقـر والتنميـة االقتصـادية واألهـداف 

والتأهــب للكــوارث  اإلنمائيــة لأللفيــة والمــدن المســتدامة والبيئــة غيــر الســامة واألمــن الغــذائي وتغّيــر المنــاخ
  والسلم واألمن والمساواة بين الجنسين، استنادًا إلى األوضاع الوطنية.

: التــرويج للتغطيــة الصــحية الشــاملة باعتبارهــا وســيلة للوقايــة صــحية وٕانمائيــة أوســع عمــل بــرامج  ب)(
عليهــا مــن األمــراض غيــر الســارية ومكافحتهــا، وٕادراجهــا كعنصــر أساســي فــي األهــداف اإلنمائيــة المتفــق 

                                                           
 .  ٦٦/٢٨٨ المتحدة لألمم العامة الجمعية قرار    ١

٢    www.un.org/millenniumgoals/pdf/Post_2015_UNTTreport.pdf. 

 .منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي االقتضاء، وحسب    ٣
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وبرامج دوليًا؛ وٕادماج الوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها في عمليات التخطيط الصحي الوطنية 
لسياقات البلدان وأولوياتها، وحشد أفرقة األمم المتحدة القطرية حسبما يكـون  اإلنمائية األوسع، طبقاً  العمل
والتغطيـة الصـحية الشـاملة والتنميـة المسـتدامة، من أجل تدعيم الروابط بين األمراض غير السـارية  مناسباً 

  ودمجها في عمليات تصميم إطار عمل األمم المتحدة للمساعدة االنمائية وتنفيذه.

مــن أجــل تعزيــز التعــاون علــى  : إقامــة شــراكات متعــددة القطاعــات حســبما يكــون مناســباً الشــراكات  ج)(
ومية الدولية والمنظمات غير الحكومية والمجتمع كافة المستويات بين الوكاالت الحكومية والمنظمات الحك

  المدني والقطاع الخاص بغية تدعيم جهود الوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها.
  

  اإلجراءات المطلوبة من األمانة
  

  ُيتوخى من األمانة أن تتخذ اإلجراءات التالية:  -٢٢
  

والتضافر بـين أصـحاب المصـلحة الرئيسـيين، بمـا فـي : تيسير التنسيق والتعاون القيادة والتجميع  أ)(
) والمجتمـــع المـــدني ٤ذلـــك الـــدول األعضـــاء وصـــناديق وبـــرامج ووكـــاالت األمـــم المتحـــدة (انظـــر التـــذييل 

حيــل تقريــر المــدير العــام ت، اســتنادًا إلــى مــذكرة األمــين العــام التــي والقطــاع الخــاص، حســبما يكــون مناســباً 
خيارات تدعيم وتيسير العمل في عّدة قطاعات بشأن الوقاية مـن األمـراض لمنظمة الصحة العالمية بشأن 

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

رض المسـاعدة التقنيـة وتـدعيم القـدرة العالميـة واإلقليميـة والوطنيـة علـى إذكـاء عـ التعاون التقنـي:  ب)(
دمــاج الوقايــة مــن األمــراض غيــر إ الــوعي العــام بــالروابط بــين األمــراض غيــر الســارية والتنميــة المســتدامة، و 

 اإلنمائيـــة وٕاطــار عمـــل األمـــم وبــرامج العمـــلالســارية ومكافحتهـــا فــي عمليـــات التخطـــيط الصــحي الوطنيـــة 
  المتحدة للمساعدة اإلنمائية واستراتيجيات تخفيف وطأة الفقر.

  
  ويشمل ذلك: توفير المشورة بشأن السياسات والحوار  ج)(

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

  تـــدعيم تصـــريف الشـــؤون، بمـــا فـــي ذلـــك إدارة تعـــارض المصـــالح الحقيقـــي أو المتصـــوَّر أو
المحتمل، في معرض إشراك األطراف الفاعلة من غير الدول في الشراكات التعاونية الرامية 
إلـــى تنفيـــذ خطـــة العمـــل، وفقـــًا للمبـــادئ والسياســـات الجديـــدة التـــي يجـــري وضـــعها فـــي إطـــار 

 لمنظمة.إصالح ا

  زيـــــادة اإليـــــرادات مـــــن أجـــــل الوقايـــــة مـــــن األمـــــراض غيـــــر الســـــارية ومكافحتهـــــا مـــــن خـــــالل
المـــــوارد الداخليـــــة وتحســـــين مخصصـــــات الميزانيـــــة الســـــيما مـــــن أجـــــل تـــــدعيم نظـــــم  تعبئـــــة
الصــــحية األوليــــة وتــــوفير التغطيــــة الصــــحية الشــــاملة. والنظــــر أيضــــًا فــــي األدوات  الرعايــــة

بّينــات، والتــي قــد تشــمل الضــرائب والــدعم، وتوِجــد حــوافز علــى االقتصــادية، حيثمــا تُبــرره ال
                                                           

١    http://www.who.int/nmh/events/2012/20121128.pdf، )٢٠١٣ أبريل/ نيسان ٢٢ في تم االطالع عليه.( 
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فــي الســياق  انتهــاج الســلوكيات المرتبطــة بتحســين الحصــائل الصــحية، حســبما يكــون مناســباً 
 الوطني.

  
: تعزيـز وتيسـير التعـاون الـدولي والبلـداني علـى تبـادل أفضـل الممارسـات نشر أفضل الممارسـات  (د)

السياســات ونهــوج إشــراك الحكومــة ككــل والمجتمــع ككــل والتشــريعات  فــي مجــاالت دمــج الصــحة فــي جميــع
واللوائح وتدعيم النظم الصحية وتدريب العاملين الصحيين من أجل االستفادة من خبرات الـدول األعضـاء 

  في التصدي لهذه التحديات.
  

  اإلجراءات المقترح أن يتخذها الشركاء الدوليون والقطاع الخاص 
  

األطـراف الفاعلـة مـن غيـر الـدول،  مـعمنظمـة البشـأن إشـراك  حالياً المناقشات الجارية باإلخالل من دون    -٢٣
، ووكــاالت ةومكلفـة بواليـة دوليـ موميـةالصــحة العب معنيـةأنهـم وكـاالت  علـىالشـركاء الـدوليون لهـذا الغــرض  عـّرفيُ 

ألمــــم المتحـــدة والمبــــادرات الصــــحية ل التابعــــة المؤسســـات ســــائر ومنهـــا ،كوميــــة دوليــــةحدوليــــة، ومنظمـــات  إنمائيـــة
وكيانــات بمــا فيهــا البنــك الــدولي، والمؤسســات، والمنظمــات غيــر الحكوميــة  ،والمؤسســات الماليــة الدوليــة ،العالميــة

تعزيـز الصـحة العموميـة بظاهريًا لتزمة المُ مختارة من القطاع الخاص ملتزمة بأغراض خطة العمل، ومنها الجهات 
  . وتشمل اإلجراءات المقترحة ما يلي:األطر العامة لإلبالغ والمساءلةوالمستعدة للمشاركة في 

  
اإلنمــــائي  بــــرامج العمــــل الخاصــــة بالتعــــاونتشــــجيع مواصــــلة إدراج األمــــراض غيــــر الســــارية فــــي   أ)(

وسياســات التنميــة االقتصــادية وأطــر التنميــة المســتدامة  ومبادراتــه واألهــداف اإلنمائيــة المتفــق عليهــا دوليــاً 
  ات تخفيف وطأة الفقر.يجواستراتي

تدعيم الدعوة من أجل إدامة اهتمام رؤساء الدول والحكومات بتنفيذ االلتزامات المنصوص عليها   ب)(
االجتماع الرفيـع المسـتوى للجمعيـة العامـة لألمـم المتحـدة بشـأن الوقايـة الصادر عن  في اإلعالن السياسي

علــى ســبيل المثــال بتــدعيم القــدرات علــى كــل مــن  ،ومكافحتهــا )غيــر الســارية( غيــر المعديــة مــن األمــراض
المستوى العالمي واإلقليمي والـوطني وٕاشـراك جميـع القطاعـات ذات الصـلة والمجتمـع المـدني والمجتمعـات 

فــي السـياق الـوطني، بمشـاركة كاملـة ونشــطة مـن األشـخاص الـذين يعــانون  المحليـة، حسـبما يكـون مناسـباً 
  من هذه األمراض.

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

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

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

 ب العاملين الصحيين وٕاقامة بنية تحتية مناسبة للرعاية الصحية. المؤسسية وتدري

  تعزيــز وضــع ونشــر نقــل التكنولوجيــا علــى نحــو مناســب وميســور التكلفــة ومســتدام بشـــروط
مقبولة لجميع األطراف من أجل إنتاج األدوية واللقاحـات ووسـائل التشـخيص والتكنولوجيـات 

لــة والجيــدة النوعيــة وٕانشــاء تكنولوجيــات المعلومــات الطبيــة الميســورة التكلفــة والمأمونــة والفعا
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ــــة والالســــلكية  ــــة) واســــتخدام األجهــــزة المحمول ــــة (الصــــحة اإللكتروني واالتصــــاالت اإللكتروني
 ).تطبيقات الصحة المحمولة(

  ًمـن تدعيم التحالفات والمبادرات القائمة وٕاقامة شراكات تعاونية جديدة حسـبما يكـون مناسـبا ،
علــى تكييــف خطــة العمــل الخاصــة بالوقايــة مــن األمــراض غيــر الســارية أجــل تــدعيم القــدرة 

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

بمـن فـيهم المنظمـات  –دعم دور المنظمة التنسيقي في مجاالت ُيمكن فيها ألصـحاب المصـلحة   (د)
المسـاهمة  –واألوسـاط األكاديميـة والمؤسسـات البحثيـة والقطـاع الخـاص غير الحكومية والرابطات المهنية 

  واتخاذ إجراءات متسقة لمكافحة األمراض غير السارية.

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

   ١.ةالمساعدة اإلنمائية الرسميب بااللتزام الخاصء الوفا  (و)
  
تــدعيم القــدرة والقيــادة وتصــريف الشــؤون واإلجــراءات المتعــددة القطاعــات والشــراكات علــى  :٢الغــرض 

ــر الســارية  ــة مــن األمــراض غي ــة فــي ســبيل الوقاي ــوطني مــن أجــل تســريع االســتجابة القطري الصــعيد ال
  ومكافحتها.

  
باعتبارهــا الحــارس النهــائي لصــحة النــاس، المســؤولية الرئيســية عــن ضــمان تــوفير تقــع علــى الحكومــات،   -٢٤

  الترتيبات المؤسسية والقانونية والمالية المناسبة للوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها.
  

فاألمراض غير السارية ُتعرقل تحقيق األهداف االنمائية لأللفية، وهي ُتسهم فـي الفقـر والجـوع. ويتعـّين أن   -٢٥
تتنـــاول اســـتراتيجيات التصـــدي لألمـــراض غيـــر الســـارية جوانـــب عـــدم اإلنصـــاف فـــي مجـــال الصـــحة الناجمـــة عـــن 

تخفـف العوائـق التـي تعتـرض تنميـة  الظروف المجتمعية التي يولد الناس في ظلها ويكبرون ويعيشون ويعملـون وأن
ــيم والوضــع االقتصــادي والتوظيــف والســكن والبيئــة. وتتســم السياســات االبتدائيــة واإلجــراءات المتعــددة  الطفــل والتعل
القطاعات التي تستهدف التصدي لهذه المحددات االجتماعية للصحة بأهمية حاسمة بالنسبة لتحقيق نجاح مسـتدام 

  غير السارية ومكافحتها.  بشأن الوقاية من األمراض
  

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

أو  ســـيما ألشـــد شـــرائح الســـكان فقـــرًا. ويتعـــّين تحقيـــق التغطيـــة الصـــحية الشـــاملة و/ الخـــدمات الصـــحية للجميـــع، وال
  من أجل دعم الوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها على نحو مستدام. القطري تدعيمها على المستوى

  
ت على المستوى اتباع نهوج متعددة القطاعا وتتطلب الوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها بفّعالية  -٢٧

دمج الصـــحة فـــي جميـــع السياســـات عبـــر تـــالحكومـــة ككـــل والمجتمـــع ككـــل و  ، حســـب االقتضـــاء،شـــملت الحكـــومي،
الماليــة و العمــل والطاقــة والبيئــة  الــدخل والتعلــيم والتوظيــف/ قطاعــات مثــل الصــحة والزراعــة واالتصــاالت والجمــارك/

ألمــن والتشــريع والرفــاه االجتمــاعي والتنميــة االجتماعيــة ا والغــذاء والشــؤون الخارجيــة واإلســكان والصــناعة والعــدل/
                                                           

  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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تشـمل النهـوج المقـرر  قـد). و ٥واالقتصادية والرياضة والتجارة والنقـل والتخطـيط الحضـري وشـؤون الشـباب (التـذييل 
 ) تقيــيم٢) تقيــيم ذاتــي لــوزارة الصــحة، (١مــا يلــي: ( فــي جملــة أمــور، ،لتنفيــذ اإلجــراءات المتعــددة القطاعــات بحثهــا

) تحلـيالت للمجـاالت التـي تتطلـب إجـراءات متعـددة ٣القطاعات األخرى الالزمة لإلجـراءات المتعـددة القطاعـات، (
) تدعيم ٦) استخدام إطار لتعزيز الفهم المشترك بين األطراف الفاعلة، (٥) وضع خطط اإلشراك، (٤القطاعات، (

) اعتماد ممارسات ٨) تعزيز المشاركة المجتمعية، (٧هياكل تصريف الشؤون واإلرادة السياسية وآليات المساءلة، (
  ) الرصد والتقييم.٩جيدة أخرى لتعزيز اإلجراءات المشتركة بين القطاعات، (

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

والمجتمعـــات المحليـــة والمنظمـــات الحكوميـــة الدوليـــة والمؤسســـات الدينيـــة المصـــلحة، بمـــا فـــي ذلـــك األفـــراد واألســـر 
ووســائل اإلعــالم والجمعيــات الخيريــة، وحســبما يكـــون وواضــعو السياســات والمجتمــع المــدني واألوســاط األكاديميــة 

طة فـي القطـاع الخـاص ودوائـر الصـناعة. وُيمكـن لمشـاركة المجتمـع المـدني النشـممارسو الطـب التقليـدي و ، مناسباً 
جهود التصدي لألمـراض غيـر السـارية، والسـيما مشـاركة المنظمـات الشـعبية التـي تمثـل المصـابين بـاألمراض غيـر 
ـــــن المســــاءلة بشــــأن سياســــات الصــــحة العموميــــة والتشـــــريعات  ــــن المجتمــــع وُتحسِّ الســــارية ومــــن يرعــــونهم، أن ُتمكِّ

ي مســاعدة األفــراد علــى الوصــول إلــى أعلــى والخــدمات، بحيــث تجعلهــا مقبولــة ومســتجيبة لالحتياجــات وداعمــة فــ
تعّزز التغيير من أجل تحسـين البيئـات  وبإمكان الدول األعضاء أيضًا أن معايير ُيمكن بلوغها من الصحة والرفاه.

اللتــزام ، بوســائل منهــا االســارية غيــر األمــراض مكافحــة فــي لتقــدمالمجــال أمــام إحــراز ا وٕاتاحــةاالجتماعيــة والماديــة 
  األطراف الفاعلة ذات الصلة في القطاع الخاص.البناء مع 

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

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

  
  السياسات مجال في ١األعضاء الدول خيارات

  
 إلـــى بـــالنظر مناســباً  يكـــون وحســـبما لتشــريعاتها اً وفقـــ وتتخـــذ، تختــار أن األعضـــاء للـــدول ُيمكــن أنـــه ُيقتــرح  -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 للمحددات 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

  
المنظمــات  مــع وبالتنســيق الــوطني للســياق اً مناســب يكــون حســبما: المســتدامة المــوارد تعبئــة  (ب)

  المالية وزارةوالوزارات المعنية، ومنها 
  

 األمراض 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

                                                           
 .اإلقليميمنظمات التكامل االقتصادي  االقتضاء، وحسب    ١
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 الوسـائل، مـن وغيرهـا الطوعية االبتكارية التمويل وآليات الميزانية في الداخلية المخصصات
 المصـادر أو /و الخـاص والقطـاع الثنائيـة والمصـادر األطـراف المتعـدد التمويل ذلك في بما
 الحكومية، غير

 المتكاملـة والنهـوج اإلجـراءات تـآزر خـالل مـن ذلـك فـي بمـا المـوارد، اسـتخدام فّعاليـة تحسين  •
  .القطاعات عبر التخطيط في والمشاركة

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

 عــّدة يشــمل بمــا والتقيــيم والرصــد والتنفيــذ والتنســيقواإلجــراءات التشــريعية  السياســات ووضــع االســتراتيجي
  .قطاعات

  
 في بما الموارد، ومن الوبائية لالحتياجات دورية تقييمات إجراء: لالحتياجات وتقدير تقييم إجراء  )د(

 الصـحة قطـاع غيـر قطاعات في للسياسات الصحي ولألثر والبحثية؛ المؤسسية والقدرة العاملة القوى ذلك
ــيم واالتصــاالت الزراعــة المثــال ســبيل علــى(  والتجــارة والصــناعة الماليــةو  والبيئــة والطاقــة والتوظيــف والتعل

 واالقتصــادية واالجتماعيــة الماليــة السياســات وألثــر ؛)الحضــري والتخطــيط والنقــل والرياضــة والعمــل والعــدل
  .القطرية لإلجراءات الالزمة المعلومات توفير أجل من السارية، غير األمراض على

  
 وتنفيــذ وضــع الــوطني، للســياق اً مناســب يكــون حســبما: ميزانيــة وتخصــيص وطنيــة خطــة وضــع  )(ه

 الوطنيــة األولويــات مراعــاة ومــع الســارية؛ غيــر األمــراض بشــأن القطاعــات متعــددة وطنيــة وخطــة سياســة
 المخصصــات زيــادة الماليــة، وزارةوالــوزارات المعنيــة، ومنهــا  المنظمــات مــع وبالتنســيق الداخليــة، والظــروف
 وعالجهــــا مبكــــراً  وكشــــفها منهــــا والوقايــــة الســــارية غيــــر األمــــراض ترصــــد بشــــأن الميزانيــــة فــــي المرصــــودة

  . المخصصات لهذه األولوية وٕايالء الملطفة، الرعاية ذلك في بما ودعم، رعاية من بذلك يتصل وما
  
 وطنيـة آليـة إنشـاء الـوطني، للسـياق اً مناسـب يكـون حسـبما: القطاعـات المتعـددة اإلجراءات تدعيم  )و(

 السياســــات وتنســــيق للمشــــاركة – عامــــل فريــــق أو وكالــــة أو المســــتوى رفيعــــة لجنــــة – القطاعــــات متعــــددة
 تنفيـذ أجـل مـن السـارية، غيـر األمـراض فـي تـؤثر التـي السياسـات رسـم دوائـر لمختلـف المتبادلـة والمساءلة

 تضـم عمـل أفرقـة وٕانشـاء والمجتمـع ككـل، الحكومـة ككـل إشـراك ونهـوج السياسـات جميـع فـي الصحة دمج
ــــة فــــي مخصصــــات رصــــد وضــــمان مصــــلحة أصــــحاب عــــّدة ــــذ الميزاني ــــيم لتنفي  المتعــــددة اإلجــــراءات وتقي

 ظــرا( بشــأنها إجــراءات واتخــاذ الســارية غيــر لألمــراض والبيئيــة االجتماعيــة المحــددات ورصــد القطاعــات
  ). ٥ التذييل

  
 الترصـد علـى مناسـبة قـدرة ضـمان طريـق عـن التنفيـذ بشـأن المسـاءلة تحسـين :المساءلة تحسين  )ز(

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

  
 واالجتماعيـة الصـحية الخـدمات ونشـر التـدريب تـوفير: العاملـة والقـوى المؤسسـية القـدرة تدعيم  )ح(

 علـى الوطنيـة، العمـل خطـة تنفيـذ علـى المؤسسـية القدرة وتدعيم مناسبة، بطريقة المجتمعية العاملة والقوى
 للعـاملين الدراسـية المناهج في ومكافحتها السارية غير األمراض من الوقاية إدراج طريق عن المثال سبيل

ـــين ـــين، والمســـاعدين التمـــريض مجـــال فـــي والعـــاملين الطبي ـــدريب وتـــوفير الطبي  فـــي للعـــاملين والتوجيـــه الت
 المتعلقـــة المعقــدة المســائل مــع للتعامـــل العموميــة للصــحة مؤسســات إنشـــاء طريــق وعــن أخــرى، قطاعــات
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 والســـلوك واإلعـــالن القطاعـــات المتعـــددة اإلجـــراءات مثـــل عوامـــل ذلـــك فـــي بمـــا( الســـارية غيـــر بـــاألمراض
 والتـأثير والتجـارة الـنفس وعلـم األعمـال وٕادارة والقانون والزراعة األغذية ونظم الصحة واقتصاديات البشري

 لــدوائر الــذاتي التنظــيم قصــور وأوجــه لألطفــال، الصــحية غيــر الســلع عــن اإلعــالن ذلــك فــي بمــا التجــاري،
 الرعايـة ونهـوج ومكافحتهـا السـارية غيـر األمراض من الوقاية على والتدريب الحضري والتخطيط الصناعة
  ).الصحة وتعزيز المتكاملة األولية

  
 مجـاالت فـي المثـال سـبيل علـى( التنفيـذ لثغـرات للتصـدي تعاونية شراكات قيادة: الشراكات إقامة  )ط(

 المســتدام والنقــل الصــحية للرعايــة مناســبة تحتيــة بنيــة وٕاقامــة الصــحيين العــاملين تــدريبإشــراك المجتمــع و 
 التكلفــة الميســورةو  الناجعــة األدويــة إنتــاج أجــل مــنعلــى أســاس شــروط متفــق عليهــا بالتبــادل  للتكنولوجيــا

 أجـــل مـــنكـــذلك و  واللقاحـــات ووســـائل التشـــخيص، ، بمـــا فيهـــا األدويـــة الجنيســـةوالمأمونـــةوالعاليـــة الجـــودة 
  .الوطنية للسياقات اً مناسب يكون حسبما ،)والمشتريات المنتجات إلى الوصول

  
 عريضـة مجموعـة وتمكـين وٕاشـراك المجتمعيـة التعبئـة تيسير: والناس المحلية المجتمعات تمكين  )ي(

 أجـل مـن المحليـة، والمجتمعات األسر في تغيير عامل باعتبارها المرأة ذلك في بما الفاعلة، األطراف من
 للتصـدي بأسـره المجتمـع تشـمل منهجيـة وطنيـة اسـتجابات ووضع المجتمعية التغّيرات وحفز الحوار تعزيز

 علــى( الصــحة مجــال فــي واإلنصــاف واالقتصــادية والبيئيــة االجتماعيــة ومحــدداتها الســارية غيــر لألمــراض
 والمنظمــات العمــل ومنظمــات الدينيــة والمنظمــات اإلنســان حقــوق منظمــات إشــراك خــالل مــن المثــال ســبيل
 بـالعجز، والمصابين والمرضى والنساء السن وكباروالبالغين  والشباب والمراهقين األطفال على ُترّكز التي

 واألوســاط المــدني والمجتمــع الحكوميــة غيــر والمنظمــات الدوليــة الحكوميــة والمنظمــات األصــليين والســكان
  ).الخاص والقطاع اإلعالم ووسائل األكاديمية

  
  األمانة من المطلوبة اإلجراءات

  
  :التالية اإلجراءات تتخذ أن األمانة من ُيتوخى  -٣١
  

 هيئاتهــا، واليــات نطــاق فــي واحــد ككيــان للعمــل المتحــدة األمــم منظومــة حشــد :والحشــد القيــادة  )أ(
 التعـاوني لترتيـبل اً منظمات األمم المتحدة وفقتضافر جهود مختلف و  للعمل عليه متفق تقسيم إلى استناداً 
  . األعضاء للدول إضافي دعم وتوفير المتحدة، األمم وكاالت بين مؤخراً  الموضوع الرسمي غير

  
 تناسـب التـي البّينـات إلى المستندة الخيارات وتنفيذ تقييم في للبلدان الدعم توفير: التقني التعاون  )ب(

 وٕادارة بالتجـارة المتعلقـة تلـك ذلـك فـي بمـا العامـة، للسياسـات الصـحي األثـر تقيـيم 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(
 والمراكـز الوطنيـة المرجعيـة المراكـز تـدعيم /إنشاء طريق عن الدعم هذا يوفَّرو  .الطوارئ وحاالت الكوارث
  .المعارف تبادل وشبكات المنظمة مع المتعاون

  
 أجـل مـن شـراكات إقامـة بشـأن للبلـدان اإلرشـادات تـوفير: السياسـات مجـال فـي والحـوار اإلرشاد  )ج(

 غيــر األمــراض مــن للوقايــة االســتجابة فــي الوظيفيــة للثغــرات للتصــدي القطاعــات متعــددة إجــراءات اتخــاذ
 التصـدي والسـيما العـام، المـدير تقريـر تحيـل التـي العـام األمـين بمـذكرة االسترشـاد مـع ومكافحتهـا، السارية
 تعـارض إدارة ذلـك فـي بمـا والمسـاءلة، الـوعي وٕاذكـاء الـدعوة ذلـك فـي بما التقرير، هذا في المبّينة للثغرات
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ـــوطني، المســـتوى علـــى المحتمـــل أو المتصـــوَّر أو الحقيقـــي المصـــالح ـــة والتمويـــل ال  وتـــدعيم المـــوارد وتعبئ
  .واالبتكار المنتجات وتطوير السوق وتشكيل المنتجات إلى والوصول التقني والدعم القدرات

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

 اإلنصـاف علـى السياسـات مجـال فـي للخيـارات الممكـن األثـر تقيـيم أجـل من لتنفيذ تدخالت ذات مردودية
 غيــر األمــراض مــن للوقايــة القطاعــات المتعــددة اإلجــراءات ورصــد للصــحة، االجتماعيــة المحــددات وعلــى

 التواصــــل وســــائل خــــالل نمــــ 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 
 إلـى اً اسـتناد الثالثـة، المنظمـة مسـتويات عبر واتساقها األنشطة تآزر ضمان أجل من" واحد

 .القطرية االحتياجات

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

 .المعنية الوطنية الحكومية غير والمنظمات والوكاالت الوزارات مع مباشرة

  االحتياجـــات اســـتبانة أجـــل مـــن األعضـــاء الـــدول قـــدرات لتقيـــيم استقصـــاءات تســـهيل ودعـــم 
  .أخرى ووكاالت األمانة من المقدم الدعم وتكييف

 
 اإلجراءات المقترح أن يتخذها الشركاء الدوليون 

 
 ن فيمـــا بـــين بلـــدانالشـــمال وبلـــدان الجنـــوب والتعـــاو  بلـــدان بـــين التعـــاون إطـــار فـــي الـــدولي التعـــاون تـــدعيم  -٣٢

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

 انظـــر( البّينـــات إلـــى المســـتندة القطاعـــات المتعـــددة اإلجـــراءات تنفيـــذ فـــي الوطنيـــة الســـلطاتدعــم   )أ(
 المثـال سـبيل علـى( السـارية غيـر لألمـراض االسـتجابة فـي الوظيفية للثغرات التصدي أجل من) ٥ التذييل
 إليهــا والوصــول المنتجــات وتطــوير المؤسســية والقــدرة الصــحية العاملــة القــوى وتــدعيم الــدعوة مجــاالت فــي

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

  
الــــوطني  المســــتوى مــــن كــــل علــــى الصــــلة ذات الحكوميــــة غيــــر المنظمــــات قــــدرات بنــــاء تعزيــــز  (ب)

 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  )(ج

  .وتقييمه التقدم ورصد الوطنية العمل خطط تنفيذ دعم أجل من الالزمة
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 تـدعيم طريـق عـن ومكافحتهـا السـارية غيـر األمـراض مـن بالوقايـة الخاصـة المعونـة نوعيـة تعزيز  )(د
  .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  )(هـ
 وكــذلك األمــراض بهــذه المصــابين رابطــات وتــدعيم إنشــاء خــالل مــن ذلــك فــي بمــا ومكافحتهــا الســارية غيــر
 والســـلطات الصـــحيين والعـــاملين المجموعـــات هـــذه بـــين الحـــوار وتيســـير بالرعايـــة، والقـــائمين األســـر دعـــم

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

  
ومكافحتهــا مــن خــالل تبـــادل  الســـارية غيــر ألمــراضاالالزمــة للوقايـــة مــن  الوطنيــة الخطــط دعــم  )(و

تفــق عليهــا بشــروط منقــًال مســتدامًا نقــل التكنولوجيــا عمليــة عزيــز وضــع ونشــر وبفضــل ت أفضــل الممارســات
  . بالتبادل

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

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

زة بيئات إيجاد خالل من األساسية االجتماعية   للصحة معزِّ
  

االجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة لألمم المتحدة بشأن الوقايـة الصادر عن  السياسي اإلعالن ُيسلِّم  -٣٣
 األفــــراد تعــــرض مســــتوى مــــن للحــــد الحاســــمة باألهميــــة ومكافحتهــــا )غيــــر الســــارية( غيــــر المعديــــة مــــن األمــــراض
 قــدرة تــدعيم مــع الســارية، غيــر بــاألمراض المرتبطــة الشــائعة للتغييــر القابلــة الخطــر لعوامــل الســكانية والمجموعــات

 المعـززة الحيـاة أسـاليب مـن أنمـاط واتبـاع أصـح خيـارات إجـراء علـى نفسـه الوقـت فـي السـكانية والمجموعـات األفراد
 فـإن الكبـار، صـفوف فـي اً أساسـ تحـدث السـارية غيـر األمـراض عـن الناجمـة الوفيـات أن حين وفي. الجيدة للصحة
 وتنظيميــة، تشــريعية تــدابير اتخــاذ أهميــة يؤكــد ممــا الحيــاة، خــالل ويتزايــد الصــغر منــذ بــدأي الخطــر لعوامــل التعــرض
وتنفيذ تدخالت بشأن تعزيز الصحة تشرك األطراف الفاعلة من الـدول واألطـراف الفاعلـة مـن  ،مناسباً  يكون حسبما

 الكحـول وتعـاطي البـدني والخمـول التبـغ تعـاطي مـن لوقايـةل من داخل قطاعات الصـحة ومـن خارجهـا ١غير الدول
  . وحماية األطفال من آثار التسويق الضارة ضار نحو على

  
 السياســات مجــال فــي وطنــي إطــار وضــع فــي الرئيســيين المصــلحة أصــحاب تكــون أن للحكومــات وينبغــي  -٣٤
 القطاعات المتعددة اإلجراءات فّعالية بأن نفسه الوقت في التسليم ينبغيو  .الخطر عوامل من لحدتعزيز الصحة وال

أي تأثير ال داعي له يترتـب  وتجنب العامة المصلحة وحماية آخرين مصلحة ألصحاب محددة أدوار إسناد تتطلب
 والنفسـية البدنيـة الصـحة تحمـي داعمـة بيئـات إيجـاد إلـى األمـر يحتـاج ذلـك، علـى وعـالوة. المصـالح تعـارضعلـى 
 والــروادع الحــوافز باســتخدام) ٥ التــذييل انظــر( القطاعــات المتعــددة اإلجــراءات خــالل مــن الصــحي الســلوك وتعــزز

 حســبما الصــحي، والتثقيــف السياســات مجــال فــي الخيــارات مــن ذلــك وغيــر والقــوانين والضــريبة التنظيميــة والتــدابير
 الـوالدة وقبـل الحمـل قبـل الرعايـة ذلـك فـي بما( األم صحة على صخا تركيز مع الوطني، السياق في مناسباً  يكون
  ). ١ التذييل انظر( الطفولة في البدانة من الوقاية ذلك في بما والشباب، والمراهقين واألطفال) األم وتغذية وبعدها

                                                           
قطـاع مـن الوالمنظمات غير الحكومية المعنية وكيانـات  األكاديميةاألوساط  الفاعلة من غير الدولاألطراف تشمل   ١
تعزيــز الصــحة العموميــة والمســتعدة بظاهريــًا لتزمــة خــاص، حســب االقتضــاء، باســتثناء دوائــر صــناعة التبــغ، وٕادراج تلــك المُ ال

 والمساءلة. للمشاركة في األطر العامة لإلبالغ
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 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
 الدسـتورية للمبـادئ اً ووفقـ 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 اإلطاريـــة العالميـــة الصـــحة منظمـــة التفاقيـــة الكامـــل التنفيـــذ تســـريع  )أ(

 أن اتفاقيـة المنظمـة اإلطاريـة فـي أطرافـاً  بعـد تصـبح لـم التـي األعضـاء للـدول وينبغـي). المنظمة اإلطاريـة
 إليهـا االنضـمام أو اً رسمي تأكيدها أو عليها الموافقة أو قبولها أو عليها للتصديق إجراءات اتخاذ في تنظر
 العامـة للجمعيـة المسـتوى الرفيـع لالجتماع السياسي واإلعالن ١–٥٦ع ص ج للقرار 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

  
 صـناعة لـدوائر الذاتيـة المصـالح وسائر التجارية المصالح من التبغ مكافحة سياسات حماية 

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

 جميــع فــي٪ ١٠٠ بنســبة التبــغ دخــان مــن خاليــة بيئــات تخصــيص بشــأن تشــريعات إصــدار 
 ٨ المـادة مـع يتسـق بمـا المغلقـة، العامـة واألمـاكن العـام النقـل ووسـائل المغلقـة العمـل أماكن
 ).التبغ لدخان التعرض من الحماية( اتفاقية المنظمة اإلطارية من

 وشديدة البّينات إلى مستندة حمالت خالل من ذلك في بما التبغ، مخاطر من الناس تحذير 
 يتسـق بمـا القـراءة، وسـهلة ومرئيـة وواضحة قوية صحية وتحذيرات اإلعالم وسائل في الوقع
 وتوعيـة والتـدريب واالتصـال التثقيف( ١٢و) التبغ منتجات وتوسيم تغليف( ١١ المادتين مع

 .اتفاقية المنظمة اإلطارية من) الجمهور

 مـع يتسـق بمـا ورعايتـه لـه والتـرويج التبـغ عـن اإلعـالن علـى الحظر من شاملة أشكال تنفيذ 
 .المنظمة اإلطاريةاتفاقية  من) ورعايته له والترويج التبغ عن اإلعالن( ١٣ المادة

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

                                                           
 .منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي االقتضاء، وحسب    ١
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اتفاقيــة  مــن) عنــه واإلقــالع التبــغ علــى باالعتمــاد يتعلــق فيمــا الطلــب مــن الحــدّ  إلــى الراميــة
 .اإلطارية المنظمة

 بالكشـف ومسـتورديها التبـغ منتجات صانعي وٕالزام وانبعاثاتها التبغ منتجات محتويات تنظيم 
 يتسـق بمـا الحكوميـة للسـلطات وانبعاثاتهـا التبـغ منتجـات الخاصة بمحتويات معلوماتال عن
) التبــغ منتجــات عــن الكشــف تنظــيم( ١٠و) التبــغ منتجــات محتويــات تنظــيم( ٩ المــادتين مــع
 . اتفاقية المنظمة اإلطارية من

  ًاالجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة لألمم المتحدة الصادر عن  السياسي لإلعالن وفقا
ـــة مـــن األمـــراض ـــة بشـــأن الوقاي  مـــؤتمر وتوجيهـــات ومكافحتهـــا )غيـــر الســـارية( غيـــر المعدي

 أجـل مـن التبـغ منتجـات جميـع علـى الضـرائب زيـادة اتفاقية المنظمة اإلطارية، في األطراف
 إلــى الراميــة والضــريبية الســعرية التــدابير( ٦ المــادة مــع قيتســ بمــا التبــغ اســتهالك مــن الحــد
  .اإلطارية المنظمة اتفاقية من) التبغ على الطلب من الحدّ 

  
 اتخـــاذ ،التفاقيـــة المنظمـــة اإلطاريـــة وفقـــاً  القطاعـــات المتعـــددة الشـــاملة التـــدابير تنفيـــذ تيســـير بغيـــة  )ج(

  :التالية اإلجراءات
  

 بما صفوفهم، في حالياً  تعاطيه ومدى للتبغ الشباب تعاطي بدء والسيما التبغ، تعاطي رصد 
 بمـا التبـغ مكافحـة وتدابير سياسات تنفيذ ورصد العالمي، الرصد إطار مؤشرات مع يتماشى
 وتبـــــادل التبليـــــغ( ٢١و) المعلومـــــات وتبـــــادل والمراقبـــــة البحـــــوث( ٢٠ المـــــادتين مـــــع يتســـــق

 .اتفاقية المنظمة اإلطارية 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

 المـادة مـع يتسـق بمـا المعتمـدة، التبـغ مكافحـة سياسات إلنفاذ آليات وتمويل تعزيز أو إنشاء 
  .اتفاقية المنظمة اإلطارية من) المالية الموارد( ٢٦

  
  صحي غذائي نظام تعزيز :السياسات مجال في ١األعضاء الدول خيارات

  
 العالميـة والتوصـيات االسـتراتيجيات تنفيـذ فـي اإلسـهام إلـى السياسـات مجـال فـي المقترحة الخيارات تهدف  -٣٧

  :أدناه 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

  
                                                           

 .اإلقليمي االقتصادي التكامل منظمات االقتضاء، وحسب    ١



  WHA66.10          Annex  الملحق        ١٠-٦٦ص ع ج

27 

 والتغذيـة األغذيـة بشـأن وطنيـة عمـل وخطـط سياسـات تـدعيم أو وضـع فـي النظـر األعضاء للدول وينبغي  -٣٨
 البـدني والنشـاط الغـذائي النظـام بشـأن العالميـة 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 والرّضــــــع األمهــــــات

ــــر ــــة غي ــــال الكحولي ــــدول وينبغــــي. لألطف ــــذ فــــي اً أيضــــ تنظــــر أن األعضــــاء لل  صــــلة ذات أخــــرى اســــتراتيجيات تنفي
 مــع ،)٣ والتــذييل 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 األشــــهر خــــالل الطبيعيــــة الرضــــاعة علــــى االقتصــــار ودعــــم تعزيــــز  )أ(

 والمناسـبة المالئمـة التكميليـة والتغذيـة أكثـر، أو العمـر مـن الثانيـة السنة حتى الطبيعية الرضاعة واستمرار
  .التوقيت

  
 لألطفـال، الكحوليـة غيـر والمشـروبات األغذية بتسويق الخاصة المنظمة توصيات مجموعة تنفيذ  )ب(

  .للرصد آليات ذلك في بما
  
 مختلفـة قطاعـات إشـراك أجـل مـن السياسـات مجـال فـي وتدابير وتوصيات توجيهية مبادئ وضع  )ج(

 ،وكـــذلك المســـتهلكين الصـــلة ذات الصـــناعة دوائـــر وســـائر ومجّهزيهـــا األغذيـــة منتجـــي مثـــل صـــلة، ذات
  :يلي فيما

  
 المجّهزة أو (الُمحّضرة األغذية الُمضاف إلى الصوديوم /الملح مستوى خفض( 

 وتيسير تكلفتها واستهالكها والخضروات الفواكه توافر زيادة 

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

  االستعاضة عن الدهون المفروقة بأخرى غير مشبعة 

 والُمضافة الحرة السكريات من الكحولية غير والمشروبات األغذية محتوى خفض 

  الطاقـة وكثافـة الغذائيـة الوجبـات حجم خفضتحديد المدخول المفرط من السعرات الحرارية و 
 .األغذية في

 أجـــل مـــن توريـــدها ومتعهـــدي بالتجزئـــة األغذيـــة باعـــة تشـــرك السياســـات مجـــال فـــي تـــدابير وضـــع  )د(
 الفاكهــة ذلــك فــي بمــا النباتيــة، األغذيــة( وقبولهــا تكلفتهــا ويســر األصــح الغذائيــة المنتجــات تــوافر تحســين

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

  
  



  WHA66.10          Annex  الملحق        ١٠-٦٦ص ع ج

28 

 المـــدارس ذلـــك فـــي بمـــا العامـــة، المؤسســـات جميـــع فـــي وتوفيرهـــا الصـــحية األغذيـــة توريـــد تعزيـــز  )(ه
  ١.العمل وأماكن األخرى التعليمية والمؤسسات

  
 والتـي البّينـات، تبررهـا اقتصـادية أدوات اسـتخدام 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
  .الصحية الناحية من قيمة األقل الخيارات

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

 الســتخدام أكبــر فــرص وتــوفير العامــة، والمؤسســات ومورديهــا بالتجزئــة وبائعيهــا األغذيــة مجهّــزي تســتهدف
  .الصحية واألغذية الزراعية المنتجات

  
 المســتهلكين إعــالم أجــل مــنمســندة بالبّينــات  المجتمعــي للتســويق ومبــادرات عامــة بحمــالت القيــام  )ح(

وينبغــي أن تقتــرن تلــك الحمــالت بــإجراءات داعمــة علــى  .عليهــا وتشــجيعهم الصــحية الغذائيــة بالممارســات
  صعيد المجتمع ككل وداخل مواضع محددة لبلوغ أقصى الفوائد والنتائج. 

  
زة بيئــات إيجــاد  )ط(  المــدارس فــي التغــذوي، التثقيــف خــالل مــن ذلــك فــي بمــا والتغذيــة، للصــحة معــزِّ

 المؤسسات وسائر والمستشفيات والعيادات لالعم وأماكن التعليمية المؤسسات وسائر الطفل رعاية ومراكز
  .والخاصة العامة

  
وفقـــًا للمعـــايير الدوليـــة علـــى ســـبيل المثـــال ال الحصـــر، وخصوصـــًا هيئـــة  األغذيـــة توســـيم تعزيـــز  )ي(

 خصـائص لهـا أن ُيـّدعى التي تلك ذلك في بما اً مسبق المعبأة الدستور الغذائي، فيما يخص جميع األغذية
  . معّينة صحية أو تغذوية

  
  البدني النشاط تشجيع: السياسات مجال في ٢األعضاء الدول خيارات

  
 النظــام بشــأن العالميـة االســتراتيجية تنفيــذ فـي اإلســهام إلــى السياسـات مجــال فــي المقترحـة الخيــارات تهـدف  -٤٠

 الناجمـة اإلضـافية الفوائـد تعزيـز وٕالـى الصـلة، ذات االسـتراتيجيات مـن ذلـك وغيـر والصـحة البدني والنشاط الغذائي
 الصـحة علـى تعـود التـي والفوائـد التعليميـة اإلنجـازات تحسـين مثـل السـكان، بـين البـدني 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

 الهـدف ويتمثـل تـدل علـى مردوديتهـا. بيانـات بشـأنها ظهـرت والتـي البـدني النشـاط فـي 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 

                                                           
 العقـــود واســـتخدام العـــام القطـــاع فـــي األغذيـــة توريـــد لمؤسســـات تغذويـــة معـــايير تحديـــد طريـــق عـــن المثـــال، ســـبيل علـــى    ١

 .األغذية لشراء الحكومية

 .منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي االقتضاء، وحسب    ٢
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 تبعــاً  الــدم ضــغط ارتفــاع انتشــار احتــواء أو الــدم ضــغط ارتفــاع انتشــار فــي٪ ٢٥ قــدره نســبي 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 هيئة 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

  
 النشـاط تشـجيع أجـل مـنبالتعـاون مـع القطاعـات ذات الصـلة  السياسـات مجـال فـي تدابير وضع  )د(

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

  
 وركــوب الســير فــرص مــن تحسِّــن الحضــريين والنقــل للتخطــيط وطنيــة ودون وطنيــة سياســات 

 .لهما الداعمة التحتية والبنية ومأمونيتهما قبولهما ومن الدراجات

 حتــى األولــى العمــر ســنوات مــن( التعليميــة األطــر فــي الجيــدة البدنيــة التربيــة تــوفير تحســين 
 وخاللـه الرسمي الدراسي اليوم قبل البدني للنشاط فرص إتاحة ذلك في بما) الثالث المستوى
 . وبعده

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

 وأمــاكن والجامعــات المـدارس فــي البــدني النشـاط تــدعم وطبيعيــة مبنيـة بيئــات وصــيانة إنشـاء 
 البنيــة تــوفير علــى خــاص تركيــز مــع األوســع، المجتمــع وفــي والمستشــفيات والعيــادات العمــل
 والمشـاركة النشـطين واللعـب والترفيـه الدراجات وركوب السير أي( النشط النقل لدعم التحتية

 ).الرياضة في

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

 االجتمــاعي التواصــل ووســائل اإلعــالم وســائل خــالل مــنمســندة بالبّينــات  عامــة بحمــالت القيــام  )(ه
 فوائـد بشـأن والشـباب الكبـار إعـالم أجـل مـن المجتمعـي للتسـويق ومبـادرات المحلي المجتمع مستوى وعلى
 بـإجراءات الحمـالت تـرتبط أن وينبغـي. الصـحية السلوكيات تيسير أجل ومن عليها وحفزهم البدني النشاط
  . واآلثار الفوائد أكبر تحقيق أجل من محددة أطر وداخل المحلي المجتمع عبر داعمة

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

  .ذات المردودية الناجعة اإلجراءات من البّينات إلى مستندة
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 ٢ضار نحو على الكحول تعاطي من الحدّ : السياسات مجال في ١األعضاء لدولل خيارات
  

 بشـأن العالميـة االسـتراتيجية وتنفيـذ اعتمـاد فـي اإلسـهام إلى السياسات مجال في المقترحة الخيارات تهدف  -٤٢
 تحقيـق على المساعدة بغية الغرض لهذا والمالية السياسية الموارد وتعبئة ضار نحو على الكحول تعاطي من الحدّ 

  : أدناه الُمدرجة االختيارية العالمية الغايات
  

 فـي مناسـبًا، يكـون حسـبما ضـار، نحـو علـى الكحـول تعـاطي 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 الكحــول تعــاطي مــن للحــدّ  ،اً مناســب يكــون حســبما القطاعــات،

 عـام بشـكل الكحـول تعـاطي لمستويات وتتصدى ضار، نحو على الكحول تعاطي من الحدّ  بشأن العالمية
). ١ التـــذييل انظــر( مــا ســـكانية مجموعــة فــي للصـــحة األوســع االجتماعيــة والمحـــددات وســياقاته وأنماطــه
 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 

 الكحولية 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.  

                                                           
 .منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي االقتضاء، وحسب    ١

المسـاس ال تشير كلمة "ضار" فـي خطـة العمـل هـذه سـوى إلـى آثـار تعـاطي الكحـول علـى الصـحة العموميـة، مـن دون     ٢
 .األحوالبالمعتقدات الدينية والمعايير الثقافية بأي حال من 
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 مـن الحـدّ  إلـى الراميـة العموميـة الصـحة وتـدخالت سياسـات صـياغة: العمومية الصحة سياسات  )ب(
 وأفضــــل العموميــــة الصــــحة مجــــال فــــي واضــــحة أهــــداف إلــــى اســــتناداً  ضــــار نحــــو علــــى الكحــــول تعـــاطي

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

  
ـــادة  )ج(  ســـائر إشـــراك بشـــأن حاســـم بـــدور تضـــطلع لكـــي وتمكينهـــا الصـــحة وزارات قـــدرة تـــدعيم: القي

 تعـاطي منـع إلـى الراميـة العامـة السياسـات وضـع فـي مناسـبًا، يكـون حسـبما المصلحة، وأصحاب الوزارات
 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

  
 تعـاطي بشـأن والعالجيـة الوقائيـة التدخالت تنفيذ على الصحية الرعاية خدمات قدرة زيادة: القدرة  )د(

 والتــدخالت الفــرز ذلــك فــي بمــا الكحــول، بتعــاطي المرتبطــة واالضــطرابات بالمخــاطر المحفــوف الكحــول
  .السارية غير األمراض من العالج توّفر التي البيئات جميع في المقتضبة

  
 للسـياق مناسـباً  يكـون حسـبما ضـار، نحـو علـى الكحـول تعـاطي لرصـد فّعالـة أطـر وضع: الرصد  )(ه

 غيـر األمـراض لرصـد الشـامل 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، بالرصــد الخاصــة

 والصــحة الكحــول بشــأن الوبائيــة البحــوث وكــذلك الوطنيــة الرصــد نظــم وتــدعيم عليهــا، المتفــق ضــار نحــو
  . األعضاء الدول في العمومية

  
 والحـدّ  البـدني والنشـاط الصـحي الغـذائي النظـام وتعزيـز التبـغ مكافحـة: األمانـة على 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

  
، بوسائل للتغيير القابلة الخطر عوامل من الحدّ  أجل من التقنية المساعدة توفير: التقني التعاون  )ب(

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

  
 تنفيـذ عـن") أدوات مجموعـات(" إرشـادات وتوزيـع إصدار: السياسات مجال فيوالحوار  المشورة  )ج(

 الغـذائي النظـام وتعزيـز التبـغ تعـاطي انتشـار بخفض يتعلق فيما القطري المستوى على وتقييمها التدخالت
  .ضار نحو على الكحول تعاطي من والحدّ  البدني والنشاط الصحي
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 االتفاقية، أمانة خالل من اإلطارية، المنظمة اتفاقية في األطراف مؤتمر دعم: والمعايير القواعد  )د(
 وبروتوكــوالت توجيهيــة مبــادئ وضــع طريــق عــن ذلــك فــي بمــا لالتفاقيــة، الفّعــال التنفيــذ تعزيــز ســبيل فــي

 لـدعم تقنيـة وأدوات معياريـة إرشـادات ووضـع الراهنـة الجهـود من االستفادة ومواصلة ؛اً مناسب يكون حسبما
 وضـــع ومواصـــلة للتغييـــر؛ القابلـــة الخطـــر لعوامـــل التصـــدي بشـــأن العالميـــة المنظمـــة اســـتراتيجيات تنفيـــذ

 فــي للتغييـر القابلـة الخطــر عوامـل تعقّـب أجـل مــن البيانـات جمـع وأدوات المؤشــرات مـن مشـتركة مجموعـة
 ضـار نحـو علـى الكحـول تعـاطي لرصـد مركَّبـة مؤشرات جدوى بشأن العمل ذلك في بما السكان، صفوف
 علـى الكحـول وتعـاطي التبـغ تعـاطي قبيـل مـن الخطـر عوامـل رصـد أدوات وتـدعيم 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 التــي القطــري المســتوى
  .ضار نحو على الكحول تعاطي من والحدّ  البدني

  
  المقترح أن يتخذها الشركاء الدوليون اإلجراءات

  
والتعـــاون فيمـــا بـــين بلـــدان  الجنـــوب وبلـــدان 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 
 واالســــتراتيجية والصــــحة البــــدني والنشــــاط الغــــذائي النظــــام بشــــأن العالميــــة واالســــتراتيجية ضــــار نحــــو

 بتســــويق الخاصــــة المنظمــــة توصــــيات ومجموعــــة األطفــــال وصــــغار الرضــــع تغذيــــة بشــــأن العالميــــة
 فـي والمشـاركة القـدرات تقويـة دعـم طريـق عـن وذلـك لألطفـال، الكحوليـة غيـر والمشروبات المأكوالت
 حسبما المالي، الدعم وتعبئة وتنفيذها التقنية اإلرشادات ووضع برنامج عمل البحوث وتشكيل تقويتها
  .اً مناسب يكون

  
 ومكافحتهـا السـارية غيـر األمـراض مـن للوقاية تتصدى لكي وتوجيهها الصحية النظم تدعيم. ٤ الغرض

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

االجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة لألمم المتحدة بشأن الوقايـة الصادر عن  السياسي اإلعالن ُيسلِّم  -٤٦
 الرعايـة خـالل مـن والسـيما الشـاملة، الصـحية التغطيـة بأهمية ومكافحتها) غير السارية( غير المعديةمن األمراض 

 ألشــد ســيماوال للجميــع، الصــحية الخــدمات إلــى الوصــول إتاحــة فــي االجتماعيــة، الحمايــة وآليــات األوليــة الصــحية
االجتمـاع الرفيـع المسـتوى للجمعيـة العامـة الصـادر عـن  السياسـي اإلعـالنبشأن  )ن(٤٥ الفقرة( فقراً  السكان شرائح

 الصــحية التغطيــة ظــل وفــي). ومكافحتهــا )غيــر الســارية( غيــر المعديــةلألمــم المتحــدة بشــأن الوقايــة مــن األمــراض 
 وطنيـاً  محـددة مجموعـة إلـى تمييـز، دون الوصـول، إلـى النـاس جميـع يحتـاج السـارية، غير األمراض بشأن الشاملة

زة األساســية الصــحية الخــدمات مـن  هــذه اســتخدام أن ضــمان ويتعــّين. والملطِّفــة والتأهيليــة والعالجيـة والوقائيــة المعــزِّ
 أعقــاب فــي الرعايــة اســتمرار ضــمان حــاالت فــي ذلــك فــي بمــا ماليــة، لصــعوبات المســتخدمين ُيعــرِّض ال الخــدمات
ــه المــدعَّم الصـــحي للنظــام وينبغــي. والكـــوارث الطــوارئ حــاالت  إلـــى يهــدف أن الســـارية غيــر األمــراض نحـــو الموجَّ
 المصــابين األشــخاص صــفوف فــي المســتمرة والمعالجــة والعــالج المبكــر والكشــف الوقايــةتعزيــز الصــحة و  تحســين
 األمــراض مــن وغيرهــا الســكري وداء المزمنــة التنفســي الجهــاز وأمــراض والســرطان الدمويــة واألوعيــة القلــب بــأمراض

 أجــل مــن وذلــك ،)٣(انظــر التــذييل  األمــراض بهــذه اإلصــابة لخطــر التعــرض الشــديدي األشــخاص أو الســارية غيــر
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 المكّلفـــة المتقدمـــة التكنولوجيـــة التـــدخالت وٕالـــى المستشـــفى دخـــول إلـــى الحاجـــة مـــن والحـــدّ  المضـــاعفات مـــن الوقايـــة
 أجــل مــن شــراكات فــي تعمــل وأن أخــرى قطاعــات مــعيتعــاون قطــاع الصــحة  أن أيضــاً  ويتعــّين. المبكــرة والوفيــات
  .المحلية المجتمعات في وتوفيرها الخدمات تخطيط لدى الحسبان في االجتماعية المحددات أخذ ضمان

  
 العاملــة القــوى ذلــك فــي بمــا الصــحي النظــام تــدعيم إلــى الغــرض هــذا إطــار فــي المبّينــة اإلجــراءات تهــدف  -٤٧

 الغايــات تحقيــق فــي واإلســهام الشــاملة الصــحية التغطيــة نحــو قــدماً  للمضــي السياســات توّجهــات وتحديــد الصــحية
  . المبكرة بالوفيات المتعلقة الغاية وكذلك أدناه الُمدرجة االختيارية العالمية

  
 علـى السـيطرة ذلـك فـي بمـا( ومشـورةً  باألدويـة عالجـاً  المؤهلين األشخاص من األقل على٪ ٥٠ تلقي 

 القلبية والسكتات النوبات من الوقاية أجل من) الدم سكر

 ذلــــك فــــي بمــــا األســــعار، الميســــورة األساســــية واألدويــــة األساســــية للتكنولوجيــــات٪ ٨٠ بنســــبة تــــوافر 
 علــى والخاصـة العامــة المرافـق فــي الرئيسـية الســارية غيـر األمــراض لعـالج الالزمــة الجنيسـة، األدويـة
 السواء

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

  
  السياسات مجال في ١األعضاء الدول خيارات

  
 إلـــى بـــالنظر مناســباً  يكـــون وحســـبما لتشــريعاتها اً وفقـــ وتتخـــذ، تختــار أن األعضـــاء للـــدول ُيمكــن أنـــه ُيقتــرح  -٤٨

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

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

  
 السـارية غيـر األمـراض خـدمات تـوافر بضـمان يتعلق فيما والمساءلة بالمسؤولية االضطالع 

 .الصحي للنظام الشامل التدعيم سياق في

 السـارية غيـر بـاألمراض المعنيـة البـرامج تصـميم بشـأن التشـاركية المجتمعية النهوج استخدام 
 وتعزيـز تحسـين أجـل مـن الرعايـة سلسـلة وعبـر الحيـاة 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

                                                           
 .منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي االقتضاء، وحسب    ١
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 للصحة ومنصف مستدام تمويل إرساء إلى الرامية السياسات مجال في الخيارات تشمل: التمويل  )ب(
  :يلي ما

  
 التـي الحمايـة إلـى المرضـى علـى تُفـرض التـي المستخدمين رسوم على االعتماد من التحّول 

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

 والتمويـل الداخليـة العائـدات مـن توليفـة خـالل مـن الشـاملة الصحية التغطية نحو تقدم إحراز 
 الوقائيـة ذات المردوديـة التـدخالت مـن توليفـة 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

 أشـكال مـن ذلـك وغيـر الماليـة المخـاطر مـن الحمايـة لضـمان ووطنيـة محلية مبادرات وضع 
 الضـــريبي والتمويـــل الصـــحي التـــأمين خـــالل مـــن المثـــال ســـبيل علـــى( االجتماعيـــة الحمايـــة

 تـــوفير يشـــمل بمـــا) والنظـــر فـــي فـــتح حســـابات تـــوفير للشـــؤون الصـــحية النقديـــة والتحـــويالت
 األمـراض ذلـك فـي بمـا االعـتالالت، جميـع بشـأن الملطفـة والرعايـة والتأهيـل والعـالج الوقاية
  .الرسمي القطاع في يعمل ال من فيهم بمن الناس لكل وذلك السارية، غير

  
 إلـى الراميـة السياسـات مجـال فـي الخيـارات تشـمل: النوعيـة الجيـدة بالخـدمات الموسعة التغطية  )ج(

 خــاص بشــكل التركيــز مــع الصــحية، بالخــدمات يتعلــق فيمــا والجــودة والتغطيــة واإلنصــاف الفّعاليــة تحســين
 الخطـر وعوامـل السـكري وداء المزمنـة التنفسـية واألمـراض والسرطان الدموية واألوعية القلب أمراض على

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

 مــن قريبــة الصــحية للرعايــة شــبكات حــول وتنظيمهــا واإلحالــةواإلتاحــة  الخــدمات نظــم تــدعيم 
 مسـتوى الرعايـة الثانويـة والمتخصصـة مـن فـي تمامـاً  وُمدَمجة الناس على وُمركِّزة المستعمل

 الملطفــة والرعايــةالعــالي الجــودة  للتأهيــل مرافــق ذلــك فــي بمــا الصــحية، الرعايــة تقــديم نظــام
 .الداخليين وللمرضى إسعافية متخصصة ومرافقالشاملة 

 التــي والمنظمــات الحكوميــة غيــر المنظمــات ذلــك فــي بمــا( الخــدمات مقــدمي جميــع تمكــين 
 بطريقـة السـارية غيـر لألمـراض التصـدي مـن) الـربح تسـتهدف ال التـي وتلـك الـربح تستهدف
 مجموعـة إمكانات من أيضاً  واالستفادة نفسه الوقت في المستهلك حماية ضمان مع منصفة
 الوقائيـــة والرعايـــة والتكميلـــي (الشـــعبي) التقليـــدي الطــب مثـــل األخـــرى الخـــدمات مـــن متنوعــة
 .األمراض لهذه التصدي في االجتماعية والخدمات والملّطفة والتأهيلية

 االختياريـة العالميـة الغايـات مـع متسـقة وطنيـة أهـداف وتحديد الخدمات تقديم فّعالية تحسين 
 القلـب ألمـراض تتصـدى التـي األثـر والقويـة المردوديـةذات  التـدخالت تغطية زيادة أجل من

 انظـر( متدرجة بطريقة السكري وداء المزمنة التنفسية واألمراض والسرطان الدموية واألوعية
 بمـا معّينـة، بـأمراض خاصـة أخرى ببرامج السارية غير األمراض خدمات وربط ،)٣ التذييل

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

 مزمنـة  بـأمراض المصـابين األشـخاص قبـل من األجل الطويلة الرعاية إلى االحتياجات تلبية
 وفّعالـة مبتكرة رعاية نماذج خالل من مشتركة وأمراض عجز من بها يرتبط وما سارية غير
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 جهة من المجتمعية الصحية الموارد /والخدمات المهنية الصحة خدمات بين تربطومتكاملة 
 .أخرى جهة من الصحية الرعاية تقديم نظام وبقية األولية الصحية والرعاية

 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 التوجيهيــة
 تبعــــاً  تكييفهــــا بعــــد المشــــتركة واألمــــراض بهــــا المرتبطــــة الخطــــر وعوامــــل الرئيســــية الســــارية
 .الوطنية للسياقات

 إلــــى الســـعي مـــن الســـارية غيـــر بـــاألمراض المصـــابين األشـــخاص لتمكـــين إجـــراءات اتخـــاذ 
ـــوفير أفضـــل، نحـــو علـــى الذاتيـــة لحـــاالتهم والتصـــدي مبكـــراً  اكتشـــافها  والحـــوافز التثقيـــف وت
 القائمــة التوجيهيـة المبـادئ إلـى اسـتناداً  الذاتيــة، والمعالجـة الذاتيـة الرعايـة أجـل مـن واألدوات

 مـن ذلـك فـي بمـا األفرقـة، علـى القائمـة المرضـى ومعالجـة المرضـى وسـجالت البّينـات على
(تطبيقـــات الصـــحة  اإللكترونيـــة الصـــحة مثـــل واالتصـــاالت المعلومـــات تكنولوجيـــات خـــالل

 .المحمولة)

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

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

 بشـرية 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 الصـــحية العاملـــة القـــوى معـــارف تحســـين فـــي واالســـتثمار الالزمـــة الكفـــاءات تحديـــد 

 االعـتالالت ذلـك فـي بمـا السـارية، غيـر لألمـراض بالتصـدي يتعلـق فيمـا وحماسها ومهاراتها
ــــى( الشــــائعة المشــــتركة ــــال، ســــبيل عل  الســــتيفاء خطــــة ووضــــع) النفســــية االضــــطرابات المث

 تقـدم ضـوء فـي ذلـك فـي بمـا المسـتقبل، فـي الصحية العاملة القوى من المتوقعة االحتياجات
 .العمر في السكان

 ـــــة تضـــــمين ـــــر األمـــــراض مـــــن الوقاي ـــــي ومكافحتهـــــا الســـــارية غي ـــــدريب ف ـــــع ت  العـــــاملين جمي
 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،
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 مـاهرة عاملـة قـوى نشـر 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

 الدراسـات مسـتوى علـى التـدريب تـدعيم خـالل 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 المثــال، ســبيل علــى(
 التقــدم وتعزيــز) الطبــي والتعلــيم االجتمــاعي والعمــل الصــحة واقتصــاديات والتغذيــة العموميــة
 . المهنيين غير للموظفين الوظيفي

 من 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

 الحكومـة خـالل مـن السارية غير باألمراض الخاصة الخدمات لتقديم التخطيط قدرات تدعيم 
 وأطــــر المرضــــى ومنظمــــات المهنيــــة والرابطــــات والخاصــــة العامــــة األكاديميــــة والمؤسســــات

 .وتقييمه ورصده الخدمات هذه تقديم تنفيذ قدرات وتدعيم الذاتية، الرعاية

 الوقاية اإلتاحة المنصفة لبرامج تحسين إلى الرامية السياسات مجال في الخيارات تشمل: اإلتاحة  )(ه
 علـى التركيـز مـع األساسـية، والتكنولوجيـات واألدويـة والخـدمات) الصـحية المعلومات توّفر التي تلك مثل(

 والسـرطان الدمويـة واألوعيـة القلـب أمـراض بشـأن 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 

زيادة إتاحة  ،بين جملة أمور ذلك، في بما متكاملة، بطريقة السارية غير لألمراض التصدي
األدوية ووسائل التشخيص والتكنولوجيات األخـرى الميسـورة التكلفـة والمأمونـة والفعالـة وذات 

 التجاريـــة الجوانـــب تيحهـــات التـــي المرونـــة جوانـــب مـــن الكاملـــة االســـتفادة خـــالل مـــنالجـــودة 
 .(اتفاق تريبس) الفكرية الملكية لحقوق

 األدويـــة إلـــى المرضـــى وصـــول لتحســـين البّينـــات إلـــى مســـتندة قطريـــة اســـتراتيجيات اعتمـــاد 
 لألدويـة الوطنيـة القـوائم فـي الصـلة ذات األدوية بإدراج المثال، سبيل على( التكلفة الميسورة
 والتجزئـة الجملـة تجـارة 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

 بمــا فــي  التكلفــة والميســورة والفعالــة النوعيــة والجيــدة المأمونــة األدويــة واســتعمال شــراء تعزيــز
 ذلـك فـي بمـا ومكافحتهـا، السـارية غير األمراض من الوقاية ألغراضذلك األدوية الجنيسة، 

 المــرتبط للســرطان المضــادة واللقاحــات الملطفــة الرعايــة أجــل مــن اآلالم تخفيــف أدويــة إتاحــة
 ،التسجيل إجراءاتتسريع و  الطبية المنتجات جودة ضمان تشمل تدابير خالل من بالعدوى،

                                                           
   .١٦–٦٣ع ص ج القرار انظر    ١



  WHA66.10          Annex  الملحق        ١٠-٦٦ص ع ج

37 

األســــماء الدوليــــة غيــــر المســــجلة ، وتفضــــيل اســــتخدام المنتجــــات ذات التفاضــــليوالتســــجيل 
ـــة، ـــة والحـــوافز الجنيســـة بالمنتجـــات واالستعاضـــة الملكي  وتثقيـــف اً مناســـب يكـــون حيثمـــا المالي
 .والمستهلكين الوصفات واصفي

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

 يتعلـق فيمـا المـالي التعـويض وكذلك المهني، والتأهيل والعالج الوقائية التدابير إتاحة تيسير 
 بشـــأن والوطنيـــة الدوليـــة واللـــوائح القـــوانين مـــع يتســـق بمـــا المهنيـــة، الســـارية غيـــر بـــاألمراض
  .المهنية األمراض

  
  األمانة على المقترحة اإلجراءات

  
  :يلي ما األمانة من المتوخاة اإلجراءات تشمل  -٤٩
  

 الراميـة الجهـود مـن الصـدارة مكـان فـي السـارية غيـر لألمـراض االسـتجابة وضع: والحشد القيادة  )أ(
  .الشاملة الصحية التغطية وتحقيق الصحية النظم تدعيم إلى
  
  : التقني التعاون  )ب(
  

 ذات مردوديـــة تـــدخالت إدمـــاج أجـــل مـــن للبلـــدان التقنيـــة والخلفيـــة واإلرشـــادات الـــدعم تـــوفير 
 ذلـك فـي بمـا الصـحية، الـنظم في بها المرتبطة الخطر وعوامل السارية غير األمراض بشأن

 .األساسية األولية الصحية الرعاية خدمات من مجموعات

 ذي مردوديـة نحـو علـى والرعايـة والعـالج الوقايـة إلى الوصول تحسين على البلدان تشجيع، 
 وتكنولوجيـــات تشـــخيص ووســـائل أدويـــة تـــوافر زيـــادة أخـــرى، أمـــور جملـــة فـــي ذلـــك، فـــي بمـــا

االســتراتيجية وخطــة بمــا يتماشــى مــع  النوعيــة وجيــدة وفّعالــة ومأمونــة التكلفــة ميســورة أخــرى
 . العمل العالميتين بشأن الصحة العمومية واالبتكار والملكية الفكرية

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

الصـــحية وفقـــًا  السياســـات مجـــال فـــي المشـــورة تـــوفير :السياســـات مجـــال فـــي والحـــوار المشـــورة  )ج(
 العالميــة الصــحة جمعيــة اعتمــدتها قــرارات موضــع كانــت التــي القائمــة االســتراتيجيات إلــى اســتناداً لواليتهــا، 

  . الشاملة الصحية والتغطية األولية الصحية بالرعاية المتعلقة برامج العمل في قدماً  السير أجل من
  
ـــــادئ وضـــــع: والمعـــــايير القواعـــــد  )د( ـــــة مب ـــــة ومـــــواد وأدوات توجيهي ـــــدعيم) ١: (أجـــــل مـــــن تدريبي  ت

 وتــــــوفير وعالجهــــــا الســــــارية غيــــــر لألمــــــراض المبكــــــر الكشــــــف بشــــــأن ذات المردوديــــــة التــــــدخالت تنفيــــــذ
ــــل ــــة التأهي ــــة والرعاي  أجــــل مــــن والتعــــرض التشــــخيص بشــــأن معــــايير وضــــع) ٢( ؛بهــــا للمصــــابين الملطف
 الرعايــــــة تيســــــير) ٣( ؛ومكافحتهــــــا منهــــــا والوقايــــــة المهنيــــــة الســــــارية غيــــــر لألمــــــراض المبكــــــر الكشــــــف
 بشــــكل التركيــــز مــــع األســــرة، /المــــريض علــــى والمرتكــــزة البّينــــات إلــــى والمســــتندة التكلفــــة الميســــورة الذاتيــــة
 في بما الصحية، الثقافة أو/ و الصحي الوعي انخفاض من تعاني التي السكانية المجموعات على  خاص
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 مـن للوقايـة / وتكنولوجيا الهواتف المحمولـةاإلنترنت تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، مثل استخدام ذلك
 بــــين واالتصــــال الصــــحة وتعزيــــز الصــــحي التثقيــــف ذلــــك فــــي بمــــا ومكافحتهــــا، الســــارية غيــــر األمــــراض

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

 والخبــرات المســتفادة 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

  
  اإلجراءات المقترح أن يتخذها الشركاء الدوليون 

  
بـين بلـدان الشـمال وبلـدان الجنـوب، والتعـاون فيمـا بـين بلـدان فيما تعزيز التعاون الدولي في إطار التعاون   -٥٠

  الجنوب، والتعاون الثالثي، وٕاقامة الشراكات التعاونية، حسب االقتضاء لتحقيق كل مما يلي:
  

المـوارد الماليـة الكافيـة والقابلـة للتنبـؤ والمسـتدامة إلحـراز التقـدم فـي التغطيـة الشـاملة تيسير تعبئـة   أ)(
لزيـــادة تيســـير الرعايـــة الصـــحية  فـــي الـــُنظم الصـــحية الوطنيـــة، والســـيما مـــن خـــالل الرعايـــة الصـــحية األوليـــة
لحمايـة االجتماعيـة، مـن وآليـات ا الثانوية/ المتخصصة والمرافق العالجية العالية الجودة والميسـورة التكلفـة،

  أجل إتاحة الخدمات الصحية للجميع، والسيما الشرائح السكانية األشد فقرًا.
ــــــي   ب)( ــــــُنظم الصــــــحية والتوســــــع ف ــــــز ال ــــــى تعزي ــــــة إل ــــــي جهودهــــــا الرامي ــــــة ف دعــــــم الســــــلطات الوطني

الجـــــودة بمـــــا فـــــي ذلـــــك مـــــن خـــــالل إنشـــــاء هياكـــــل الرعايـــــة الصـــــحية األساســـــية  ذاتبالخـــــدمات  التغطيـــــة
والقـــدرات المؤسســـية الالزمـــة لتـــدريب العـــاملين الصـــحيين مثـــل المعاهـــد الصـــحية وكليـــات الطـــب  ناســـبةالم

  والتمريض. 
المســــاهمة فــــي الجهــــود الراميــــة إلــــى تحســـــين إتاحــــة األدويــــة ووســــائل التشــــخيص وغيرهــــا مـــــن   ج)(

ــــة والفعالــــة والعاليــــة الجــــودة، مــــن خــــالل االســــ ــــات الميســــورة التكلفــــة والمأمون تفادة الكاملــــة مــــن التكنولوجي
  المتعلقة بالجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية.  واألحكام التسهيالت

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

  لصحية. ا
  
تعزيز ودعم القدرة الوطنية على إجراء البحث والتطوير العاليين الجودة من أجل الوقايـة مـن  :٥ الغرض

  األمراض غير السارية ومكافحتها
  

رغم أن التدخالت للوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها موجودة بالفعـل، فـإن تنفيـذ هـذه التـدخالت   -٥١
على الصعيد العالمي غير كـاٍف. ويتطلـب األمـر إجـراء البحـوث المقارنـة والتطبيقيـة والتشـغيلية التـي تجمـع مـا بـين 

                                                           
وفضًال عن ذلك ستواصل األمانة تنفيـذها للبرنـامج العـالمي المشـترك بـين االتحـاد الـدولي لالتصـاالت ومنظمـة الصـحة     ١

 العالمية بشأن الصحة المحمولة واألمراض غير السارية.
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)، ٣التدخالت الحالية وتعظـيم أثرهـا (انظـر التـذييل  العلوم االجتماعية والعلوم الطبية الحيوية، من أجل التوسع في
  ). ٢ التذييلسعيًا إلى تحقيق الغايات العالمية االختيارية التسع (انظر 

  
الرفيــع المســتوى للجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة بشــأن  الصــادر عــن االجتمــاعويــدعو اإلعــالن السياســي   -٥٢

أصــحاب المصــلحة كافــة إلــى دعــم وتيســير البحــث ومكافحتهــا  )غيــر الســاريةغيــر المعديــة (الوقايــة مــن األمــراض 
المتعلق بالوقاية من األمراض غير السـارية ومكافحتهـا، ووضـعه موضـع التنفيـذ، مـن أجـل تحسـين قاعـدة المعـارف 
الالزمـــة للعمـــل علـــى الصـــعيد الـــوطني واإلقليمـــي والعـــالمي. وتشـــجع االســـتراتيجية وخطـــة العمـــل العالميتـــان بشـــأن 

هـــة نحـــو تلبيـــة االحتياجـــات ٢١-٦١ج ص ععموميـــة واالبتكـــار والملكيـــة الفكريـــة (الصـــحة ال ) علـــى البحـــوث الموجَّ
البلـدان المنخفضـة والمتوسـطة الـدخل تـأثيرًا غيـر  الستهداف األمراض التي تؤثر في األشـخاص الـذين يعيشـون فـي

المحـــدد األولويـــات للوقايـــة مـــن متناســـب، بمـــا فـــي ذلـــك األمـــراض غيـــر الســـارية. ويقـــدم برنـــامج المنظمـــة البحثـــي 
األمــراض غيــر الســارية ومكافحتهــا الــذي صــيغ مــن خــالل عمليــة تشــاركية وتشــاورية، اإلرشــادات بشــأن االســتثمار 

) للبحــوث الخاصــة بوضــع ١ويعطــي البرنــامج أولويــة ( ١المســتقبلي فــي البحــث فــي مجــال األمــراض غيــر الســارية.
) والبحـــوث الراميـــة إلـــى فهـــم ٢األمــراض غيـــر الســـارية فـــي برنـــامج التنميــة العـــالمي والبحـــوث فـــي مجـــال الرصــد؛ (

المحددات المتعددة القطاعات والمحددات الخاصة باالقتصاد الكلـي والمحـددات االجتماعيـة التـي تتعلـق بـاألمراض 
) والبحوث التطبيقيـة وبحـوث الـُنظم الصـحية التـي تسـعى إلـى ٣وعوامل خطرها، وٕالى التأثير عليها؛ (غير السارية 

) والبحــوث الراميــة إلــى إتاحــة ٤تطبيــق االســتراتيجيات العاليــة المــردود التــي ثبتــت جــدواها علــى الصــعيد العــالمي؛ (
  شح الموارد.التدخالت الفعالة رغم ارتفاع تكلفتها واستخدامها المالئم في ظروف 

  
  في مجال السياسات ٢خيارات الدول األعضاء

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

  لتشريعاتها وعلى النحو الذي يتناسب مع ظروفها الخاصة. 
  

ر وتصـريف الشـؤون فـي مجـال البحـث، زيادة االستثمار في البحث واالبتكـار والتطـوي االستثمار:  (أ)
جــزءًا ال يتجــزأ مــن االســتجابة الوطنيــة لمقتضــيات األمــراض غيــر الســارية؛ والســيما تحديــد جميعــًا بوصــفها 

 ٣سد الفجوات التي تتعلق بالتدخالت الـواردة فـي التـذييل ألجل المخصصات لتعزيز البحوث ذات الصلة 
  من حيث إمكانية التوسع فيها وأثرها وفعاليتها. 

وضع سياسة وخطة وطنيتين بشـأن البحـوث فـي  السياسات والخطط الوطنية المتعلقة بالبحوث:  (ب)
ة والبحثيــة حســب األكاديميــ المؤسســاتمجــال األمــراض غيــر الســارية وتنفيــذهما ورصــدهما بالتعــاون مــع 

  االقتضاء، على أن يشمل ذلك البحوث القائمة على المجتمعات المحلية وتقييم أثر التدخالت والسياسات.

الوطنيـــة فـــي مجـــال البحـــث والتطـــوير، بمـــا فـــي ذلـــك  القـــدرات المؤسســـيةتعزيـــز  تعزيـــز القـــدرات:  (ج)
ة البــاحثين علـى إجــراء بحـوث جيــدة الهياكـل األساسـية البحثيــة ومعـدات وٕامــدادات المؤسسـات البحثيــة وقـدر 

  النوعية.

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

٢٠١١.  
  .منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي االقتضاء، وحسب    ٢
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من المؤسسات األكاديمية والوكاالت المتعـددة التخصصـات  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  لصـــنعالقاعـــدة العلميـــة الالزمـــة  تعزيـــز :البّينـــات الالزمـــة إلرشـــاد السياســـات  (ه)
البحــوث المتعلقــة بــاألمراض غيــر الســارية وتطبيقهــا مــن أجــل تحســين قاعــدة المعــارف التــي يســتند إليهــا 

  العمل الوطني المستمر.

تتبع تدفق الموارد المحلية والدوليـة المخصصـة للبحـث ومخرجـات  المساءلة بشأن إحراز التقدم:  (و)
  طنية وأثرها المتعلق بالوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها.البحوث الو 

  
  األمانةالمطلوبة من اإلجراءات 

  
  ُيتوخى من األمانة أن تتخذ اإلجراءات التالية:  -٥٤
  

إشـــراك المراكـــز المتعاونـــة مـــع المنظمـــة، والمؤسســـات األكاديميـــة، والمنظمـــات  القيـــادة والحشـــد:  (أ)
 الُقطـريوالتحالفات البحثية في تعزيـز القـدرة علـى البحـث فـي مجـال األمـراض غيـر السـارية علـى الصـعيد 

باالســتناد إلــى المجــاالت الرئيســية المشــار إليهــا فــي البرنــامج البحثــي المحــدد األولويــات لمنظمــة الصــحة 
لعالميــة، وبصــفة خاصــة تعزيــز البحــوث المصــممة مــن أجــل تحســين فهــم ُيســر تكلفــة التــدخالت وخيــارات ا

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

) دمــج البحــث والتطــوير واالبتكــار فــي السياســات والخطــط الوطنيــة واإلقليميــة المتعلقــة ١لكــل ممــا يلــي: (
) اعتمــــاد برنــــامج المنظمــــة البحثــــي المحــــدد األولويــــات بشــــأن الوقايــــة مــــن ٢بــــاألمراض غيــــر الســــارية؛ (

جـــــات والســـــياقات الوطنيـــــة؛ األمـــــراض غيـــــر الســـــارية ومكافحتهـــــا والمضـــــي بـــــه قـــــدمًا مـــــع مراعـــــاة االحتيا
صياغة خطط البحث والتطوير وتحسين القدرات االبتكارية من أجـل دعـم الوقايـة مـن األمـراض غيـر  )٣(

  السارية ومكافحتها.

تعزيـز تبـادل الخبـرات والتجـارب البحثيـة بـين البلـدان ونشـر/  المشورة والحوار بشـأن السياسـات:  (ج)
بث اإلرشادات ("مجموعات األدوات") بشـأن كيفيـة تعزيـز الـروابط بـين سياسـات البحـث فـي مجـال الوقايـة 

  من األمراض غير السارية ومكافحتها، وبين ممارساته ومنتجاته.
  

  اإلجراءات المقترح أن يتخذها الشركاء الدوليون 
  

بــين بلــدان الجنــوب، والتعــاون الثالثــي، فيمــا تعزيــز التعــاون بــين بلــدان الشــمال وبلــدان الجنــوب، والتعــاون   -٥٥
  وٕاقامة الشراكات التعاونية، حسب االقتضاء، من أجل ما يلي:

  
  تعزيز االستثمار ودعم القدرة الوطنية في مجال البحوث والتطوير واالبتكـار الجيـد النوعيـة فـي جميـع

الجوانـب المتعلقــة بالوقايـة مــن األمــراض غيـر الســارية ومكافحتهـا علــى نحــو مسـتدام وعــالي المــردود، 
 لبحثية.بما في ذلك من خالل تعزيز القدرات المؤسسية وٕانشاء الزماالت والمنح الدراسية ا
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  تيسير البحوث المتعلقة باألمراض غير السارية وتطبيقها لتعزيز قاعدة المعارف الالزمة لتنفيذ خطـط
 العمل الوطنية واإلقليمية والعالمية.

  ،تعزيــز اســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت فــي تحســين تنفيــذ البــرامج، والحصــائل الصــحية
والترصـد، وبـث المعلومـات عـن التـدخالت وأفضـل الممارسـات  وتعزيز الصحة، وُنظم الرصد والتبليغ

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

  الغرضدعم البلدان واألمانة في تنفيذ اإلجراءات األخرى المدرجة ضمن هذا.  
  

راض الســارية ومحــدداتها، وتقيــيم التقــدم الُمحــرز فــي الوقايــة منهــا رصــد اتجاهــات األمــ : ٦ الغــرض
  ومكافحتها

  
ـــة مـــن  الغـــرضستســـاعد اإلجـــراءات المدرجـــة ضـــمن هـــذا   -٥٦ ـــوطني فـــي الوقاي فـــي رصـــد التقـــدم العـــالمي وال

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

قابل للمقارنة على الصعيد العالمي، وسيساعد على قياس أوضاع فرادى البلدان في اإلقليم نفسه أو الفئـة اإلنمائيـة 
ورسم السياسـات والعمـل المنسـق، كمـا سيسـاعد علـى تعزيـز نفسها مقارنة ببعضها البعض، وسيوفر األسس للدعوة 

  االلتزام السياسي. 
  

يجــوز للبلــدان واألقــاليم أن تضــيف مؤشــرات أخــرى لرصــد  ،وفضــًال عــن المؤشــرات الموضــحة فــي اإلطــار  -٥٧
التقدم في تنفيـذ االسـتراتيجيات الوطنيـة واإلقليميـة بشـأن الوقايـة مـن األمـراض غّيـر السـارية ومكافحتهـا، مـع مراعـاة 

  الظروف الخاصة بالبلد أو اإلقليم المعين.
  

لمؤسســي زيــادة كبيــرة مــن أجــل إجــراء الترصــد وســينبغي زيــادة الــدعم المــالي والتقنــي الموجــه إلــى التعزيــز ا  -٥٨
والرصد، مـع مراعـاة االبتكـارات والتكنولوجيـات الجديـدة التـي قـد تحسـن الفعاليـة فـي جمـع البيانـات وترتقـي بجودتهـا 
وتغطيتها، بغية تعزيز قدرات البلدان على جمع البيانات الالزمة للترصد والرصد العالمي والوطني وتحليلها والتبليغ 

  ا. بشأنه
  

  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. 

  
ُنظـم تسـجيل األحـوال : تحـديث التشـريعات الخاصـة بجمـع اإلحصـاءات الصـحية، وتعزيـز الرصد  (أ)

المدنيــة وأســباب الوفــاة، وتحديــد واعتمــاد مجموعــة مــن الغايــات والمؤشــرات الوطنيــة باالســتناد إلــى إطــار 
الرصد العـالمي ودمـج ُنظـم الرصـد الخاصـة بالوقايـة مـن األمـراض غيـر السـارية ومكافحتهـا، بمـا فـي ذلـك 

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

                                                           
  .منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي االقتضاء، وحسب    ١
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إنشاء سجالت األمراض والحفاظ عليها وتعزيزها، بمـا فـي ذلـك السـرطان، إذا  سجالت األمراض:  (ب)
  الوطنية.كان ذلك ممكنًا ومستدامًا، باستخدام مؤشرات مناسبة لتحسين فهم االحتياجات اإلقليمية و 

دمـــج الترصـــد فـــي ُنظـــم المعلومـــات تحديـــد مجموعـــات البيانـــات، ومصـــادر البيانـــات، و  الترصـــد:  (ج)
الصـــحية الوطنيـــة والقيـــام دوريـــًا بجمـــع البيانـــات الخاصـــة بعوامـــل الخطـــر الســـلوكية واالســـتقالبية (تعـــاطي 

لصــحي، وزيـادة الــوزن الكحـول علــى نحـو ضــار، والخمـول البــدني، وتعـاطي التبــغ، والنظـام الغــذائي غيـر ا
والسمنة، وارتفاع ضغط الدم، وارتفاع سكر الدم، وفرط شحميات الدم)، ومحددات التعرض للمخاطر مثـل 

حيثما توفرت، وفقًا لمعايير اإلنصاف الرئيسية، بمـا  تسويق األغذية والتبغ والكحول، مع تصنيف البيانات
إلتاحــة  لبــالغين) والحالـة االجتماعيــة االقتصــادية،فـي ذلــك نــوع الجـنس والســن (مثــل األطفـال والمــراهقين وا

  رصد االتجاهات وقياس التقدم المُحرز في التصدي لعدم المساواة. 
تعزيز القـدرات التقنيـة والمؤسسـية بمـا فـي ذلـك مـن خـالل إنشـاء معاهـد  تعزيز القدرات واالبتكار:  (د)

فــي ُنظـم المعلومـات الصـحية الموجــودة،  الصـحة العموميـة، إلدارة وتطبيـق ُنظــم الترصـد والرصـد المدمجـة
مع التركيز على القدرة على إدارة البيانات وتحليلها والتبليغ عنها، من أجل تحسـين إتاحـة البيانـات العاليـة 

  الجودة بشأن األمراض غير السارية وعوامل الخطر المتسببة فيها. 
علومـات عـن اتجاهـات األمـراض المساهمة علـى أسـاس روتينـي فـي الم بث النتائج واستخدامها:  (ه)

غيـــر الســـارية فيمـــا يتعلـــق بالمراضـــة، والوفيـــات حســـب الســـبب، وعوامـــل الخطـــر وغيرهـــا مـــن المحـــددات، 
والمصنفة حسـب السـن ونـوع الجـنس والعجـز والفئـة االجتماعيـة االقتصـادية، وتزويـد المنظمـة بالمعلومـات 

فعاليـة السياسـات واالسـتراتيجيات الوطنيـة،  عن التقـدم الُمحـرز فـي تنفيـذ خطـط العمـل الوطنيـة وعـن مـدى
  مع التحاليل العالمية. الُقطريةوتنسيق عملية التبليغ 

هــة إلــى ُنظــم الترصــد والرصــد الخاصـــة  تخصــيص الميزانيــة:  (و) زيــادة مخصصــات الميزانيــة الموجَّ
  بالوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها، ومنحها األولوية. 

  
  األمانة ة منالمطلوباإلجراءات 

  
  ُيتوخى من األمانة أن تتخذ اإلجراءات التالية:  -٦٠
  

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

والوفيـات، واالسـتجابة الوطنيـة لمقتضـيات  بعوامل الخطر وغيرها مـن المحـددات، والمراضـة
، علـى سـبيل المثـال مـن خـالل وضـع وحـدات الوقاية من األمراض غيـر السـارية ومكافحتهـا

  .موحدة، حسب االقتضاء، في مسوح األسر المعيشية
  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) ـــة والقـــدرات والتق تحديـــد المعـــايير ورصـــد االتجاهـــات العالمي
  العالمية االختيارية:

  من أجل رصد التقدم الُمحرز في أسرع وقت ممكن لخطة العملتحديد المؤشرات المالئمة ،
  العمل.  في تنفيذ خطة



  WHA66.10          Annex  الملحق        ١٠-٦٦ص ع ج

43 

  ــــاظ عليهــــا ــــر الســــارية والحف ــــاألمراض غي ــــة ب ــــاس عوامــــل الخطــــر المتعلق وضــــع معــــايير قي
  واستعراضها. 

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

 يـاس المؤشـرات وجمعهـا تقديم اإلرشادات بشأن التعاريف، حسب االقتضاء، وبشـأن طريقـة ق
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

اريـــة والتبليـــغ عنـــه فـــي عـــامي ومكافحتهـــا مـــن خـــالل رصـــد تحقيـــق الغايـــات العالميـــة االختي
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

مقتضياتها، ونشر تقارير التقدم الدورية التـي توضـح الحالـة الراهنـة الُقطرية على االستجابة ل
للوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتهـا علـى الصـعيد العـالمي، ومواءمـة هـذه التقـارير 

فــــي إطــــار الرصــــد العــــالمي، ونشــــر التقــــارير الخاصــــة  ٢٠٢٠و ٢٠١٥مــــع تقــــارير عــــامي 
  و الكحول والصحة.بعوامل خطر معينة مثل وباء التبغ العالمي أ

  ـــدول األعضـــاء والشـــركاء ـــة مـــن أصـــحاب المصـــلحة، بمـــا فـــي ذلـــك ال جمـــع مجموعـــة ممثِّل
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 

ربــع األولــى مــن الخطــة، واتخــاذ اإلجــراءات التصــحيحية حيثمــا المكتســبة خــالل الســنوات األ
افتقرت اإلجراءات إلى الفعالية، وٕاعادة توجيـه أجـزاء مـن الخطـة حسـب االقتضـاء، اسـتجابًة 

 .٢٠١٥بعد عام  لماالتنمية  لخطة
  

  اإلجراءات المقترح أن يتخذها الشركاء الدوليون 
  

الجنـوب، والتعـاون بـين بلـدان الجنـوب، والتعـاون الثالثـي، وٕاقامـة  تعزيز التعاون بين بلـدان الشـمال وبلـدان  -٦١
  الشراكات التعاونية، حسب االقتضاء، من أجل ما يلي:

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

 .جوانب الوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها
 
  ترصد النتائج ورصدها وتطبيقها لتوفير القاعدة الالزمة للدعوة ورسم السياسـات وتنسـيق العمـل تيسير

 وتعزيز االلتزام السياسي. 
  
  تعزيـــز اســـتخدام تكنولوجيـــا المعلومـــات واالتصـــاالت فـــي تحســـين القـــدرة علـــى الترصـــد والرصـــد، وبـــث

 رية، حسب االقتضاء.البيانات عن اتجاهات عوامل الخطر والمحددات واألمراض غير السا
 

  ٦ الغـرضتقديم الدعم لتنفيذ اإلجراءات األخرى المتعلقة بالدول األعضاء وباألمانـة والمدرجـة ضـمن 
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  ١التذييل 
  
  

  أوجه التفاعل بين األمراض غير السارية الرئيسية واالعتالالت األخرى
  

ينبغي على االستجابة الشاملة لمقتضيات الوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها أن تأخذ في االعتبار عددًا 
مـــراض غيـــر مـــن االعـــتالالت األخـــرى. وتشـــمل األمثلـــة علـــى هـــذه االعـــتالالت اإلعاقـــة اإلدراكيـــة وغيرهـــا مـــن األ

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

األمـــراض و  ،الجلديـــةاألمـــراض و  ،راض العضـــلية الهيكليـــةواألمـــ ،وأمـــراض الجهـــاز الهضـــمي ،الكبديـــةاالعـــتالالت و 
الفمويــة، وحــاالت اإلعاقــة واالضــطرابات الوراثيــة، التــي قــد تصــيب األفــراد بمفردهــا أو بمصــاحبة اعــتالالت أخــرى. 

، واســتجابتها للعــالجوقــد يــؤثر وجــود هــذه االعــتالالت أيضــًا علــى تطــور األمــراض غيــر الســارية الرئيســية وتقــدمها 
االعـتالالت مثـل أمـراض الكلـى تحـدث  بعـض التصدي له من خـالل نهـوج متكاملـة. وفضـًال عـن ذلـك فـإن وينبغي

العالجـي، ولـذا فهـي مرتبطـة ارتباطـًا وثيقـًا  هماتـدبير و  فرط ضغط الدم وداء السكري المبكر عن نتيجة لعدم الكشف
  باألمراض غير السارية الرئيسية.

  
  عوامل الخطر األخرى القابلة للتغيير

  
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. 
  

جـــة عـــن الوقـــود الصـــلب باألدخنـــة النات الـــداخلي والخـــارجي تلـــوث الهـــواء فـــالتعرض للمخـــاطر البيئيـــة والمهنيـــة مثـــل
قـــد يســـبب األمـــراض التنفســـية المزمنـــة، وبعـــض مصـــادر تلـــوث  ،واألوزون واألغبـــرة والمســـتأرجات المنقولـــة بـــالهواء

الهواء بما في ذلك األدخنـة الناتجـة عـن الوقـود الصـلب قـد تسـبب سـرطان الرئـة، وتلـوث الهـواء الـداخلي والخـارجي 
يزيـد قـد األمراض القلبية الوعائية. و ب يرتبط أيضاً البطالة و لق بالعمل الضغط العصبي المزمن المتعو  وموجات الحر

ـــديزل، واإلشـــعاعات المؤينـــة  ،التعـــرض للمـــواد الُمســـرطنة مثـــل الحريـــر الصـــخري (األسبســـتوس)، وغـــازات عـــادم ال
ي واألشـــعة فـــوق البنفســـجية فـــي بيئـــات المعيشـــة والعمـــل، مـــن مخـــاطر الســـرطان. وبالمثـــل فـــإن االســـتخدام العشـــوائ

للكيماويات الزراعية في الزراعة وطرح المنتجات السامة الناتجة عن الصناعات الكيميائية غير الخاضعة للتنظـيم، 
ويبلغ احتمال تسـبب أشـكال التعـرض قد يتسبب في السرطان وغيره من األمراض غير السارية مثل أمراض الكلى. 

حل المبكـرة مـن الحيـاة، ولـذا ينبغـي إيـالء عنايـة خاصـة في المرا هذه في التأثير على األمراض غير السارية ذروته
  لمنع التعرض في أثناء الحمل والطفولة.

  
وتتــوفر التــدخالت البســيطة والميســورة التكلفــة للحــد مــن المخــاطر البيئيــة والمهنيــة، ومــن شــأن تحديــد أولويــات هــذه 

ــــذها أن يســــهم فــــي الحــــد مــــن عــــبء األمــــراض غيــــر الســــارية (قــــرار  ات جمعيــــة الصــــحة العالميــــة التــــدخالت وتنفي
بشــأن الوقايــة مــن  ٢٢-٥٨ج ص عبشــأن االســتراتيجية العالميــة لتــوفير الصــحة المهنيــة للجميــع، و ١٢-٤٩ع ص ج

بشأن تغيُّـر  ١٩-٦١ج ص عخطة العمل العالمية، و -بشأن صحة العمال  ٢٦-٦٠ج ص عالسرطان ومكافحته، و
  المناخ والصحة).
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  االضطرابات النفسية
  

نظرًا ألن االضطرابات النفسية ُتعد سببًا مهمًا من أسـباب المراضـة ويمكـن أن تسـهم فـي العـبء العـالمي لألمـراض 
غير السارية، ينبغي تحقيق اإلتاحة العادلة لبرامج وتـدخالت الرعايـة الصـحية الفعالـة. وتـؤثر االضـطرابات النفسـية 

إحــدى  مثــلتمهــد لإلصــابة بــاألمراض غيــر الســارية أو تفــي األمــراض غيــر الســارية األخــرى وتتــأثر بهــا، حيــث قــد 
عواقبهــا، كمــا قــد تحــدث نتيجــة للتــأثير المتبــادل. علــى ســبيل المثــال، هنــاك بّينــات تــدل علــى أن االكتئــاب يعــرِّض 
لإلصابة بالنوبات القلبية، والعكس صحيح فالنوبات القلبية تزيد من احتمال اإلصابة باالكتئاب. وكذلك فإن عوامل 

األمراض غير السارية مثل السلوك الخامل وتعـاطي الكحـول علـى نحـو ضـار، تـربط مـا بـين األمـراض غيـر  خطر
الســـارية واالضـــطرابات النفســـية. وهنـــاك روابـــط وثيقـــة بـــين خصـــائص الشـــرائح الســـكانية المحرومـــة اقتصـــاديًا مثـــل 

للضغوط العصبية والبطالـة، وبـين  انخفاض المستوى التعليمي، وتدني األوضاع االجتماعية االقتصادية، والتعرض
االضــــطرابات النفســــية واألمــــراض غيــــر الســــارية. ورغــــم وجــــود هــــذه الــــروابط الوثيقــــة، فــــإن البيِّنــــات تشــــير إلــــى أن 
االضطرابات النفسية لدى المرضى المصابين باألمراض غير السارية وكذلك األمراض غير السارية لدى المرضـى 

ينبغي تنفيذ خطة العمل بشأن الصحة النفسية بالتنسـيق الوثيـق لذا ادة ما ُتغفل. المصابين باالضطرابات النفسية ع
  مع خطة العمل بشأن الوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها على المستويات كافة.

  
  األمراض السارية

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

ـــى ـــة  إل ـــد مـــن األمـــراض غيـــر الســـارية بمـــا فـــي ذلـــك األمـــراض القلبي ـــرتبط العدي ـــة. وي ـــة والبيئي ـــار الوراثي جانـــب اآلث
ـــاألمراض الســـارية ســـواء مـــن حيـــث ســـببياتها أو احتمـــاالت نتائجهـــا  الوعائيـــة وأمـــراض الجهـــاز التنفســـي المزمنـــة ب

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

مــس الســرطانات. وتشــمل المعــدالت المرتفعــة مــن الســرطانات األخــرى المعــروف أن حــاالت العــدوى تتســبب فــي خُ 
يـدز فـي حالـة سـاركومة كـابوزي، ألأو االحتشار في البلدان الناميـة، فيـروس الهـربس وفيـروس االتي ترتبط بالعدوى 

والديدان المثقوبة الكبدية في حالـة سـرطان القنـوات الصـفراوية. وقـد تنـتج بعـض حـاالت العجـز المهمـة مثـل العمـى 
الخـدمات القويـة القائمـة و منهـا. والصمم وعيوب القلب والخلل الذهني، عن أسباب ناجمة عن العدوى يمكن الوقايـة 

علــى الســكان والراميــة إلــى مكافحــة األمــراض المعديــة عــن طريــق اســتراتيجيات الوقايــة، بمــا فــي ذلــك التمنيــع (مثــل 
، وشـلل والكـزاز، والـورم الحليمـي البشـري، والحصـبة، والحميـراء، واألنفلـونزا، Bاللقاحات المضـادة لاللتهـاب الكبـدي 

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

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

األمــــراض غيــــر غيــــر الســـارية. ومــــن شـــأن االلتفــــات إلـــى هــــذا التفاعـــل أن يعظِّــــم فـــرص الكشــــف عـــن  بـــاألمراض
واألمـــــــراض المعديـــــــة علـــــــى حـــــــد ســـــــواء وفـــــــرص عالجهـــــــا، مـــــــن خـــــــالل خـــــــدمات الرعايـــــــة الصـــــــحية  الســـــــارية
والمتخصصـــة الســـريعة. علـــى ســـبيل المثـــال، مـــدخنو التبـــغ والمصـــابون بالســـكري أو االضـــطرابات الناجمـــة  األوليـــة
ـــــر المباشـــــر، ي عـــــن ـــــدخين غي ـــــى الت ـــــت المناعـــــة أو المعرضـــــون إل ـــــر تعـــــاطي الكحـــــول أو كب عـــــدون جمـــــيعهم أكث

لإلصــابة بالســل. ونظــرًا ألن تشــخيص الســل لــدى األشــخاص المصــابين بــأمراض الجهــاز التنفســي المزمنــة  عرضــة
غالبًا ما ُيغفل، فإن التعاون في الفحـص لتحـري اإلصـابة بالسـكري وأمـراض الجهـاز التنفسـي المزمنـة فـي العيـادات 

العيــادات المختصــة بــاألمراض غيــر الســارية مــن شــأنه أن المختصــة بالســل والفحــص لتحــري اإلصــابة بالســل فــي 
يعــزز اكتشــاف الحــاالت. وبالمثــل فــإن دمــج البــرامج المعنيــة بــاألمراض غيــر الســارية أو الرعايــة الملطفــة مــع بــرامج 

يـدز مـن شـأنه أن يعـود بفوائـد متبادلـة، ألن كليهمـا يرمـي إلـى الرعايـة والـدعم الطـويلي ألرعاية المصابين بفيـروس ا
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 لأليـــدزألجـــل كجـــزء مـــن البرنـــامج، وألن األمـــراض غيـــر الســـارية قـــد تمثـــل عرضـــًا جانبيـــًا للعـــالج الطويـــل األجـــل ا
  والعدوى بفيروسه.

  
  التغيُّر الديُمغرافي وحاالت العجز

  
إن الوقايـــة مـــن األمـــراض غيـــر الســـارية ســـتؤدي إلـــى زيـــادة عـــدد االشـــخاص الـــذين يتمتعـــون بالصـــحة فـــي مرحلـــة 

هم، وستؤدي كـذلك إلـى تجنـب تكـاليف الرعايـة الصـحية المرتفعـة، والتكـاليف غيـر المباشـرة األكثـر الشيخوخة ونسبت
٪ مــن الســكان مــن العجــز وتــؤثر زيــادة ١٥. ويعــاني نحــو الطاعنــة فــي الســنارتفاعــًا التــي تتعلــق بالفئــات الســكانية 

لى سبيل المثال تشير التقديرات إلى أن األمراض غير السارية تأثيرًا عميقًا على االتجاهات التي يشهدها العجز؛ ع
هذه األمراض تسهم بنحو ثلثي إجمالي سنوات العيش مع العجز في البلدان المنخفضـة والمتوسـطة الـدخل. وتضـع 

كبيرًا من الطلـب علـى الرعايـة  عبئاً حاالت العجز المتعلقة باألمراض غير السارية (مثل البتر أو العمى أو الشلل) 
ظم الصحية، وتخفِّض اإلنتاجية وتصيب األسر بالفاقة. وينبغي أن يمثل التأهيل استراتيجية صحية االجتماعية والنُ 

محوريـــة فـــي البـــرامج المعنيـــة بـــاألمراض غيـــر الســـارية مـــن أجـــل التصـــدي لعوامـــل الخطـــر (مثـــل الســـمنة والخمـــول 
عمى الناجم عن السكري أو السكتة البدني)، والفقدان في أداء الوظائف بسبب األمراض غير السارية (مثل البتر وال

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

  
  العنف واإلصابات غير المتعمدة

  
 شمل اإليذاء البدني والجنسي والنفسي، واإلهمـال أو الحرمـان)، عـامالً ُيعد تعرض األطفال إلساءة المعاملة (التي ت

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

ض غيـــر الســـارية. وهنـــاك بيِّنـــات تشـــير إلـــى أن مـــرض القلـــب اإلقفـــاري والســـرطان وأمـــراض الرئـــة المزمنـــة بـــاألمرا
مرتبطة بالتعرض إلساءة المعاملة في مرحلة الطفولة. وبالمثل فقد ُوجد أن التعـرض لعنـف العشـير مـرتبط بتعـاطي 

لــذا فــإن البــرامج الراميــة إلــى منــع الكحــول علــى نحــو ضــار، وتعــاطي المخــدرات، والتــدخين، واضــطرابات األكــل. و 
إساءة معاملة األطفال وعنف العشير في إمكانها أن تسهم إسهامًا كبيرًا في الوقاية من األمراض غير السـارية عـن 

  طريق الحد من احتماالت تعاطي التبغ، واتباع نظام غذائي غير صحي، وتعاطي الكحول على نحو ضار. 
  

لمأمونــة الالزمــة للمشــي وركــوب الــدراجات مــن ممارســة النشــاط البــدني. ولــذا فــإن ويمنــع غيــاب الهياكــل األساســية ا
االستراتيجيات المعروفة للوقاية من اإلصابات الناجمة عن حوادث الطرق مثـل التشـريعات المالئمـة بشـأن السـالمة 

وركـوب الـدراجات  شـيمعلى الطرق وٕانفاذها، والتخطيط الجيد الستخدام األراضـي والهياكـل األساسـية التـي تـدعم ال
بأمان، يمكن أن تسهم في الوقاية من األمـراض غيـر السـارية فضـًال عـن المسـاعدة فـي التصـدي لإلصـابات. وُيعـد 
ـــدة وعلـــى  القصــور النـــاتج عـــن تعـــاطي الكحـــول عـــامًال مهمـــًا يــؤثر علـــى مخـــاطر التعـــرض لإلصـــابات غيـــر المتعمَّ

والغـرق والحـروق والعنـف بأشـكاله كافـة. ولـذا فـإن التصـدي حدتها. وتشمل هذه اإلصابات حوادث الطرق والسـقوط 
 وفـــي مجـــاللتعـــاطي الكحـــول علـــى نحـــو ضـــار ســـيعود بالفائـــدة فـــي مجـــال الوقايـــة مـــن األمـــراض غيـــر الســـارية 

  اإلصابات.
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 Appendix 2  ٢التذييل 
  

مؤشرًا ومجموعة مكونة من تسع غايات عالميـة اختياريـة للوقايـة  ٢٥يتضمن  رصد عالمي شاملإطار 
  السارية ومكافحتها غيرمن األمراض 

  
  المؤشر  الغاية   عنصر اإلطار 

  الوفيات والمراضة
الوفيات المبكرة الناجمة عن 

  السارية غيراألمراض 
تحقيــــــق انخفــــــاض نســــــبي بمقــــــدار ) ١(

المبكــــــــرة  إجمــــــــالي الوفيــــــــاتفــــــــي  ٪٢٥
الناجمـــة عـــن األمـــراض القلبيـــة الوعائيـــة 
أو الســرطان أو داء الســكري أو أمــراض 

  الجهاز التنفسي المزمنة

المشروط فـي سـن يتـراوح  غيراحتمال الوفاة ) ١(
عامــــــًا بســــــبب األمــــــراض القلبيــــــة  ٧٠و ٣٠بــــــين 

الوعائيـــــــــة والســـــــــرطان وداء الســـــــــكري وأمـــــــــراض 
  الجهاز التنفسي المزمنة

ـــــــوع ) ٢(  مؤشر إضافي  معـــــــدل اإلصـــــــابة بالســـــــرطان حســـــــب ن
  ألف نسمة ١٠٠السرطان لكل 

  عوامل الخطر
      عوامل الخطر السلوكية 

تعـــاطي الكحـــول علـــى نحـــو 
  ١ضار

  

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

ـــــــى نحـــــــو ضـــــــار حســـــــب  ٢الكحـــــــول عل
  االقتضاء في إطار السياق الوطني

اسـتهالك ) المسـجل وغيـرالمسـجل (إجمالي ) ٣(
عامــــــــــــًا أو  ١٥البــــــــــــالغ مــــــــــــن العمــــــــــــر (الفــــــــــــرد 
ـــــــر ـــــــر الكحـــــــول  )أكث الســـــــنوي مـــــــن الكحـــــــول بلت

الســــياق  إطــــار الصــــافي، حســــب االقتضــــاء فــــي
  الوطني

معــــــــدل االنتشــــــــار الموحــــــــد حســــــــب الســــــــن ) ٤(
لإلســراف فــي تعــاطي الكحــول مــن آن إلــى آخــر 
 بـــين المـــراهقين والبـــالغين، حســـب االقتضـــاء فـــي

  السياق الوطني إطار
ـــــات الناجمـــــة عـــــن تعـــــاطي ) ٥( المراضـــــة والوفي

الكحـــــــــول بـــــــــين المـــــــــراهقين والبـــــــــالغين، حســـــــــب 
  السياق الوطنيإطار االقتضاء في 

تحقيـــــــق انخفـــــــاض نســـــــبي بمقـــــــدار ) ٣(  الخمول البدني
فـــي معـــدل انتشـــار نقـــص النشـــاط  ٪١٠

  البدني

معـــــــــــدل انتشـــــــــــار قلـــــــــــة النشـــــــــــاط البـــــــــــدني ) ٦(
 ٦٠عـرَّف بأنـه مزاولـة أقـل مـن يُ و المـراهقين،  بين

بــــين االعتــــدال  الــــذي يتــــراوحدقيقــــة مــــن النشــــاط 
  والشدة يومياً 

                                                           
ـــدان المؤشـــر (المؤشـــ     ١ ـــوطني وبمـــا يتماشـــى مـــع ســـتختار البل رات) 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 
، الكحـولجمـة عـن تعـاطي الكحول من آن إلـى آخـر، وٕاجمـالي كميـات الكحـول التـي يسـتهلكها الفـرد، والمراضـة والوفيـات النا

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

وضعتها المنظمـة التعـاطي الـذي يتسـبب فـي عواقـب صـحية واجتماعيـة ضـارة لمـن يشـرب الكحـول وللمحيطـين بـه وللمجتمـع 
  أنماط التعاطي المرتبطة بزيادة احتماالت الحصائل الصحية السلبيةككل، وكذلك 
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معــــــــدل االنتشــــــــار الموحــــــــد حســــــــب الســــــــن ) ٧(

النشـــــاط البـــــدني بـــــين األشـــــخاص البـــــالغين  لقلـــــة
وُيعـــــرَّف بأنـــــه (عامـــــًا أو أكثـــــر  ١٨العمـــــر  مـــــن

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

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

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

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

ـــــــــي معـــــــــدل االنتشـــــــــار ال ٪٣٠  حـــــــــاليف
ـــالغين  لتعـــاطي التبـــغ بـــين األشـــخاص الب

  سنة أو أكثر ١٥من العمر 

معـــدل االنتشـــار الحـــالي لتعـــاطي التبـــغ بـــين ) ٩(
  المراهقين

الموحـــــد حســـــب  معـــــدل االنتشـــــار الحـــــالي) ١٠(
 ١٨البـالغين مـن العمــر  التبـغ بـينالسـن لتعـاطي 
  عامًا أو أكثر

    عوامل الخطر البيولوجية
  ارتفاع ضغط الدم 

  
تحقيـــــــق انخفـــــــاض نســـــــبي بمقـــــــدار ) ٦(

فـــي معـــدل انتشـــار ارتفـــاع ضـــغط  ٪٢٥
الدم أو احتواء انتشار ارتفاع ضغط الـدم 

  تبعًا للظروف الوطنية

معــــــدل االنتشــــــار الموحــــــد حســــــب الســــــن  )١١(
الرتفــــاع ضــــغط الــــدم بــــين الكبــــار البــــالغين مــــن 

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

 ٩٠أو ضــــغط الــــدم االنبســــاطي البــــالغ / أكثــــر و
، وضـغط الـدم االنقباضـي )مليمتر زئبـق أو أكثـر

  المتوسط
  ٢والسمنة الداء السكري

  
  

وقــــــــف زيــــــــادة معــــــــدل انتشــــــــار داء ) ٧(
  السكري والسمنة

وحــــــــــــــد حســــــــــــــب معــــــــــــــدل االنتشــــــــــــــار الم) ١٢(
الســـــكر فـــــي / الرتفـــــاع مســـــتوى الغلوكـــــوز الســـــن
بــــــــين األشــــــــخاص البــــــــالغين مــــــــن العمــــــــر  الــــــــدم
وُيعــــــــــرَّف بأنــــــــــه تركيــــــــــز ( عامــــــــــًا أو أكثــــــــــر ١٨

بالزمـــــــــا الـــــــــدم علـــــــــى الريـــــــــق البـــــــــالغ  غلوكـــــــــوز
أو ) ديســــــيلتر/ مليغــــــرام ١٢٦(لتــــــر / مليمـــــول ٧

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

معـــــــــدل انتشـــــــــار فـــــــــرط الـــــــــوزن والبدانـــــــــة ) ١٣(
المعـــــــــــرَّف وفقـــــــــــًا لمعـــــــــــايير (المـــــــــــراهقين  بـــــــــــين

فــــــرط إلــــــى المرجعيــــــة للنمــــــو بالنســــــبة  المنظمــــــة
لــــــــدى األطفــــــــال والمــــــــراهقين فــــــــي ســــــــن  الــــــــوزن

بأنــــــــه انحــــــــراف معيــــــــاري واحــــــــد فــــــــي  الدراســــــــة
لســــــن والجــــــنس، حســــــب اكتلــــــة الجســــــم  منســــــب

يـــــان لبدانـــــة بأنـــــه انحرافـــــان معيار إلـــــى اوبالنســـــبة 
ـــــة الجســـــم  ـــــي منســـــب كتل ـــــان ف لســـــن حســـــب ااثن

  )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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لفـرط معدل االنتشـار الموحـد حسـب السـن ) ١٤(

والسـمنة بــين األشـخاص البــالغين مـن العمــر  الـوزن
وُيعــــــرَّف فــــــرط الــــــوزن بأنــــــه (عامــــــًا أو أكثــــــر   ١٨

 كتلــــة الجســــم الــــذي يعــــادل أو يزيــــد علــــى  منســــب
فــي حــين ُتعــرَّف الســمنة بأنهــا  ٢م /كيلــوغرام ٢٥

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

  مؤشرات إضافية
  

عة متوســط نســبة األحمــاض الدهنيــة المشــبَّ ) ١٥(
إجمـالي مـدخول الطاقـة الموحـد حسـب السـن  إلى
عامــًا أو  ١٨األشــخاص البــالغين مــن العمــر  فــي
  ١أكثر

معــــــدل االنتشــــــار الموحــــــد حســــــب الســــــن ) ١٦(
ــــالغين مــــن العمــــر (لألشــــخاص  عامــــًا أو  ١٨الب

الــــذين يســــتهلكون يوميــــًا أقــــل مــــن خمــــس  )أكثــــر
مــــــن الفواكــــــه ) غــــــرام ٤٠٠(حصــــــص إجماليــــــة 

  والخضروات
معــــــدل االنتشــــــار الموحــــــد حســــــب الســــــن ) ١٧(

الرتفــــــــــاع مســــــــــتوى الكولســــــــــترول الكلــــــــــي بــــــــــين 
عامًا أو أكثـر  ١٨األشخاص البالغين من العمر 

رول الكلــي البــالغ والُمعــرَّف بأنــه مســتوى الكولســت(
ديســــيلتر أو / مليغــــرام ١٩٠لتــــر أو / مليمــــول ٥

  لي ك، ومتوسط تركيز الكولسترول ال)أكثر
  الوطنيةاستجابة الُنظم 

 العـــــــــــالج باألدويـــــــــــة لمنـــــــــــع
ـــــة والســـــكتات  ـــــات القلبي النوب

  الدماغية
  

علـــــــى األقـــــــل مـــــــن  ٪٥٠حصـــــــول ) ٨(
األشــخاص المســتحقين للعــالج باألدويــة 
للوقايــــة مــــن النوبــــات القلبيــــة والســــكتات 
الدماغيــة علــى األدويــة والمشــورة الطبيــة 

  )بما في ذلك ضبط سكر الدم(

فـــــون (نســـــبة األشـــــخاص المســـــتحقين ) ١٨( المعرَّ
عامـــًا  ٤٠بـــأنهم األشـــخاص البـــالغون مـــن العمـــر 
بـــاألمراض  أو أكثـــر المعرضـــون لخطـــر اإلصـــابة

أو أكثــر علــى مــدى  ٪٣٠القلبيــة الوعائيــة بنســبة 
عشر سنوات، بما في ذلـك المصـابون بـاألمراض 

الــــذين يحصــــلون علــــى ) القلبيــــة الوعائيــــة بالفعــــل
بمــــا فــــي ذلــــك ضــــبط (والمشــــورة الطبيــــة  العــــالج
للوقايــة مــن النوبــات القلبيــة والســكتات ) الــدم ســكر

  الدماغية
األدويـــــــــــــــــــــــة الضـــــــــــــــــــــــرورية 
والتكنولوجيـــــــــات األساســـــــــية 

ــــــــــرلعــــــــــالج األمــــــــــراض   غي
  السارية الرئيسية

إتاحـــــــــــة التكنولوجيـــــــــــات واألدويـــــــــــة ) ٩(
األساســية الميســورة التكلفــة بمــا فــي ذلــك 
األدويـــــــة الجنيســـــــة، الضـــــــرورية لعـــــــالج 

الســارية الرئيســية، بنســبة  غيــراألمــراض 
فـــــــــــي منشـــــــــــآت القطـــــــــــاع العـــــــــــام  ٪٨٠

  والخاص على حد سواء

تـــوافر ويســـر تكلفـــة أدويـــة األمـــراض غيـــر ) ١٩(
ـــــــة  الســـــــارية األساســـــــية العاليـــــــة الجـــــــودة والمأمون
والفعالـــــــــة، بمـــــــــا فـــــــــي ذلـــــــــك األدويـــــــــة الجنيســـــــــة 
والتكنولوجيات األساسية في منشآت القطاع العام 

  والخاص على حد سواء

                                                           
دية المدرجة ضمن نطاق التصنيف العام لألحماض الدهنية المشبَّعة خصـائص بيولوجيـة فريـدة لألحماض الدهنية الفر      ١

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

  
ــــــدرة حســــــب ) ٢٠( ــــــة المق ــــــة الملطف إتاحــــــة الرعاي

األفيونيـــــة القويـــــة المفعـــــول اســـــتهالك المســـــكنات 
لكـل وفـاة ) باسـتثناء الميثـادون(المعادلة للمـورفين 
  ناجمة عن السرطان

اعتمـاد سياسـات وطنيـة تحـد مـن اســتهالك ) ٢١(
األحماض الدهنية المشبَّعة وتنهـي فعليـًا اسـتخدام 
الزيـــوت النباتيـــة المهدرجـــة جزئيـــًا فـــي اإلمـــدادات 

ياق الســـــإطـــــار الغذائيـــــة، حســـــب االقتضـــــاء فـــــي 
  الوطني والبرامج الوطنية

والميســـورة  ذات المردوديـــةتـــوافر اللقاحـــات ) ٢٢(
التكلفة المضـادة لفيـروس الـورم الحليمـي البشـري، 
  حسب االقتضاء وفقًا للبرامج والسياسات الوطنية

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

الية من الـدهون المشـبَّعة أو الحاوية على نسبة ع
عة أو الســــكريات األحمــــاض الدهنيــــة غيــــر المشــــبِّ 

  الحرة أو الملح 
ــــــاح المضــــــاد ) ٢٤( ــــــة باللق رصــــــد معــــــدل التغطي

بواسـطة عــدد مـا ُيعطــى  B التهـاب الكبــدلفيـروس 
  للرضع من الجرعات الثالثة من هذا اللقاح

نســبة النســـاء الالتـــي تتـــراوح أعمـــارهن بـــين ) ٢٥(
عامـــًا ممـــن يخضـــعن لفحـــص ســـرطان  ٤٩و ٣٠

عنــق الــرحم مــرة واحــدة علــى األقــل أو أكثــر مــن 
ـــة األصـــغر أو األكبـــر ســـنًا  ـــات العمري ـــك، والفئ ذل

  وفقًا لبرامج أو سياسات وطنية
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 Appendix 3  ٣التذييل 

  
  

خيارات السياسات والتدخالت العالية المردود للوقاية من األمراض غيـر السـارية الرئيسـية ومكافحتهـا، قائمة 
لمســاعدة الــدول األعضـــاء علــى تنفيـــذ اإلجــراءات الراميـــة إلــى تحقيـــق الغايــات العالميـــة االختياريــة التســـع، 

ول األعضـــاء المتعلقـــة دون اإلخـــالل بـــالحقوق الســـيادية للـــد(لســـياق الـــوطني فـــي إطـــار احســـب االقتضـــاء 
ينبغــي تحــديث هــذا التــذييل وفقــًا لمــا يطــرأ علــى البيِّنــات : ملحوظــة( )بتحديــد الضــرائب ضــمن السياســات األخــرى
  )ومردودية التدخالت من تطور بمرور الوقت

  
 ١،٢،٣ليست القائمـة شـاملة ولكـن المقصـود منهـا هـو تـوفير المعلومـات واإلرشـادات بشـأن فعاليـة التـدخالت ومردوديتهـا

باالسـتناد إلـى البيِّنــات الحاليـة، وأن تكــون بمثابـة األســاس الـذي يقـوم عليــه العمـل المســتقبلي مـن أجــل إنشـاء قاعــدة 
وفقـــًا لتقـــديرات المنظمـــة، ُتعـــد و . بيِّنـــات بشـــأن التـــدابير السياســـاتية والتـــدخالت الفرديـــة، والتوســـع فـــي هـــذه القاعـــدة

التي ينبغي تنفيذها في منشآت الرعايـة الصـحية  الفردية التدخالتو  ٣التدخالت السياساتية المدرجة ضمن الغرض 
وميســـورة التكلفـــة  ٤والمميـــزة بـــالخط الغلـــيظ، تـــدخالت ذات مـــردود عـــاٍل للغايـــة ٤األوليـــة المدرجـــة ضـــمن الغـــرض 

وينبغـي عنـد . بالنسـبة إلـى السـياق الخـاص بكـل بلـد مـن البلـدان تقـيَّمولكنهـا لـم . ٣، ٢، ١بالنسبة إلى جميـع البلـدان
اختيـــار التـــدخالت للوقايـــة مـــن األمـــراض غيـــر الســـارية ومكافحتهـــا، مراعـــاة فعاليـــة التـــدخالت ومردوديتهـــا، ويســـر 

وأثرهـا علـى المسـاواة فـي مجـال الصـحة، والحاجـة إلـى تنفيـذ وفقـًا للظـروف الوطنيـة، تكلفتها، والقـدرة علـى تنفيـذها، 
   .الفئات السكانية والتدخالت الفرديةمزيج من التدخالت السياساتية الشاملة لجميع 

  

  أدوات منظمة الصحة العالمية  ختياريةالعالمية اال الغايات  خيارات السياساتقائمة 
  ١ الغرض

 ـــــــــــوعي والفهـــــــــــماالرتقـــــــــــاء ب  كـــــــــــل مـــــــــــن ال
فيمـا يخـص  ةوالسياسـي ةالعامـ والممارسات

الســــــــارية  غيــــــــرالوقايــــــــة مــــــــن األمــــــــراض 
  ومكافحتها

  الســارية  غيــردمــج العمــل بشــأن األمــراض
فـــي برنـــامج العمـــل االجتمـــاعي واإلنمـــائي 

  واستراتيجيات الحد من الفقر
  تعزيـــــز التعـــــاون الـــــدولي مـــــن أجـــــل تعبئـــــة

المـــــوارد، وبنـــــاء القـــــدرات، وتـــــدريب القـــــوى 
العاملــة الصــحية، وتبــادل المعلومــات عــن 

 الدروس المستفادة وأفضل الممارسات

  
اإلســـهام فـــي جميـــع الغايـــات 

  العالمية االختيارية التسع

  
التقريـــــــــر العـــــــــالمي عـــــــــن وضـــــــــع   -

الســــارية لمنظمــــة  غيــــراألمــــراض 
  ٢٠١٠الصحة العالمية 

صحائف الوقائع لمنظمـة الصـحة   -
  العالمية

لوقايـــــــة مـــــــن ل طلـــــــس العـــــــالمياأل  -
األمـــــــــــــراض القلبيـــــــــــــة الوعائيـــــــــــــة 

  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).        
آخر من الحياة مع التمتع بالصحة بتكلفـة تقـل عـن متوسـط الـدخل السـنوي أو  اً ذات مردود عاٍل للغاية أي تضيف عام    ٤

  .الناتج المحلي اإلجمالي للفرد
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  أدوات منظمة الصحة العالمية  ختياريةالعالمية اال الغايات  خيارات السياساتقائمة 
  إشـــراك المجتمـــع المـــدني والقطـــاع الخـــاص

ــــــــز حســــــــب  االقتضــــــــاء وتعبئتهمــــــــا، وتعزي
التعــاون الــدولي مــن أجــل دعــم تنفيــذ خطــة 
ــــى الصــــعيد العــــالمي واإلقليمــــي  العمــــل عل

  والوطني
  المدرجــــة تنفيــــذ خيــــارات السياســــات األخــــرى

  )  ٢١الفقرة انظر ( ١الغرض  ضمن

ــــــــــــــــة   - ــــــــــــــــة والوطني األدوات اإلقليمي
  الموجودة 

األدوات األخــــــــــــرى ذات الصــــــــــــلة   -
الموجودة على الموقـع اإللكترونـي 
لمنظمــة الصــحة العالميــة بمــا فــي 
ذلـــــــك قـــــــرارات ووثـــــــائق األجهـــــــزة 
ــــــــــــة  الرئاســــــــــــية واللجــــــــــــان اإلقليمي

  .  للمنظمة
  ٢ الغرض

  ـــــــة ـــــــات مخصصـــــــات الميزاني ـــــــد أولوي تحدي
وزيادتهــــــا، للوقايــــــة مــــــن األمــــــراض غيــــــر 

دون و الســـــارية ومكافحتهـــــا، وفقـــــًا للحاجـــــة 
اإلخالل بحقوق الـدول السـيادية فـي تحديـد 

  الضرائب والسياسات األخرى 
  تقيـــيم القـــدرات الوطنيـــة فـــي مجـــال الوقايـــة

  السارية ومكافحتها غيرمن األمراض 
 طــــــط وطنيــــــة وضــــــع وتنفيــــــذ سياســــــات وخ

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

  المتعددين
  تنفيــذ خيــارات السياســات األخــرى المدرجــة

)، مــن ٣٠الفقــرة (انظــر  ٢ضــمن الغــرض 
أجــل تعزيــز القــدرات الوطنيــة بمــا فــي ذلــك 

القــــدرات فــــي مجــــال القــــدرات المؤسســــية، و 
يادة، وتصريف الشؤون، والعمل الشـامل الق

لقطاعـــــات متعـــــددة والشـــــراكات مـــــن أجـــــل 
الوقايــــــــة مــــــــن األمــــــــراض غيــــــــر الســــــــارية 

  ومكافحتها. 

  
اإلســهام فـــي جميـــع الغايـــات 

  العالمية االختيارية التسع

  
مذكرة األمين العام لألمـم المتحـدة   -

A/67/373    
أداة استقصـــــاء القـــــدرات الُقطريـــــة   -

  في مجال األمراض غير السارية 
أداة تقـــــــــدير القـــــــــدرات األساســـــــــية   -

  لبرامج مكافحة السرطان الوطنية 
ــــــــــــــــة   - ــــــــــــــــة والوطني األدوات اإلقليمي

  الموجودة
رى ذات الصــــــــــــلة خــــــــــــاألدوات األ  -

الموجودة على الموقـع اإللكترونـي 
لمنظمــة الصــحة العالميــة بمــا فــي 

ووثـــــــائق األجهـــــــزة ذلـــــــك قـــــــرارات 
ــــــــــــة  الرئاســــــــــــية واللجــــــــــــان اإلقليمي

  للمنظمة
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  أدوات منظمة الصحة العالمية  ختياريةالعالمية اال الغايات  خيارات السياساتقائمة 
  ١ ٣ الغرض

  ٢تعاطي التبغ
  تنفيـــــذ اتفاقيـــــة المنظمـــــة اإلطاريـــــة (انظـــــر

ينبغــــي علــــى أطــــراف اتفاقيــــة  ).٣٦الفقــــرة 
اإلطاريـــــــــــــــة تنفيـــــــــــــــذ جميـــــــــــــــع  المنظمـــــــــــــــة

ــــــــــــــــنص عليهــــــــــــــــا  االلتزامــــــــــــــــات ــــــــــــــــي ت الت
وُيحــــث جميــــع الــــدول األعضــــاء  بالكامــــل؛

اعتبــــــــار اتفاقيــــــــة غيــــــــر األطــــــــراف علــــــــى 
 المنظمــــة اإلطاريــــة الصــــك األساســــي فــــي

ــــــــى الصــــــــعيد  مجــــــــال ــــــــغ عل مكافحــــــــة التب
  العالمي.

  الحــــد مــــن يســــر تكلفــــة منتجــــات التبــــغ
طريــق زيــادة ضــريبة اإلنتــاج علــى  عــن
  ٣التبغ

  إيجاد بموجب القانون بيئات خالية تمامـًا
مــــن الــــدخان فــــي جميــــع أمــــاكن العمــــل 
المغلقـــــــة واألمـــــــاكن العامـــــــة ووســـــــائل 

 ٣المواصالت العامة

  تحــذير النــاس مــن مخــاطر التبــغ ودخــان
التبــــغ مــــن خــــالل التحــــذيرات الصــــحية 

  ٣والحمالت اإلعالمية الفعالة
  حظـــر جميـــع أنـــواع اإلعـــالن عـــن التبـــغ

  ٣والترويج له ورعايته

  
  

تحقيــــــــــــــــــــــــــــق انخفــــــــــــــــــــــــــــاض 
فـــــــــي  ٪٣٠بمقــــــــدار  نســــــــبي

 حــــــــــاليمعـــــــــدل االنتشـــــــــار ال
ـــالغين  ـــين الب لتعـــاطي التبـــغ ب

ســــــــــنة أو  ١٥مــــــــــن العمــــــــــر 
  .أكثر

  
خفـــــــض المعـــــــدل اإلجمـــــــالي 
للوفيــــــــــــات الناجمــــــــــــة عــــــــــــن 
ــــــة  ــــــة الوعائي األمــــــراض القلبي
والســـــــــــرطان وداء الســــــــــــكري 
وأمــــــراض الجهــــــاز التنفســــــي 

  ٪٢٥المزمنة بنسبة 

  
  

اتفاقيــــــــــــــة المنظمــــــــــــــة اإلطاريــــــــــــــة   -
  ومبادئها التوجيهية

 MPOWERوحــــــــــدات برنــــــــــامج   -
الخاصــة ببنــاء القــدرات فــي مجــال 

التبـــغ بمـــا الحـــد مـــن الطلـــب علـــى 
يتماشـــــــى مـــــــع اتفاقيـــــــة المنظمـــــــة 

  اإلطارية
تقــــارير منظمــــة الصــــحة العالميــــة   -

  عن وباء التبغ العالمي
ق األغذيـة ـــالتوصيات بشـأن تسوي  -

والمشـــــــــــروبات غيـــــــــــر الكحوليـــــــــــة 
  )١٤-٦٣ع   ص  ج(لألطفال 

التوصــيات العالميــة بشــأن النظــام   -
الغــذائي والنشــاط البــدني والصــحة 

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

  البدني من أجل الصحة
االســــتراتيجية العالميــــة للحــــد مــــن   -

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

      
      
      

                                                           
 نهجـاً  تتبـع أن بـل وحيـد، تـدخل علـى األعضـاء الـدول تعتمـد أال ينبغـي الخطـر، عوامـل مـن عامـل لكل التصدي عند      ١

 .المرجوة النتائج لتحقيق شامالً 

من أحكام اتفاقية المنظمة اإلطارية بشأن مكافحـة التبـغ. والتـدابير  واحد أو أكثر تعاطي التبغ: يجسد كل تدبير حكم      ٢
اقتـراح إعطـاء األولويـة لاللتزامـات التـي تـنص عليهـا اتفاقيـة المنظمـة اإلطاريـة ولكـن هـا بالمدرجة فـي التـذييل لـيس المقصـود 

هـــذه التـــدابير قـــد أثبتـــت جـــدواها وُيســـر تكلفتهـــا ومردوديتهـــا، والمقصـــود بهـــا تلبيـــة المعـــايير المحـــددة فـــي الفقـــرة االســـتهاللية 
قت ممكن. وتشمل اتفاقية المنظمة اإلطارية عـددًا مـن لمساعدة البلدان على بلوغ الغايات المتفق عليها في أسرع و  ٣ للتذييل

األحكام المهمة األخرى، بما في ذلك تدابير الحد من العرض والتدابير الخاصة بدعم العمل المشـترك بـين قطاعـات متعـددة، 
  والتي ُتعد جزءًا من أي برنامج شامل لمكافحة التبغ.

راض غيــر الســارية العاليــة المــردود فــي البيئــات المرتفعــة بعــض التــدخالت الخاصــة بالتــدبير العالجــي لألمــوهنــاك 
الدخل التي يفترض فيها وجود هيكل أساسي عالي المردود للتشخيص واإلحالة وعدد كاٍف من الحاالت، غيـر مدرجـة ضـمن 

، ومثــال علــى ذلــك غــرس ضــابطات النــبض فــي حــال إحصــار القلــب األذينــي البطينــي، وتزويــد ســيارات اإلســعاف ٤الغــرض 
  .جهزة إزالة الرجفان، وٕاجراء عمليات إعادة التوعي التاجي واستئصال باطنة الشريان السباتيبأ
آخر من الحياة مع التمتع بالصحة بتكلفـة تقـل عـن متوسـط الـدخل السـنوي أو  اً ذات مردود عاٍل للغاية أي تضيف عام    ٣

  .الناتج المحلي اإلجمالي للفرد
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  أدوات منظمة الصحة العالمية  ختياريةالعالمية اال الغايات  خيارات السياساتقائمة 
  تعاطي الكحول على نحو ضار 

  تنفيــذ اســتراتيجية منظمــة الصــحة العالميــة
للحد من تعاطي الكحـول علـى نحـو ضـار 

انظــــــر الصـــــــفحتين ) (٣انظــــــر الغــــــرض (
من خالل اتخـاذ اإلجـراءات فـي ) ٢٧-٢٦

المجــاالت المســـتهدفة الموصـــى بهـــا والتـــي 
  :تشمل ما يلي

  إذكــاء الــوعي بالعــبء النــاجم عــن تعــاطي
الكحــول؛ وتــولي القيــادة وااللتــزام السياســي 
  للحد من تعاطي الكحول على نحو ضار

  تقــــــــديم تــــــــدخالت الوقايــــــــة والعــــــــالج إلــــــــى
لالضــــــــــطرابات األشــــــــــخاص المعرضــــــــــين 

الناجمـة عــن تعــاطي الكحــول واالعــتالالت 
  المتربطة بها، أو المصابين بها

  دعـــــــــــــــــم المجتمعـــــــــــــــــات فـــــــــــــــــي اعتمـــــــــــــــــاد
والتــــــدخالت الفعالــــــة للوقايــــــة مــــــن  النهــــــوج

تعــــاطي الكحــــول علــــى نحــــو ضــــار والحــــد 
  منه

  تحـت  قيـادة المركبـاتتنفيذ سياسات بشـأن
  تأثير الكحول وتدابير مكافحتها

 ١ل تجاريًا وللجمهورتنظيم توافر الكحو  
  فرض قيـود أو حظـر كامـل علـى اإلعـالن

  ١عن الكحول والترويج له
  اســـتخدام سياســـات التســـعير مثـــل زيـــادة

ـــــــى المشـــــــروبات  ضـــــــرائب اإلنتـــــــاج عل
  ١الكحولية

  ،الحد من العواقـب السـلبية للشـرب والسـكر
بمــا فـــي ذلـــك تنظــيم ســـياق شـــرب الكحـــول 

  وتزويد المستهلك بالمعلومات
 الكحــــــول غيــــــر المشــــــروع  الحــــــد مــــــن أثــــــر

والكحــول الُمنــتج بصــورة غيــر رســمية علــى 
الصحة العمومية بتنفيذ ُنظم فعالة للمراقبـة 

  واإلنفاذ
  إنشــــــــاء ُنظــــــــم وطنيــــــــة مســــــــتدامة للرصــــــــد

والترصــــــد باســـــــتخدام مؤشــــــرات وتعـــــــاريف 
وٕاجراءات لجمع البيانات تتماشـى مـع ُنظـم 
المعلومـــــات العالميـــــة واإلقليميـــــة للمنظمـــــة 

  بالكحول والصحة. التي تتعلق

  
تحقيــــــــــق انخفــــــــــاض نســــــــــبي 

على األقل فـي  ٪١٠بمقدار 
معـــــــدالت تعـــــــاطي الكحـــــــول 

حســـــــب  علـــــــى نحـــــــو ضـــــــار
االقتضــاء فــي إطــار الســياق 

  الوطني 
تحقيــــــــــق انخفــــــــــاض نســــــــــبي 

 معــــــــدل فــــــــي ٪٢٥بمقــــــــدار 
انتشار ارتفاع ضغط الدم أو 
احتواء انتشار ارتفـاع ضـغط 
  الدم تبعًا للظروف الوطنية

خفـــــــض المعـــــــدل اإلجمـــــــالي 
للوفيــــــــــــات الناجمــــــــــــة عــــــــــــن 
ــــــة  ــــــة الوعائي األمــــــراض القلبي
والســـــــــــرطان وداء الســــــــــــكري 
وأمــــــراض الجهــــــاز التنفســــــي 

  ٪٢٥المزمنة بنسبة 

  
التقريـــــــر العـــــــالمي عـــــــن الكحـــــــول   -

والصحة لمنظمة الصحة العالميـة 
٢٠١٣، ٢٠١١  

إرشادات منظمـة الصـحة العالميـة   -
  بشأن ملح الطعام والبوتاسيوم 

ــــــــــــــــة   - ــــــــــــــــة والوطني األدوات اإلقليمي
  الموجودة

األدوات األخــــــــــــرى ذات الصــــــــــــلة   -
الموجودة على الموقـع اإللكترونـي 
لمنظمــة الصــحة العالميــة بمــا فــي 
ذلـــــــك قـــــــرارات ووثـــــــائق األجهـــــــزة 
ــــــــــــة  الرئاســــــــــــية واللجــــــــــــان اإلقليمي

  للمنظمة
  

                                                           
آخر من الحياة مع التمتع بالصحة بتكلفـة تقـل عـن متوسـط الـدخل السـنوي أو  اً تضيف عامذات مردود عاٍل للغاية أي     ١

  .الناتج المحلي اإلجمالي للفرد
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  أدوات منظمة الصحة العالمية  ختياريةالعالمية اال الغايات  خيارات السياساتقائمة 
  النظام الغذائي غير الصحي والخمول البدني 

  العالميـــــــــــة تنفيـــــــــــذ اســـــــــــتراتيجية المنظمـــــــــــة
ــــــدني  بشــــــأن النظــــــام الغــــــذائي والنشــــــاط الب

 ٤٠الفقرتـــان  ،٣انظـــر الغـــرض (والصـــحة 
  )٤١و

 زيادة استهالك الفاكهة والخضروات  
  تـــــــوفير بيئـــــــات أكثـــــــر مالءمـــــــة ومأمونيـــــــة

وتوجهــــًا إلــــى الصـــــحة مــــن أجــــل ممارســـــة 
  النشاط البدني

  تنفيـــــذ التوصـــــيات بشـــــأن تســـــويق األغذيـــــة
انظر (والمشروبات غير الكحولية لألطفال 

  )  ٣٩و ٣٨الفقرتان  ،٣الغرض 
  تنفيــذ االســتراتيجية العالميــة للمنظمــة بشــأن

  تغذية الرضع وصغار األطفال 
 ١،٢مدخول الملح خفض   
 محـــــل  إحـــــالل الـــــدهون غيـــــر المشـــــبَّعة

  ١األحماض الدهنية المتحولة
  إذكـــاء الـــوعي العـــام بشـــأن تنفيـــذ بـــرامج

  ١النظام الغذائي والنشاط البدني
  إحالل الدهون غيـر المشـبَّعة محـل الـدهون

  المشبَّعة
 لتعزيز  إدارة الضرائب والدعم على األغذية

 النظام الغذائي الصحي

  تنفيــذ خيـــارات السياســـات األخـــرى المدرجـــة
من أجل التصدي للنظام  ٣ضمن الغرض 

  والخمول البدنيالغذائي غير الصحي 

  
تحقيــــــــــق انخفــــــــــاض نســــــــــبي 

فــــــــي معــــــــدل  ٪١٠بمقــــــــدار 
  النشاط البدني قلةانتشار 

تحقيــــــــــق انخفــــــــــاض نســــــــــبي 
 معــــــــدل فــــــــي ٪٢٥بمقــــــــدار 

انتشار ارتفاع ضغط الدم أو 
احتواء انتشار ارتفـاع ضـغط 
  الدم تبعًا للظروف الوطنية

وقـــــف زيـــــادة معـــــدل انتشـــــار 
  داء السكري والسمنة

خفـــــــض المعـــــــدل اإلجمـــــــالي 
للوفيــــــــــــات الناجمــــــــــــة عــــــــــــن 
ــــــة  ــــــة الوعائي األمــــــراض القلبي
والســـــــــــرطان وداء الســــــــــــكري 
وأمــــــراض الجهــــــاز التنفســــــي 

  ٪٢٥المزمنة بنسبة 
تحقيــــــــــق انخفــــــــــاض نســــــــــبي 

فــــــي متوســــــط  ٪٣٠بمقــــــدار 
/ مـــدخول الســـكان مـــن الملـــح

  الصوديوم

  
  

   ٤ الغرض
  دمــــــــــج التــــــــــدخالت الخاصــــــــــة بــــــــــاألمراض

المــــــــــــردود العــــــــــــالي الســــــــــــارية ذات  غيــــــــــــر
فـــــــي مجموعـــــــة الرعايـــــــة الصـــــــحية  للغايـــــــة
ــــــة ــــــة  األساســــــية األولي ــــــُنظم إحال المــــــزودة ب

المرضــــــى إلــــــى جميــــــع مســــــتويات الرعايــــــة 
التغطيــــة  للمضــــي قــــدمًا ببرنــــامج الصــــحية،

  الشاملة بالخدمات الصحية 
  استكشــــــــــــاف آليــــــــــــات صــــــــــــالحة لتمويــــــــــــل

وأدوات اقتصــــادية ابتكاريــــة تســــتند  الصــــحة
 إلى بيِّنات

  
إتاحة التكنولوجيـات واألدويـة 
األساســـــية الميســـــورة التكلفـــــة 
ــــــــــة  ــــــــــك األدوي ــــــــــي ذل بمــــــــــا ف
الجنيســـة، الضـــرورية لعــــالج 

 غيـــــــــــــــــــــــــــــــراألمـــــــــــــــــــــــــــــــراض 
الرئيســــــــية، بنســــــــبة  الســــــــارية

فــــــي منشــــــآت القطــــــاع  ٪٨٠
العــــــام والخــــــاص علــــــى حــــــد 

  سواء
  

  
تقريـــــر منظمـــــة الصـــــحة العالميـــــة   -

الخــــــــاص بالصــــــــحة فــــــــي العــــــــالم 
٢٠١١، ٢٠١٠  

الوقايـــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــن األمـــــــــــــــــــراض   -
: الســــــــــــــارية ومكافحتهــــــــــــــا غيـــــــــــــر

التوجيهيــــــــــــــة بشــــــــــــــأن  المبــــــــــــــادئ
ـــــــة الصـــــــحية األوليـــــــة فـــــــي  الرعاي

ظــــروف شــــح المــــوارد؛ تشــــخيص 
الســكري مــن الــنمط الثــاني وتــدبيره 

والتــدبير العالجــي للربــو  العالجــي
وداء االنســــــــداد الرئــــــــوي المــــــــزمن 

٢٠١٢    
                                                           

آخر من الحياة مع التمتع بالصحة بتكلفـة تقـل عـن متوسـط الـدخل السـنوي أو  اً ذات مردود عاٍل للغاية أي تضيف عام    ١
  .الناتج المحلي اإلجمالي للفرد

  .وضبط مدخول اليود في الملح الميودن، حسب االقتضاء    ٢
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  أدوات منظمة الصحة العالمية  ختياريةالعالمية اال الغايات  خيارات السياساتقائمة 
 وســــــع فــــــي الكشــــــف المبكــــــر والتغطيــــــة، الت

وٕاعطـــاء أولويـــة للتـــدخالت العاليـــة المـــردود 
، بمــــا فــــي ذلــــك التــــدخالت والبالغــــة التــــأثير

العالية المردود الرامية إلى التصدي لعوامل 
    الخطر السلوكية

  تــــــدريب القــــــوى العاملــــــة الصــــــحية وتعزيــــــز
قدرات الُنظم الصحية والسيما علـى مسـتوى 

ـــة الصـــحية األو  ـــة الرعاي ـــة لي للتصـــدي للوقاي
  من األمراض غير السارية ومكافحتها

  ــــــــة تحســــــــين إتاحــــــــة التكنولوجيــــــــات واألدوي
األساســــية الميســــورة التكلفــــة بمــــا فــــي ذلــــك 
األدويــــــــــة الجنيســــــــــة، الضــــــــــرورية لعــــــــــالج 

الســـــــارية الرئيســـــــية، فـــــــي  غيـــــــراألمــــــراض 
منشـــآت القطـــاع العـــام والخـــاص علـــى حـــد 

  سواء
 ت األخرى تنفيذ التدخالت وخيارات السياسا

 ٤العاليــة المــردود المدرجــة ضــمن الغــرض 
لتعزيـــز الـــُنظم الصـــحية ) ٤٨الفقـــرة انظـــر (

وتوجيهها من أجل التصدي لألمراض غير 
الســارية وعوامــل خطرهــا مــن خــالل الرعايــة 
الصــــحية األوليــــة التــــي تركــــز علــــى النــــاس 

  والتغطية الشاملة بالخدمات الصحية
  وتنفيـــذهاوضـــع سياســـات الرعايـــة الملطِّفـــة 

باسـتخدام طـرق العـالج العاليـة المـردود بمــا 
ة فــي ذلــك  ة المعادل ة القوي كنات األفيوني المس

املين  دريب الع ا، وت ي أثرھ ورفين ف للم
  الصحيين

   ١األمراض القلبية الوعائية وداء السكري
  توفير العالج باألدوية (بما في ذلـك ضـبط

ــداء الســكري  ــدى المصــابين ب ــدم ل ســكر ال
ضــغط الــدم باســتخدام نهــج  ومكافحــة فــرط

لألفـــــراد  والمشـــــورة المخـــــاطر الشـــــاملة)
المصــابين بأزمــة قلبيــة أو ســكتة دماغيــة 
واألشـــــخاص المعرضـــــين تعرضـــــًا شـــــديدًا 

أو أكثـــر) لإلصـــابة بأحـــداث قلبيـــة  ٪٣٠(
وعائيـــــة مميتـــــة أو غيـــــر مميتـــــة خـــــالل 

  ٢السنوات العشر القادمة
 حمــض أســيتيل الساليســيليك فــي العــالج ب

   ٢اء عضل القلب الحادحال احتش

  
خفـــــــض المعـــــــدل اإلجمـــــــالي 
للوفيــــــــــــات الناجمــــــــــــة عــــــــــــن 
ــــــة  ــــــة الوعائي األمــــــراض القلبي
والســـــــــــرطان وداء الســــــــــــكري 
وأمــــــراض الجهــــــاز التنفســــــي 

  ٪٢٥المزمنة بنسبة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ـــــل  ٪٥٠حصـــــول  ـــــى األق عل
مــــن األشــــخاص المســــتحقين 
للعــالج باألدويــة للوقايــة مــن 
ــــــة والســــــكتات  ــــــات القلبي النوب
ــــــــــة علــــــــــى األدويــــــــــة  الدماغي

بمـــــا فـــــي (والمشـــــورة الطبيـــــة 
  )ذلك ضبط سكر الدم

  

  
  

  
المبــادئ التوجيهيــة بشــأن ســرطان   -

  : عنق الرحم
استخدام العـالج بالتبريـد فـي حـال 

  الورم العنقي داخل الظهارة
لعـــالج بشـــأن االمبـــادئ التوجيهيـــة   -

الــــــــدوائي لأللــــــــم المســــــــتمر لــــــــدى 
ـــال المصـــابين بـــاالعتالالت  األطف

    الطبية
ــــدخالت الخاصــــة   - ــــي الت التوســــع ف

بــاألمراض غيــر الســارية، منظمــة 
  ٢٠١١الصحة العالمية 

 CHOICEقاعــــــــــــــــــدة بيانــــــــــــــــــات   -
  لمنظمة الصحة العالمية 

مجموعة منظمـة الصـحة العالميـة   -
للتــــــــــــدخالت األساســــــــــــية بشــــــــــــأن 
األمـــراض غيـــر الســـارية بمـــا فــــي 

  ٢٠١١ذلك أداة التسعير 
ـــــــة   - ـــــــة مـــــــن األمـــــــراض القلبي الوقاي

ـــــــــةالوعائ ـــــــــة . ي ـــــــــادئ التوجيهي المب
تقـــــدير مخـــــاطر األمـــــراض بشــــأن 

القلبية الوعائيـة وتـدبيرها العالجـي 
  ٢٠٠٧لعام 

البروتوكـــوالت الســـريرية المتكاملـــة   -
للرعايــة الصــحية األوليــة وجــداول 
توقـــــع مخـــــاطر األمـــــراض القلبيـــــة 
الوعائيــــــــــــــة لمنظمــــــــــــــة الصــــــــــــــحة 

الجمعيـــــــــــــة الدوليـــــــــــــة / العالميـــــــــــــة
  ٢٠١٢لمكافحة فرط ضغط الدم 

: التكنولوجيـــــات الميســـــورة التكلفـــــة  -
ـــــــــــدم  ـــــــــــاس ضـــــــــــغط ال أجهـــــــــــزة قي
لالســــــــتخدام فــــــــي ظــــــــروف شــــــــح 

  ٢٠٠٧الموارد 
المبــــادئ التوجيهيــــة بشــــأن نوعيــــة   -

  الهواء في األماكن المغلقة 
المبـــادئ التوجيهيـــة للمنظمـــة بشـــأن  -

ـــــــــــق  نوعيـــــــــــة الهـــــــــــواء فيمـــــــــــا يتعل
بالجســــــــــــيمات الدقيقــــــــــــة واألوزون 

ائي وثنــائي أكســيد النيتــروجين وثنــ
    ٢٠٠٥أكسيد الكبريت. 

                                                           
  .٣اإلجراءات السياساتية للوقاية من األمراض غير السارية الرئيسية مدرجة ضمن الغرض     ١
آخر من الحياة مع التمتع بالصحة بتكلفـة تقـل عـن متوسـط الـدخل السـنوي أو  اً ذات مردود عاٍل للغاية أي تضيف عام    ٢

  .الناتج المحلي اإلجمالي للفرد
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  أدوات منظمة الصحة العالمية  ختياريةالعالمية اال الغايات  خيارات السياساتقائمة 
  توفير العالج باألدوية (بمـا فـي ذلـك ضـبط

ســــكر الــــدم لــــدى المصــــابين بــــداء الســــكري 
ومكافحـــة فـــرط ضـــغط الـــدم باســـتخدام نهـــج 

لألفــــــــــراد والمشــــــــــورة المخــــــــــاطر الشــــــــــاملة) 
ــــة  ــــة أو ســــكتة دماغي المصــــابين بأزمــــة قلبي

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

ــــــــر مميتــــــــة خــــــــالل  وعائيــــــــة مميتــــــــة أو غي
  السنوات العشر القادمة

 والســــكري الكشــــف عــــن فــــرط ضــــغط الــــدم 
مـــــــا باســـــــتخدام نهـــــــج ومكافحته مـــــــاوعالجه

   شامل لجميع المخاطر

  الوقايــــة الثانويــــة مــــن الحمــــى الروماتيزميــــة
  وداء القلب الروماتيزمي

 ليك العـــــــــالج بحمـــــــــض أســـــــــيتيل الساليســـــــــي
واألتينولــــــــــــول والعــــــــــــالج الحــــــــــــال للخثــــــــــــرة 
(ســــتربتوكيناز) فــــي حــــال احتشــــاء عضــــل 

  القلب الحاد
  ـــــب االحتقـــــاني بُمثبطـــــات عـــــالج فشـــــل القل

اإلنــــزيم المحــــول لألنجيوتنســــين، ومحصــــر 
  البيتا واألدوية المدرة للبول

  ــــاب احتشــــاء ــــي أعق ــــب ف ــــل القل إعــــادة تأهي
  عضل القلب

  العـــــــــــالج بمضـــــــــــادات تخثـــــــــــر الـــــــــــدم فـــــــــــي
ـــــــــــــدل والتعـــــــــــــرض  حـــــــــــــال التعـــــــــــــرض المعت
ـــــر الصـــــمامي الشـــــديد  للرجفـــــان األذينـــــي غي
المصــــــحوب ي ـق المترالـــــــحــــــال تضيــــــ وفــــــي

  يــان األذينـالرجفب
  جرعــــــات منخفضــــــة مــــــن حمــــــض إعطــــــاء

أسيتيل الساليسيليك لعالج السكتة الدماغيـة 
  اإلقفارية
  ١داء السكري

  التـــدخالت الخاصـــة بـــنمط المعيشـــة للوقايـــة
  لثانيمن السكري من النمط ا

 للمرضــــــــــى المصـــــــــــابين  لقــــــــــاح األنفلـــــــــــونزا
   بالسكري

  الرعايـــــة الصـــــحية الســـــابقة للحمـــــل للنســـــاء
ــــــــــي ســــــــــن اإلنجــــــــــاب بمــــــــــا فــــــــــي ذلــــــــــك  ف
المرضــى والتــدبير العالجــي المكثــف  توعيــة
  للسكر

تحقيــــــــــق انخفــــــــــاض نســــــــــبي 
فــــــــي معــــــــدل  ٪٢٥بمقــــــــدار 

انتشار ارتفاع ضغط الدم أو 
احتواء انتشار ارتفـاع ضـغط 

  لوطنيةالدم تبعًا للظروف ا
  

الوحـــــــــدات : مكافحـــــــــة الســـــــــرطان  -
  الخاصة بالوقاية والرعاية الملطِّفة

  )٢٠١١(قائمة األدوية األساسية   -

  "  صحة واحدة"أداة   -

تحســـين قـــدرات التمـــريض والقبالـــة   -
ــــــــــي الوقايــــــــــة مــــــــــن  للمســــــــــاهمة ف
األمــراض غيــر الســارية وعالجهــا 

  وتدبيرها العالجي 

ــــــــــــــــة األدوات   - ــــــــــــــــة والوطني اإلقليمي
  الموجودة

األدوات األخــــــــــــرى ذات الصــــــــــــلة   -
الموجودة على الموقـع اإللكترونـي 
لمنظمــة الصــحة العالميــة بمــا فــي 
ذلـــــــك قـــــــرارات ووثـــــــائق األجهـــــــزة 
ــــــــــــة  الرئاســــــــــــية واللجــــــــــــان اإلقليمي

  للمنظمة
  

                                                           
  .٣اإلجراءات السياساتية للوقاية من األمراض غير السارية الرئيسية مدرجة ضمن الغرض     ١
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  أدوات منظمة الصحة العالمية  ختياريةالعالمية اال الغايات  خيارات السياساتقائمة 
  الكشــف عــن اعــتالل الشــبكية الســكري عــن

طريـــق فحـــص العـــين المتوســـعة ثـــم العـــالج 
للوقايـــة المالئـــم بـــالتخثير الضـــوئي بـــالليزر 

  من العمى
  العــــالج الفعـــــال باألدويـــــة المثبطـــــة لإلنـــــزيم

المحــــول لألنجيوتنســــين للوقايــــة مــــن تفــــاقم 
  أمراض الكلى

  الرعايــــــــــة الصــــــــــحية للســــــــــكتات الدماغيــــــــــة
الوخيمـــــــة وٕاعـــــــادة التأهيـــــــل فـــــــي الوحـــــــدات 

  المختصة بعالج السكتة
  :تـــــــــــــدخالت الرعايـــــــــــــة الصـــــــــــــحية للقـــــــــــــدم

التوعيــــــــــــــــة، إتاحــــــــــــــــة األحذيــــــــــــــــة  بــــــــــــــــرامج
  العيادات المتعددة التخصصات.  بة؛المناس

  ١السرطان
  الوقايــــة مــــن ســــرطان الكبــــد مــــن خــــالل

  B٢ التهاب الكبدالتمنيع ضد 
الوقاية من سرطان عنق الرحم مـن خـالل   •

 الخليِّكالفحص (الفحص البصري بحمض 
" (الفحــــــص لسنيكــــــو  أو ُلطاخــــــة "بابــــــا
الـرحم)، إذا كـان عـالي  السيتولوجي لعنـق

وربـــط ذلـــك بعـــالج اآلفـــات  ٢)المردوديـــة
  ٢السابقة للتسرطن في الوقت المناسب

  التطعـــــــيم ضــــــــد فيــــــــروس الــــــــورم الحليمــــــــي
البشــري، حســـب االقتضــاء، إذا كـــان عـــالي 
المــــــردود وميســــــور التكلفــــــة، وفقــــــًا للبــــــرامج 

  والسياسات الوطنية
  ين رحم ب ق ال الفحص لتحري سرطان عن

العالج  ك ب رتبط ذل ى أن ي كان عل الس
   ٣التوقيتالمالئم 

  فحص السكان والتصـوير اإلشـعاعي للثـدي
لتحري سـرطان الثـدي (للبالغـات مـن العمـر 

عامــــــــــًا) وربــــــــــط ذلــــــــــك بــــــــــالعالج  ٧٠-٥٠
  ٣المناسب التوقيت

                                                           
  .٣من الغرض اإلجراءات السياساتية للوقاية من األمراض غير السارية الرئيسية مدرجة ض    ١
ذات مردود عاٍل للغاية أي تضيف عامًا آخر من الحياة مع التمتع بالصحة بتكلفـة تقـل عـن متوسـط الـدخل السـنوي أو     ٢

  .الناتج المحلي اإلجمالي للفرد
  .والعالج واإلحالة التشخيص على القدرةب إذا ارتبط إال جدوى ذا الفحص يكون لن    ٣
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  أدوات منظمة الصحة العالمية  ختياريةالعالمية اال الغايات  خيارات السياساتقائمة 
  فحـــــص الســـــكان لتحـــــري ســـــرطان القولـــــون

، بمــا فــي ذلــك مــن خــالل اختبــار والمســتقيم
بــين  الــدم الخفــي فــي البــراز عنــد االقتضــاء

عامًا أو أكثر وربط  ٥٠البالغين من العمر 
    ١ذلك بالعالج المناسب التوقيت

  الفحـــص لتحـــري ســـرطان الفـــم بـــين الفئـــات
الشـــديدة التعـــرض (مثـــل األشـــخاص الـــذين 
 يتعـــاطون التبـــغ والـــذين يمضـــغون التنبـــول)

    ١وربط ذلك بالعالج المناسب التوقيت
  ٢أمراض الجهاز التنفسي المزمنة

  ــــــنة إتاحــــــة الحصــــــول علــــــى المواقــــــد المحسَّ
والوقــــود النظيــــف للحــــد مــــن التلــــوث داخــــل 

  األماكن المغلقة
  التــــــدخالت العاليــــــة المــــــردود للوقايــــــة مــــــن

ــــــل األمــــــراض  ــــــة، مث ــــــة المهني أمــــــراض الرئ
الناجمـــــــــــــة عـــــــــــــن التعـــــــــــــرض للســـــــــــــليكا أو 

  األسبستوس
  عــــــــالج الربــــــــو باالســــــــتناد إلــــــــى المبــــــــادئ

  التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية
  ــــونزا للمرضــــى المصــــابين بــــداء لقــــاح األنفل

  االنسداد الرئوي المزمن
   ٥ الغرض

  وضـــــع البرنـــــامج البحثـــــي الـــــوطني المحـــــدد
األمــــراض غيــــر الســــارية بشــــأن األولويــــات 

  وتنفيذه
  تحديــــــــد أولويــــــــات مخصصــــــــات الميزانيــــــــة

للبحــــث فــــي مجــــال الوقايــــة مــــن األمــــراض 
  غير السارية ومكافحتها

  تعزيــز المــوارد البشــرية والقــدرات المؤسســية
  في مجال البحث 

  تعزيز القدرات في مجال البحـث مـن خـالل
التعــــــاون مــــــع المعاهــــــد البحثيــــــة األجنبيــــــة 

  والمحلية
  األخـــــــــــــرى تنفيـــــــــــــذ خيـــــــــــــارات السياســـــــــــــات

الفقــــرة انظــــر ( ٥ضــــمن الغــــرض  المدرجــــة
، مـــــــن أجـــــــل تعزيـــــــز ودعـــــــم القـــــــدرات )٥٢

الوطنيــــــــة فــــــــي مجــــــــال البحــــــــث والتطــــــــوير 
  واالبتكار العالي الجودة

  
اإلســـهام فـــي جميـــع الغايـــات 

  العالمية االختيارية التسع

  
ـــــــــــات   - البرنـــــــــــامج المحـــــــــــدد األولوي

لبحوث الوقاية من األمراض غير 
  ٢٠١١السارية ومكافحتها لعام 

التقرير الخـاص بالصـحة فـي العـالم  -
٢٠١٣  

االســــــــــــتراتيجية وخطــــــــــــة العمــــــــــــل   -
العالميتان بشأن الصحة العمومية 
 واالبتكــــــــــــار والملكيــــــــــــة الفكريــــــــــــة 

  )٢١-٦١ج ص ع(
ــــــــــــــــة   - ــــــــــــــــة والوطني األدوات اإلقليمي

  الموجودة
األدوات األخــــــــــــرى ذات الصــــــــــــلة   -

الموجودة على الموقـع اإللكترونـي 
لمنظمــة الصــحة العالميــة بمــا فــي 
ذلـــــــك قـــــــرارات ووثـــــــائق األجهـــــــزة 
ــــــــــــة  الرئاســــــــــــية واللجــــــــــــان اإلقليمي

  للمنظمة 
                                                           

  .والعالج واإلحالة التشخيص على القدرةب إذا ارتبط إال جدوى ذا الفحص يكون لن    ١
  .٣اإلجراءات السياساتية للوقاية من األمراض غير السارية الرئيسية مدرجة ضمن الغرض     ٢
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  أدوات منظمة الصحة العالمية  ختياريةالعالمية اال الغايات  خيارات السياساتقائمة 
   ٦ الغرض

  ــــــــــد الغايــــــــــات والمؤشــــــــــرات الوطنيــــــــــة تحدي
باالســتناد إلــى إطــار الرصــد العــالمي وربــط 
ذلـــــك بسياســـــة وخطـــــة شـــــاملتين لقطاعـــــات 

  متعددة 
  تعزيــز المــوارد البشــرية والقــدرات المؤسســية

  في مجال الترصد والرصد والتقييم
  إنشــاء نظــام شــامل لترصــد األمــراض غيــر

أو تعزيزه، بمـا فـي ذلـك تسـجيل / السارية و
وفيات وفقًا للسبب على نحو يعـول عليـه، ال

وتسجيل حـاالت السـرطان، والجمـع الـدوري 
للبيانـــات الخاصـــة بعوامـــل الخطـــر، ورصـــد 

  االستجابة الوطنية 
  دمــــــــج ترصــــــــد األمــــــــراض غيــــــــر الســــــــارية

ـــــي ُنظـــــم المعلومـــــات الصـــــحية  ورصـــــدها ف
  الوطنية

  تنفيـــذ خيـــارات السياســـات األخـــرى المدرجـــة
، مــن )٥٩ة الفقــر انظــر ( ٦ضــمن الغــرض 

أجـــــــل رصـــــــد اتجاهـــــــات األمـــــــراض غيـــــــر 
الســـارية ومحـــدداتها، وتقيـــيم التقـــدم الُمحـــرز 

  في مجال الوقاية منها ومكافحتها

  
اإلســـهام فـــي جميـــع الغايـــات 

  .العالمية االختيارية التسع

  
  إطار الرصد العالمي   -
  أداة التشريح الشفوي  -
ـــــــــــــــنهج التـــــــــــــــدريجي للترصـــــــــــــــد   - ال

STEPwise    
  العالمي لترصد التبغالنظام   -
نظـــــام المعلومـــــات العـــــالمي عـــــن   -

  الكحول والصحة
االستقصــــاء العــــالمي عــــن صــــحة   -

طــــــالب المــــــدارس، أداة التــــــدريب 
للمراجعــــــــــة العاشــــــــــرة للتصــــــــــنيف 

  الدولي لألمراض 
أداة تقييم توافر الخدمات والتأهب   -

)SARA(  
-  GLOBOCAN الوكالــة الدوليــة ،

  ٢٠٠٨لبحوث السرطان 
ــــــــــــــــة األدوات   - ــــــــــــــــة والوطني اإلقليمي

  الموجودة
األدوات األخــــــــــــرى ذات الصــــــــــــلة   -

الموجودة على الموقـع اإللكترونـي 
لمنظمــة الصــحة العالميــة بمــا فــي 
ذلـــــــك قـــــــرارات ووثـــــــائق األجهـــــــزة 
ــــــــــــة  الرئاســــــــــــية واللجــــــــــــان اإلقليمي

  للمنظمة
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 Appendix 4   ٤١التذييل 
  
  

من  يتعلق بقائمة مؤقتة فقط. وجاري تقسيم العملأمثلة من التقسيم التعاوني للمهام والمسؤوليات. 
  .تها األخرىصناديق األمم المتحدة وبرامجها ووكاال  جانب

  
دعـــــم الـــــوزارات الحكوميـــــة بخـــــالف وزارة الصـــــحة فـــــي جهودهـــــا الراميـــــة إلـــــى    برناِمج األمم المتحدة اإلنمائي

المشاركة في النهج الشامل لجميع مستويات الحكومة المتعلق بـاألمراض غيـر 
  السارية 

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

 مــج األمــراض غيــر الســارية علــى نحــو صــريح فــي دعــم وزارات التخطــيط فــي د
  استراتيجيات الحد من الفقر 

 يـدز فـي دمـج التـدخالت الراميـة إلـى التصـدي دعم اللجـان الوطنيـة المعنيـة باأل
لتعاطي الكحول على نحـو ضـار فـي البـرامج الوطنيـة القائمـة المعنيـة بفيـروس 

  يدزألا
لجنــــــــة األمــــــــم المتحــــــــدة االقتصــــــــادية 

  ألوروبا
  برنامج البلدان األوروبية للنقل والصحة والبيئةدعم  

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

  وبـث/ تتبـع حلـول الطاقـة النظيفـة دعم التحالف العالمي لمواقد الطهـي النظيفـة
  لألسر المعيشية

  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

ســرطان عنــق الـــرحم ) ١اإلنجابيــة القائمــة، مــع التركيـــز بصــفة خاصــة علـــى (
  ) وتعزيز أنماط المعيشة الصحية بين المراهقين٢(

تعزيز قدرة وزارات الصحة على الحد من عوامل خطر األمراض غيـر السـارية    اليونيسيف
  بين األطفال والمراهقين

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

  في مجال الوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها الجنس
ــــــــامج األمــــــــم المتحــــــــدة المشــــــــترك  برن

  يدزأللمكافحة ا
 يـــــــــــــدز فـــــــــــــي دمـــــــــــــج التـــــــــــــدخالت ألدعـــــــــــــم اللجـــــــــــــان الوطنيـــــــــــــة المعنيـــــــــــــة با

الوطنيـة القائمـة المعنيـة بفيــروس  غيـر السـارية فـي البـرامج بـاألمراض الخاصـة
  يدزألا

  ـــــــة للمصـــــــابين ـــــــة الصـــــــحية المزمن ـــــــز الرعاي ـــــــي تعزي دعـــــــم وزارات الصـــــــحة ف
يــــدز وبــــاألمراض غيــــر الســــارية (فــــي ســــياق التــــدعيم العــــام للــــُنظم األ بفيــــروس

  الصحية) 
 يـدز وبـاألمراض غيـر دعم وزارات الصحة في دمج البرامج المعنية بفيروس األ

  كيز بصفة خاصة على الرعاية الصحية األوليةالسارية، مع التر 
                                                           

  سيجري تحديث هذه المعلومات دوريًا باالستناد إلى المدخالت التي تقدمها وكاالت األمم المتحدة.     ١
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اللجنـــة الدائمـــة للتغذيـــة التابعـــة لألمـــم 
  المتحدة

  تيســـير مواءمـــة األمـــم المتحـــدة لإلجـــراءات المتخـــذة علـــى الصـــعيدين الُقطـــري
والعـــالمي مـــن أجـــل الحـــد مـــن عوامـــل خطـــر األمـــراض غيـــر الســـارية المتعلقـــة 

 بالنظام الغذائي 

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

  إدراج خطــة العمــل فــي الخطــط والبــرامج والمبــادرات المتعلقــة بالغــذاء والتغذيــة
(مثل مبادرة تعزيز التغذية للجنة الدائمـة للتغذيـة التابعـة لألمـم المتحـدة، ولجنـة 

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

توســـيع نطـــاق الــــدعم المقـــدم إلــــى وزارات الصـــحة مـــن أجــــل تعزيـــز العناصــــر    الوكالة الدولية للطاقة الذرِّية
الخاصــة بــالعالج فــي االســتراتيجيات الوطنيــة لمكافحــة الســرطان، إلــى جانــب 
عمليات استعراض ومشاريع برنـامج عمـل الوكالـة بشـأن عـالج السـرطان الـذي 

  عي يعزز النهوج الشاملة لمكافحة السرطان لدى تنفيذ برامج الطب اإلشعا
دعـــم خطـــة العمـــل العالميـــة للمنظمـــة بشـــأن صـــحة العمـــال والشـــبكة العالميـــة    منظمة العمل الدولية

للصحة المهنية وتحـالف الحفـاظ علـى الصـحة فـي مكـان العمـل التـابع للمحفـل 
  االقتصادي العالمي 

  ،تعزيــــز تنفيــــذ معــــايير العمــــل الدوليــــة الخاصــــة بالســــالمة والصــــحة المهنيتــــين
المتعلقــــــة بالســــــرطان المــــــرتبط بعوامــــــل مهنيــــــة، واألسبســــــتوس، والســــــيما تلــــــك 

  واألمراض التنفسية، وخدمات الصحة المهنية
التـدابير الوقائيـة والفحـص والعـالج والرعايـة لالجئـين الفلسـطينيين الـذين  عزيزت   األونروا

  يعانون من األمراض غير السارية 
 تكلفــــة الخاصــــة تحســــين فــــرص الحصــــول علــــى األدويــــة األساســــية الميســــورة ال

  باألمراض غير السارية من خالل الشراكات مع الشركات الصيدالنية 
الوقايــة مــن األمــراض غيــر الســارية المرتبطــة بالتغذيــة، بمــا فــي ذلــك فــي حالــة    برنامج األغذية العالمي

  األزمات
دعـم وزارات اإلعـالم فــي إدراج األمـراض غيـر الســارية فـي المبـادرات الخاصــة    االتحاد الدولي لالتصاالت

  بالمعلومات واالتصاالت والتكنولوجيا  
  دعـم وزارات اإلعـالم فــي إدراج األمـراض غيـر الســارية فـي المبـادرات الخاصــة

  بالفتيات والنساء 
  ـــــف المحمولـــــة لتشـــــجيع الخيـــــارات دعـــــم وزارات اإلعـــــالم فـــــي اســـــتخدام الهوات

بمــا فــي ذلــك مــن خــالل البرنــامج  ،صــحية وتحــذير النــاس مــن تعــاطي التبــغال
العــالمي المشــترك بــين االتحــاد الـــدولي لالتصــاالت ومنظمــة الصــحة العالميـــة 

  بشأن الصحة المحمولة واألمراض غير السارية
تعزيز قدرة وزارات الزراعة على التصدي النعدام األمـن الغـذائي وسـوء التغذيـة    منظمة األغذية والزراعة

  والسمنة 
  في مواءمة السياسات الزراعية والتجارية والصحية  الزراعةدعم وزارات  

العمل في نطاق واليتها علـى دعـم وزارات التجـارة بالتنسـيق مـع سـائر اإلدارات    منظمة التجارة العالمية 
المختصة (والسيما تلـك المعنيـة بالصـحة العموميـة والملكيـة الفكريـة) الحكومية 

في التصدي ألوجه التفاعل بين السياسـات التجاريـة وقضـايا الصـحة العموميـة 
  في مجال األمراض غير السارية

برنــــامج األمــــم المتحــــدة للمســــتوطنات 
  البشرية

 التوســع  دعــم وزارات اإلســكان فــي التصــدي لألمــراض غيــر الســارية فــي ســياق
  العمراني السريع 



  WHA66.10          Annex  الملحق        ١٠-٦٦ص ع ج

63 

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

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

األمــــــراض غيــــــر الســــــارية ومكافحتهــــــا باســــــتخدام وســــــائل اإلعــــــالم وشــــــبكات 
  المعلومات العالمية

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

مكتب األمم المتحـدة المعنـي بتسـخير 
  تنمية والسالمالرياضة ألغراض ال

   التـــــرويج لممارســـــة الرياضـــــة كوســـــيلة للوقايـــــة مـــــن األمـــــراض غيـــــر الســـــارية
  ومكافحتها.

ـــة والمؤسســـات    المنظمة العالمية للملكية الفكرية العمـــل فـــي نطـــاق واليتهـــا، ودعـــم عنـــد الطلـــب الـــوزارات المعني
فـي  الوطنية ومعالجة التفاعل بين الصحة العموميـة واالبتكـار والملكيـة الفكريـة

  مجال األمراض غير السارية
مكتـــــــــــب األمـــــــــــم المتحـــــــــــدة المعنـــــــــــي 

  بالمخدرات والجريمة
 ١تقرر االستمرار في تقصيها   

   ١تقرر االستمرار في تقصيها   الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات
  

                                                           
  .المناقشة المقرر أن يعقدها المجلس االقتصادي واالجتماعي بشأن فرقة عمل األمم المتحدة بما في ذلك من خالل    ١
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 Appendix 5    ٥التذييل 
  

الخطر، واآلثار الصحية أمثلة عن مشاركة الحكومات الشاملة لعدة قطاعات من أجل الحد من عوامل 
  ١المحتملة للعمل المشترك بين قطاعات متعددة

  

تعاطي الكحول   الخمول البدني  التبغ  القطاع
  على نحو ضار

النظام الغذائي غير 
  الصحي

          الزراعة 
          االتصاالت

          التعليم
          التوظيف
          الطاقة
          البيئة 

          الماليةالشؤون 
          توريد األغذية/ األغذية

          الشؤون الخارجية
          الصحة
          اإلسكان
          األمن/ العدل

          التشريع
          الرعاية االجتماعية

          التنمية االجتماعية واالقتصادية
          الرياضة

          الضرائب واإليرادات
          )باستثناء صناعة التبغ(التجارة والصناعة 

          النقل
          الحضري  التخطيط

          شؤون الشباب
  

                                                           
  .)http://www.who.int/nmh/events/2012/20121128.pdf: متاح على الرابط التالي( A/67/373مقتبس من الوثيقة     ١
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  ١آلثار الصحية المحتملة للعمل المشترك بين قطاعات متعددةلأمثلة 
  

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

القطاعــــات المعنيــــة 
  )أمثلة(

 التشريع  
  ـــــــوزارات صـــــــاحبة ال

المصـــــــــــلحة علـــــــــــى 
صـــــــعيد الحكومـــــــة، 
بما في ذلـك وزارات 
الزراعـــة والجمـــارك/ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرادات  اإلي
واالقتصــــاد والتعلــــيم 
ـــــــة والصـــــــحة  والمالي
والشــــؤون الخارجيــــة 
والعمـــــل والتخطـــــيط 
والرعايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
االجتماعية ووسائل 
اإلعـــــالم الحكوميـــــة 
  واإلحصاء والتجارة 

  وزارات التعلـــــــــيم والماليـــــــــة
والعمـــل والتخطـــيط والنقـــل 
والتخطــــــــــــــيط الحضــــــــــــــري 

  والرياضة والشباب
  الحكومة المحلية  

  التشريع  
  وزارات التجـــــــــــــــــــارة

والصناعة والتعلـيم 
والشـــــــؤون الماليـــــــة 

  والعدل
 الحكومة المحلية  
  

 التشريع  
  وزارات التجــــــارة والزراعــــــة

والصــــــــــــــــــناعة والتعلــــــــــــــــــيم 
والتخطــــــــــــــيط الحضــــــــــــــري 
ـــــة  والطاقـــــة والنقـــــل والرعاي

  االجتماعية والبيئة 
  الحكومة المحلية  

أمثلــــــــة اإلجــــــــراءات 
الشـــــاملة لقطاعـــــات 

  متعددة

  ـــــــــذ االلتزامـــــــــات تنفي
الناشــئة عــن اتفاقيــة 
منظمــــــــــة الصــــــــــحة 
ــــــة  ــــــة اإلطاري العالمي
بشأن مكافحـة التبـغ 
 عـــــن طريـــــق لجـــــان

التنســــــــــــــيق علــــــــــــــى 
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
  ــــــــــــرامج ــــــــــــديم حــــــــــــوافز للب تق

ة االمتعلقـــــــــة بأنمـــــــــاط الحيـــــــــ
  في أماكن العملالصحية 

  تهيئـــــة المزيـــــد مـــــن البيئـــــات
اآلمنة في المتنزهات العامة 

  واألماكن الترفيهية 
  تنظــيم حمــالت عبــر وســائل

  اإلعالم
  تنفيــذ التــدخالت االقتصــادية

الراميـــة إلـــى تعزيـــز النشـــاط 
البـــــــــــــدني (مثـــــــــــــل فـــــــــــــرض 
الضرائب على وسائل النقـل 
ذات المحركــــــــــــات، ودعــــــــــــم 
الـــــــــــــــــــدراجات والمعـــــــــــــــــــدات 

  الرياضية) 

  التنفيـــــــــــذ الكامـــــــــــل
الســــــــــــــــــــــــــــــتراتيجية 
منظمــــــــة الصــــــــحة 
العالميــة للحــد مــن 
تعـــــــاطي الكحـــــــول 

  على نحو ضار

  الحــــد مــــن كميــــات الملــــح
والــــــــــــــــــــدهون المشــــــــــــــــــــبَّعة 
والســــــــكريات المســــــــتخدمة 

  ي األطعمة المصنَّعةـف
  الحــــــــــد مــــــــــن األحمــــــــــاض

الدهنيــــــــــــــــــــــة المشــــــــــــــــــــــبَّعة 
والـــتخلص مـــن األحمـــاض 
الدهنيــة المتحولــة المنتجــة 

فــــي  صــــناعيًا المســــتخدمة
  األغذية 

  التصــــــدي لإلعــــــالن عــــــن
األغذيــــــة غيــــــر الصــــــحية 

  لألطفال
  زيـــــــــــادة تـــــــــــوافر الفواكـــــــــــه

والخضــــــــــــــــروات وُيســــــــــــــــر 
ـــــــى  تكلفتهـــــــا للتشـــــــجيع عل

  زيادة مدخولها
  تقـــديم أطعمـــة صـــحية فـــي

المـــــــــدارس وغيرهـــــــــا مـــــــــن 
ومـــــن  المؤسســـــات العامـــــة

ـــــــــــدعم  ـــــــــــرامج ال خـــــــــــالل ب
  االجتماعي

  تنفيــــــــــــــــــــــــذ التــــــــــــــــــــــــدخالت
االقتصــــــــــــــــادية لتوجيــــــــــــــــه 

ـــــــــــــــــــة اســـــــــــــــــــتهالك األ غذي
  (الضرائب، الدعم المالي)

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

الحـــــد مـــــن تعـــــاطي    الحصائل المنشودة
التبـــــــغ واســـــــتهالكه، 
بمــــــــــــا فــــــــــــي ذلــــــــــــك 
ــــــدخين  التعــــــرض للت
غير المباشر والحـد 
مـــــــن إنتـــــــاج التبـــــــغ 

  ومنتجات التبغ

 الحد من الخمول البدني  
  

  الحـــد مـــن تعـــاطي
الكحول على نحـو 

  ضار

  الحـــد مـــن اســـتخدام الملـــح
والــــــــــــــــــــدهون المشــــــــــــــــــــبَّعة 

  والسكريات 
  االستعاضــــــــــــة باألغذيــــــــــــة

الصـــــــحية عـــــــن األغذيـــــــة 
الغنيـــــــة بالطاقـــــــة والفقيـــــــرة 

  بالمغذيات الدقيقة 
  

  
  ٢٠١٣أيار/ مايو  ٢٧الجلسة العامة التاسعة،   
  ٩/ المحاضر الحرفية/٦٦ج  
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