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إنقاذ األرواح وتقليل النفقات
أبرز نقاط الوثيقة

تلخص هذه الصفحة نتائج الوثيقة املعنونة “إنقاذ األرواح وتقليل النفقات :استجابة اسرتاتيجية لألمراض غري السارية” .وألول مرة توضح هذه الوثيقة الفوائد
الصحية واالقتصادية لتنفيذ التدخالت األعىل مردودا ً وجدوى للوقاية من األمراض غري السارية (أفضل الخيارات التي حددتها منظمة الصحة العاملية) يف
البلدان املنخفضة الدخل وبلدان الرشيحة الدُنيا من فئة الدخل املتوسط .وتتمثل النتائج الرئيسية للوثيقة فيام ييل:

سنوياً لكل شخص يف البلدان املنخفضة الدخل وبلدان الرشيحة
الدُ نيا من فئة الدخل املتوسط لتنفيذ أفضل الخيارات التي
حددتها منظمة الصحة العاملية

يلزم مبلغ إضايف قدره

 1.27دوالر أمريكي

ما الذي سيعود به هذا االستثامر عىل البلدان املنخفضة الدخل وبلدان الرشيحة الدُ نيا من فئة الدخل املتوسط؟

دوالر أمرييك واحد
 7دوالرات أمريكية
كل دوالر أمرييك واحد يُستثمر يف
أفضل الخيارات التي حددتها املنظمة
سيدر عائداً قدره  7دوالرات أمريكية
عىل األقل بحلول عام 2030

 17مليون
سي ّحول تنفيذ أفضل الخيارات التي حددتها املنظمة دون
وقوع  17مليون حالة من حاالت داء القلب اإلقفاري
والسكتة الدماغية يف البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل
بحلول عام 2030

تنفيذ أفضل الخيارات
التي حددتها املنظمة
ميكن أن يدر

%15
ميكن تحقيق تراجع بنسبة  ٪15يف الوفيات
املبكرة بحلول عام  2030بتنفيذ أفضل
الخيارات التي حددتها املنظمة

 8.2مليون من األرواح
ميكن إنقاذها يف البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل بحلول عام
 2030بتنفيذ أفضل الخيارات التي حددتها املنظمة

 350مليار دوالر أمريكي

بفضل التنمية
االقتصادية من اآلن
وحتى عام 2030
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تصدير
الدكتور تيدروس أدهانوم غيربيسوس
املدير العام ملنظمة الصحة العاملية
ت ُعد الخسائر البرشية الناجمة عن األمراض غري السارية غري مقبولة .ومتثل هذه األمراض  -مبا يف ذلك أمراض
القلب واألوعية والرسطان وداء السكري وأمراض الجهاز التنفيس املزمنة واالضطرابات النفسية  -األسباب
الرئيسية للوفاة يف العامل ،وتحمل يف جنباتها تكلفة ضخمة تتجاوز قطاع الصحة وتقوض إنتاجية القوى العاملة
واالزدهار االقتصادي .كام أن األمراض غري السارية أضحت أيضاً مسألة تتعلق باإلنصاف ،إذ إنها تؤثر عىل نحو
غري متناسب عىل بلدان الرشيحة الدُنيا من فئة الدخل املتوسط ،ويف جميع البلدان تتعرض لها أكرث ما تتعرض
الفئات األفقر واألضعف التي تكون احتامالت حصولها عىل العالج أقل ما تكون.
ومنظمة الصحة العاملية لديها خطة اسرتاتيجية جديدة تتسم بالجرأة وتستند إىل العرب املستخلصة والخربات
املكتسبة خالل تاريخها املمتد عىل مدى  70عاماً .فنحن نكرس جهودنا لثالث أهداف رئيسية ،وهي :ضامن
استفادة مليار شخص آخر من التغطية الصحية الشاملة؛ حصول مليار شخص آخر عىل حامية أفضل من
الطوارئ الصحية؛ متتع مليار شخص آخر مبزيد من الصحة والعافية .وت ُعد األمراض غري السارية ذات صلة
باألهداف الثالثة جميعها ،فالتقدم صوب التغطية الصحية الشاملة سيزيد من إتاحة خدمات الوقاية من
األمراض غري السارية وتشخيصها وعالجها دون اإلنفاق املبارش الذي يؤدي إىل الوقوع يف براثن الفقر؛ وحامية
الناس من أثر الطوارئ الصحية يتضمن استمرار رعاية األشخاص الذين يعانون من األمراض غري السارية؛
وتحسني الصحة والعافية يتطلب تكثيف العمل عىل مكافحة األسباب الرئيسية للوفاة واملرض يف العامل.
والوثيقة املعنونة إنقاذ األرواح وتقليل النفقات :استجابة اسرتاتيجية لألمراض غري السارية ،تزود البلدان
والجهات املانحة باملعلومات التي تحتاج إليها من أجل تحديد أولويات اإلجراءات التي تتخذها .وألول مرة ،تم
حساب االحتياجات التمويلية الالزمة للتصدي لألمراض غري السارية يف البلدان املنخفضة الدخل وبلدان
الرشيحة الدنيا من فئة الدخل املتوسط ،وت ُرجمت إىل عوائد صحية واقتصادية .وما يكتيس أهمية بالغة ،هو
أن الوثيقة تعرض التدخالت األعىل مردودا ً وجدوى التي ميكن من خاللها تحقيق هذه الحصائل .
والرسالة العامة تبعث عىل التفاؤل .والحكومات والجهات املانحة مدعوة إىل اعتبار التصدي لألمراض غري
السارية فرصة لتحقيق حصائل صحية أفضل وتحسني األداء االقتصادي .فإذا اعتمد جميع البلدان التدخالت
األعىل مردودا ً ،لن يؤدي ذلك إىل إنقاذ ماليني األرواح بحلول عام  2030فحسب ،بل وسيحقق أيضاً عائدا ً قدره
 7دوالرات أمريكية للفرد لكل دوالر يُستثمر.

“ ألول مرة ،تم حساب االحتياجات التمويلية الالزمة
للتصدي لألمراض غري السارية يف البلدان املنخفضة
الدنيا،
الدخل والبلدان املتوسطة الدخل من الرشيحة ُ
وتُرجمت إىل عوائد صحية واقتصادية ”
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مايكل ر .بلومربغ
سفري املنظمة العاملي املعني باألمراض غري السارية
ألول مرة يف التاريخ ،يزيد عدد األشخاص الذين ميوتون بسبب األمراض غري السارية  -مثل الرسطان وداء
السكري وأمراض القلب  -عىل عدد من ميوتون بسبب األمراض السارية مثل املالريا والسل.
وهذه مشكلة خطرية ومتفاقمة مل تسرتع االنتباه الذي تستحقه .فاألمراض غري السارية تقتل نحو  41مليون
شخص سنوياً ،تقل أعامر العديد منهم عن السبعني بكثري .والوقاية من األمراض غري السارية وعالجها يخصص
لهام نحو  ٪1من التمويل الصحي العاملي يف البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل ،يف حني أنها تتسبب يف نحو
 ٪80من الوفيات.
وتطرح األمراض غري السارية عبئاً مالياً ضخامً ناجامً عن التكاليف الصحية واألرواح املزهقة ،والبلدان التي
تتحمل معظم هذا العبء هي البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل األقل قدرة عىل تحمل هذا العبء.
وتنشأ املشكلة جزئياً عن تصور خاطئ ،حيث تتقبل الحكومات عاد ًة الوفيات الناجمة عن األمراض غري السارية
اعتقادا ً منها بأنه ال ميكن تالفيها ،يف حني أن تالفيها ممكن .ومن املمكن أن يكون املستقبل مختلفاً .ففي
إمكاننا أن نتغلب عىل موجة األمراض غري السارية واملعاناة التي تسببها .وعالوة عىل ذلك ،فأن االستثامر
الصغري نسبياً من شأنه أن يساعد عىل تجنب التكاليف الضخمة.
وتقدم هذه الوثيقة املربرات االقتصادية للعمل الجريء يف مواجهة األمراض غري السارية ،وتوضح بعض من
الطرق األشد ف ّعالية للحد من عواقبها ،ما قد يساعد عىل توجيه املزيد من املوارد إىل حيث متس الحاجة إليها.
وبنرش هذه التدابري حول العامل  -وإذكاء الوعي بشأن مدى إلحاح التحدي  -ميكننا إنقاذ ماليني األرواح.
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االستثامر يف
إنقاذ األرواح
يُعد تعظيم األثر الناجم عن كل دوالر يُنفق حاسم األهمية إذا كنا لننجح يف التصدي لواحد من أكرب التحديات
الصحية يف هذا الزمان ،أال وهو األمراض غري السارية .فهذه الحاالت املرضية  -مبا يف ذلك الرسطان وداء
السكري وأمراض القلب وأمراض الجهاز التنفيس املزمنة  -تسبب عددا ً أكرب بكثري من الوفيات وحاالت العجز
من أي مجموعة أخرى من األمراض .وت ُعد األمراض غري السارية أهم سبب للوفاة يف العامل ،ويقوض أثرها
جوانب متعددة من التنمية الوطنية ،مبا يف ذلك النمو االقتصادي واإلنتاجية والرعاية االجتامعية والتعليم
ونوعية الحياة .وتشكّل األمراض غري السارية تحدياً متنامياً يف بلدان الرشيحة الدُنيا من فئة الدخل املتوسط
بصفة خاصة ،حيث تحدث معظم الوفيات املبكرة يف هذه البلدان1.
وكام هو الحال يف املجال املايل ،يلتزم املستثمرون يف مجال الصحة العمومية أيضاً ،بتحقيق أعظم األثر من كل
دوالر يُنفق .وقد يتجاوز هذا األثر املكاسب الصحية وميتد عىل نحو متزايد ،إىل مكاسب أخرى مثل العوائد
االقتصادية والبيئية واالجتامعية .ومن شأن أفضل السياسات الخاصة باألمراض غري السارية أن تدر عوائد يف كل
مجال من هذه املجاالت .وهذا يعني أنه باستثامر البلدان يف هذه السياسات ميكنها تجنب األثر الصحي
واالقتصادي لألمراض غري السارية ،وتعظيم الفوائد التي تعود عىل سائر مجاالت التنمية.
وملساعدة البلدان عىل تحقيق ذلك ،حددت منظمة الصحة العاملية مجموعة من التدخالت التي ت ُعد ميسورة
التكلفة وعالية املردود ومس ّندة بالبيّنات .وسيؤدي تنفيذ هذه التدخالت إىل تحقيق أعظم أثر صحي ممكن يف
الحد من حاالت املرض والعجز والوفاة املبكرة الناجمة عن األمراض غري السارية .ولهذا السبب ت ُع ّرف هذه
التدخالت مبسمى “أفضل الخيارات التي حددتها املنظمة”.
وتزود هذه الوثيقة راسمي السياسات والجهات املانحة وسائر أصحاب املصلحة بلمحة عامة عن قيمة
االستثامر يف األمراض غري السارية ،واألثر الصحي والعوائد االقتصادية التي ميكن توقعهام عند استخدام
السياسات الصائبة.

“ يُعد تعظيم األثر الناجم عن كل دوالر يُنفق حاسم األهمية
إذا كنا لننجح يف التصدي لواحد من أكرب التحديات الصحية
يف هذا الزمان ،أال وهو األمراض غري السارية ”

 1الوفيات والمراضة الناجمة عن األمراض غير السارية .المرصد الصحي العالمي [ قاعدة البيانات اإللكترونية ] .جنيف :منظمة الصحة العالمية؛
.)http://www.who.int/gho/ncd/mortality_morbidity/en/( 2018
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قيمة الوقاية من األمراض
غري السارية ومكافحتها
ال يؤدي االستثامر يف الوقاية من األمراض غري السارية ومكافحتها إىل تحسني الصحة وإنقاذ األرواح فحسب،
يحسن مشاركة القوى العاملة وإنتاجيتها
بل ويؤدي أيضاً إىل تحسني اإلنتاجية االقتصادية للبالد .فمن شأنه أن ّ
وأن يحد من العبء املايل للتكاليف الصحية غري املتوقعة الناجمة عن األمراض غري السارية بالنسبة إىل األفراد
واألرس .ويُعد االستثامر مهامً بصفة خاصة يف البلدان املنخفضة الدخل وبلدان الرشيحة الدُنيا من فئة الدخل
املتوسط ،التي تستمر فيها زيادة عبء األمراض غري السارية وتقل قدرة ال ُنظم الصحية عىل الصمود.

زيادة متويل
الصحة

الحامية من املخاطر املالية
لألمراض غري السارية

زيادة
القدرة عىل
الكسب

رفع الناتج
املحيل
اإلجاميل

اآلثار االجتامعية

زيادة متوسط
العمر املتوقع
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اآلثار االقتصادية

متتع الناس
مبزيد من الصحة

خفض نفقات
الرعاية الصحية

زيادة مشاركة
القوى العاملة

إنقاذ األرواح وتقليل النفقات

تحقيق
أعظم أثر صحي
ممكن
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أفضل
االستثامرات
ت ُعد أفضل الخيارات عالية املردود والجدوى عند تنفيذها يف البلدان .وهي تغطي ستة من مجاالت السياسات،
أال وهي :تعاطي التبغ؛ وتعاطي الكحول عىل نحو ضار؛ والنظام الغذايئ غري الصحي؛ والخمول البدين؛ والتدبري
العالجي ألمراض القلب واألوعية الدموية وداء السكري؛ والتدبري العالجي للرسطان.
وهناك  16تدخالً مستهدفاً يف إطار هذه املجاالت .وتحظى هذه التدخالت بأفضل الب ّينات التي تشري إىل
تحقيق األثر والقيمة  -بالنسبة إىل الصحة واالقتصاد وسائر مجاالت التنمية الوطنية.
وتزداد هذه السياسات قوة وفائدة عند استخدامها معاً .ومثال عىل ذلك الحمالت التي تع ّزز النشاط البدين
وتضمن يف الوقت ذاته توافر الخيارات الغذائية املنخفضة املحتوى من امللح ،من أجل الحد من مخاطر اإلصابة
بأمراض القلب واألوعية الدموية التي يتعرض لها الناس عىل املدى الطويل.
وميكن للبلدان أن تختار تدخالً وحيدا ً وفقاً الحتياجاتها ثم تستند إليه يف اعتامد التدخالت األخرى .ومع زيادة
عدد التدخالت التي ينفذها البلد تزداد الفوائد زيادة مضاعفة.

اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺗﻌﺎﻃﻲ
اﻟﺘﺒﻎ

اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺗﻌﺎﻃﻲ
اﻟﻜﺤﻮل ﻋﲆ ﻧﺤﻮ
ﺿﺎر

اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم
اﻟﻐﺬايئ ﻏري اﻟﺼﺤﻲ

اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﺨﻤﻮل
اﻟﺒﺪين

اﻟﺘﺪﺑري اﻟﻌﻼﺟﻲ
ﻷﻣﺮاض اﻟﻘﻠﺐ
واﻷوﻋﻴﺔ اﻟﺪﻣﻮﻳﺔ
وداء اﻟﺴﻜﺮي
اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ
اﻟﴪﻃﺎن وﺗﺪﺑريه
اﻟﻌﻼﺟﻲ

اﻟﻬﺪف  4-3ﻣﻦ أﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ

الغاية  4-3من أهداف التنمية املستدامة تخفيض الوفيات املبكرة الناجمة عن األمراض غري املعدية (غري السارية) مبقدار الثلث من خالل الوقاية والعالج
وتعزيز الصحة والسالمة العقليتني بحلول عام .2030
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التدخالت التي تُعد أفضل الخيارات

الرضائب
زيادة رضائب االستهالك املفروضة عىل منتجات التبغ وأسعارها.

الحد من تعاطي
التبغ

التغليف
تنفيذ التغليف البسيط /املو ّحد و /أو التحذيرات الصحية املصورة الكبرية عىل جميع أغلفة التبغ.
اإلعالن والرتويج والرعاية
فرض الحظر الشامل عىل اإلعالن عن التبغ والرتويج له ورعايته وإنفاذ هذا الحظر.
األماكن الخالية من دخان التبغ
التخلص من التعرض لدخان التبغ غري املبارش يف جميع أماكن العمل املغلقة واألماكن العامة
ووسائل النقل العام.
التوعية
التخلص من التعرض لدخان التبغ غري املبارش يف جميع أماكن العمل املغلقة واألماكن العامة ووسائل
النقل العام.

الرضائب
زيادة رضائب االستهالك املفروضة عىل املرشوبات الكحولية.

الحد من تعاطي
الكحول عىل نحو ضار

اإلعالن
فرض الحظر أو القيود الشاملة عىل التعرض لإلعالن عن الكحول (عىل صعيد أنواع وسائل اإلعالم
املتعددة) وإنفاذ هذا الحظر.
التوافر
فرض قيود عىل التوافر املادي للكحول يف منافذ البيع (عن طريق تقليص ساعات البيع) وإنفاذ هذه
القيود.

التوعية
شن الحمالت العامة عىل نطاق املجتمع املحيل للتوعية وإذكاء الوعي بشأن النشاط البدين ،مبا يف ذلك
حمالت وسائل اإلعالم املصحوبة بأنشطة التوعية األخرى يف املجتمع املحيل ،والربامج التحفيزية
والبيئية التي تستهدف دعم تغيري السلوك املتعلق بالنشاط البدين.

الحد من الخمول
البدين
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تغيري تركيبة األغذية
تقليل مدخول امللح بتغيري تركيبة املنتجات الغذائية بحيث تحتوي عىل كمية أقل من امللح وتحديد
املستويات القصوى املسموح بها لكم امللح يف األغذية والوجبات.

الحد من النظام الغذايئ غري
الصحي

البيئات الداعمة
تقليل مدخول امللح عن طريق تهيئة بيئات داعمة يف املؤسسات العامة مثل املستشفيات واملدارس
وأماكن العمل ودور التمريض إلتاحة خيارات منخفضة املحتوى من امللح.
التوعية
تقليل مدخول امللح عن طريق حمالت تشنها وسائط اإلعالم للتواصل مع الجمهور بشأن تغيري
سلوكياته يف هذا املضامر.
التغليف
تقليل مدخول امللح من خالل توسيم واجهة علب املنتجات.

التدبري العالجي
ألمراض القلب
واألوعية الدموية وداء
السكري

العالج باألدوية واملشورة
توفري العالج باألدوية (مبا يف ذلك ضبط سكر الدم لدى املصابني بداء السكري ومكافحة فرط ضغط
الدم باستخدام نهج املخاطر الشاملة) واملشورة لألفراد املصابني بأزمات قلبية أو سكتات دماغية
واألشخاص املعرضني تعرضاً شديدا ً لإلصابة ( ٪30أو أكرث) بأحداث متعلقة بالقلب واألوعية الدموية
مميتة أو غري مميتة خالل السنوات العرش القادمة.

التطعيم
تطعيم الفتيات اللوايت ترتاوح أعامرهن بني  9سنوات و 13سنة باللقاح املضاد لفريوس الورم الحليمي
البرشي (بإعطاء جرعتني).

الوقاية من الرسطان
وتدبريه العالجي
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فحص التحري
الوقاية من رسطان عنق الرحم عن طريق فحص النساء اللوايت ترتاوح أعامرهن بني  30و 49عاماً
باستخدام أي من الفحوص التالية :الفحص البرصي بحمض الخليك عىل أن يقرتن بعالج اآلفات السابقة
للترسطن يف الوقت املناسب ،والفحص بواسطة لطاخة “بابا نيكوالو” (الفحص السيتولوجي لعنق
الرحم) كل  5-3سنوات ،عىل أن يقرتن بعالج اآلفات السابقة للترسطن يف الوقت املناسب ،والفحص
لتحري فريوس الورم الحليمي البرشي كل خمس سنوات ،عىل أن يقرتن بعالج اآلفات السابقة للترسطن
يف الوقت املناسب.
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األثر الصحي والعوائد االقتصادية
يتناول التحليل االقتصادي يف هذه الوثيقة حساب األثر الصحي والعوائد االقتصادية اللذين ميكن أن تحققهام البلدان املنخفضة
الدخل وبلدان الرشيحة الدنيا من فئة الدخل املتوسط باعتامد أفضل الخيارات من التدخالت والتوسع فيها عىل نحو طموح .وقد
ُحسبت تكلفة التنفيذ يف  78من البلدان املنخفضة الدخل وبلدان الرشيحة الدنيا من فئة الدخل املتوسط 2باستخدام منهجية تقدير
تكاليف أهداف التنمية املستدامة املتعلقة بالصحة 3.و ُحسبت تكلفة تنفيذ أفضل الخيارات كحزمة كاملة تشمل جميع التدخالت
الستة عرش ،وكحزم مفردة خاصة بأمراض أو عوامل خطر محددة .و ُحسبت أيضاً الحصائل الصحية (الوفيات وحاالت اإلصابة التي
ُمنعت وسنوات الحياة مع التمتع بالصحة التي اكتُسبت) بات ّباع املنهجية نفسها .و ُحسبت عوائد االستثامر املو ّجه إىل أمراض القلب
واألوعية الدموية والتوسع يف التدخالت ويف عدد البلدان ،لكل حزمة من هذه الحزم ،باستخدام منهجية خاضعة الستعراض األقران4.

الفوائد االقتصادية التي تعود بها حزمة أفضل الخيارات سنوياً عىل الفرد يف البلدان املنخفضة الدخل وبلدان الرشيحة الدنيا
من فئة الدخل املتوسط

$

الفوائد االقتصادية

$

التكاليف

2018

2020

2022

2024

2026

2028

2030

 1.35دوالر أمرييك  3.46دوالر أمرييك  5.86دوالر أمرييك  8.22دوالر أمرييك  11.14دوالر أمرييك  14.27دوالر أمرييك
 0دوالر أمرييك
 0.40دوالر أمرييك  0.49دوالر أمرييك  0.67دوالر أمرييك  0.83دوالر أمرييك  0.99دوالر أمرييك  1.16دوالر أمرييك  1.27دوالر أمرييك
التوسع تُنفذ مبوجبه جميع التدخالت السياسية عىل الفور وتصل فيه نسبة التغطية بالتدخالت الصيدالنية إىل  50٪يف عام .2030
باالستناد إىل منط طموح من ّ
وينبغي أن يو ّجه العديد من االستثامرات الالزمة إىل أنشطة الوقاية .ولذا فإنه عىل الرغم من أن االستثامرات مطلوبة عىل الفور ،فإن الفوائد لن تظهر بوادرها إال
يف العام التايل.
Stenberg K, Hanssen O, Tan-Torres Edejer T et al. Financing transformative health systems towards achievement of the health Sustainable Development Goals: a model for projected 2
)resource needs in 67 low-income and middle-income countries. Lancet Global Health 2017; published online July 17 (http://dx.doi.org/10.1016/S2214-109X(17)30263-2
 3استُبعدت ستة من البلدان المنخفضة الدخل وبلدان الشريحة الدنيا من فئة الدخل المتوسط في العالم والبالغ عددها  84بلدا ً ،وهي :كوسوفو (وفقاً لقرار مجلس األمن  ))1999( 1244والضفة الغربية وقطاع غزة نظرا ً إلى
أنهما ليسا من الدول األعضاء في المنظمة؛ وجنوب السودان والصومال وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية لعدم توافر بيانات الناتج المحلي اإلجمالي .واستُبعدت كيريباتي لعدم توافر بيانات وبائية أساسية كافية.
Bertram MY et al. Investing in non-communicable diseases: an estimation of the return on investment for prevention and treatment services Lancet 2018. http://www.thelancet.com/ 4
journals/lancet/article/PIIS0140-6736(18)30665-2/fulltext
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ميكننا بزيادة سنوية قدرها

 1.27دوالر أمريكي
للفرد يف البلدان املنخفضة الدخل وبلدان الرشيحة الدُ نيا من فئة الدخل املتوسط
من اآلن وحتى عام  ،2030أن نحقق ما ييل

تحسني الحصائل الصحية

الحد بنسبة

تاليف أكرث من

%15

إنقاذ أرواح نحو

 17مليون

تقريباً من الوفيات املبكرة

حالة من حاالت داء القلب

الناجمة عن األمراض غري السارية

اإلقفاري والسكتة الدماغية

إنقاذ أرواح أكرث من

إنقاذ أرواح أكرث من

 8.2مليون

1,700

628,586
شخص سنوياً

شخص

شخص يومياً

إدرار املخرجات االقتصادية

 350ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر أﻣﺮﻳيك

دوﻻر أﻣﺮﻳيك
 350ﻣﻠﻴﺎر
 300ﻣﻠﻴﺎر
 250ﻣﻠﻴﺎر

زﻳﺎدة متﻮﻳﻞ اﻟﺼﺤﺔ

 200ﻣﻠﻴﺎر
 150ﻣﻠﻴﺎر

زﻳﺎدة ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻘﻮى
اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ

رﻓﻊ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﲇ
اﻹﺟامﱄ

اﻟﺴﻨﺔ

2030

2029

2028

2027

2026

2025

2024

2023

2022

ﺧﻔﺾ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
اﻟﺼﺤﻴﺔ

2021

2020

2019

2018

 100ﻣﻠﻴﺎر
 50ﻣﻠﻴﺎر

 7دوالرات أمريكية
كل دوالر أمرييك واحد يُستثمر يف أفضل الخيارات جميعها
سيحقق عائداً ال يقل عن  7دوالرات أمريكية بحلول عام 2030

أفضل الخيارات تحقق
عائداً ممتازاً على االستثمار*

استثامر

يحقق عائداً قدره

دوالر أمرييك واحد

 7.43دوالر أمرييك

استثامر

يحقق عائداً قدره

دوالر أمرييك واحد

 12.82دوالر أمرييك

استثامر

يحقق عائداً قدره

دوالر أمرييك واحد

استثامر

دوالر أمرييك واحد

استثامر

دوالر أمرييك واحد

استثامر

دوالر أمرييك واحد

 9.13دوالر أمرييك
يحقق عائداً قدره

 2.80دوالر أمرييك
يحقق عائداً قدره

 3.29دوالر أمرييك
يحقق عائداً قدره

 2.74دوالر أمرييك

* الحد من تعاطي التبغ؛ الحد من ال ُنظم الغذائية غري الصحية؛ الحد من تعاطي الكحول عىل نحو ضار؛
الحد من الخمول البدين؛ التدبري العالجي ألمراض القلب واألوعية الدموية وداء السكري؛ الوقاية من
الرسطان وتدبريه العالجي.
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خيارات التمويل املتاحة
لدعم أفضل الخيارات
آليات التمويل لتنفيذ أفضل الخيارات
الرضائب الذكية

ماذا :زيادة رضائب االستهالك املفروضة عىل التبغ والكحول.
لِ َم :ت ُعد زيادة الرضائب املفروضة عىل التبغ والكحول طريقة مثبتة الف ّعالية واملردود ،ميكن للحكومات استخدامها
للحد من االستهالك وجمع اإليرادات اإلضافية.
الب ِّينات الداعمة :ت ُقر خطة عمل أديس أبابا  2015بأن التدابري الرضيبية املفروضة عىل التبغ ميكن أن تشكّل وسيلة
ف ّعالة للحد من استهالك التبغ وخفض تكاليف الرعاية الصحية ،ومتثل مصدر إيراد لتمويل التنمية .ويُعد فرض
الرضائب عىل التبغ والكحول من أفضل الخيارات .ويف عام  2016أشارت التقديرات الصادرة عن تحاليل املنظمة إىل أن
زيادة رضيبة االستهالك يف جميع البلدان مبقدار دوالر دويل واحد (دوالر أمرييك محول باستخدام تعادالت القوة
الرشائية) لكل علبة ( 0.8دوالر أمرييك تقريباً لكل علبة) سيزيد اإليرادات الرضيبية من السجائر بنسبة  ،٪47من
 402مليار إىل  593مليار دوالر أمرييك محول باستخدام تعادالت القوة الرشائية ،ما سيحقق إيرادا ً إضافياً قدره 190
مليار أمرييك محول باستخدام تعادالت القوة الرشائية ( 141مليار دوالر أمرييك).

االستثامر املؤثر

$

ماذا :تشجيع اسرتاتيجيات االستثامر املشرتك بني القطاعني العام والخاص التي تحدث أثرا ً قابالً للقياس عىل الصحة،
وتقدم عائدا ً مالياً للمستثمرين الخارجيني.
لِ َم :ميكن لالستثامرات املؤثرة أن توفر التمويل الالزم الستهالل الربامج التي تع ّزز الصحة ،أو التوسع فيها .وتكتيس
هذه االستثامرات أهمية خاصة كنموذج للتمويل املستدام ،ألنها تغطي تكاليفها بالكامل يف حال نجاحها.
الب ِّينات الداعمة :تسلط خطة عمل أديس أبابا  2015الضوء عىل رضورة مواءمة استثامرات القطاع الخاص مع التنمية
املستدامة .وقد استهلت حكومة كندا سندات األثر االجتامعي للوقاية من فرط ضغط الدم يف عام  2016بالتعاون مع
مركز مارس الكندي لالستثامر املؤثر.
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التمويل االبتكاري

ماذا :املبادرات التي ت ُوجد مصدرا ً مستمرا ً لإليرادات بطريقة أخالقية ومستدامة لصالح الربامج الوطنية أو اإلقليمية
املعنية باألمراض غري السارية.

$

لِ َم :يف العامل املحدود املوارد ،توجد حاجة واضحة إىل مناذج التمويل الجديدة ،والسيام النامذج التي تدر دخ ًال
مستداماً .ويوجد أيضاً اهتامم واضح بالرشاكات بني القطاع العام والقطاع الخاص .وإذا ما ُصممت هذه النامذج
والرشاكات وأُديرت عىل نحو مالئم ،ميكنها أن تزود الحكومات واألطراف الفاعلة يف مجال التنمية والقطاع الخاص
بطريقة لتجميع املوارد والعمل معاً من أجل تحقيق الكفاءة.
الب ِّينات الداعمة :استخدم املرفق الدويل لرشاء األدوية  -الذي أسسته مجموعة من الحكومات (الربازيل وشييل وفرنسا
والرنويج واململكة املتحدة) منذ عام  - 2006رضيبة مفروضة عىل تذاكر الطريان يف بعض البلدان املعينة لتمويل
العمل .ويعتزم املرفق الدويل لرشاء األدوية االستثامر وقطع التزامات التمويل بدءا ً من عام  2019لتحسني إتاحة
املنتجات الصحية لألشخاص املصابني يف آن واحد بفريوس العوز املناعي البرشي وفريوس الورم الحليمي البرشي ،الذي
يُعد السبب الرئييس لإلصابة برسطان عنق الرحم .كام متول حكومة الرنويج العمل أيضاً باستخدام جزء من الرضائب
الوطنية املفروضة عىل انبعاثات ثنايئ أكسيد الكربون.

التمويل املُحفّز
)املنح و /أو القروض(
$

ماذا :استخدام متويل الجهات املانحة واملصارف اإلمنائية املو ّجه يف مساعدة البلدان عىل تغطية التكاليف املبدئية
الناجمة عن اعتامد سياسة جديدة بشأن األمراض غري السارية.
لِ َم :ميكن لالستثامر املبديئ أن يساعد البلدان عىل إثبات فوائد السياسة الجديدة ،ومن ثم تسهيل ضامن االستثامر
العام الطويل األجل .كام ميكنه تعزيز ثقة القطاع الخاص يف الربنامج وتشجيعه عىل املشاركة.
الب ِّينات الداعمة:
املنح .تعهدت مؤسسة بلومربغ الخريية منذ عام  2007بتقديم مليار دوالر أمرييك ملكافحة تعاطي التبغ يف العامل
بأرسه .وقدمت حكومة إيطاليا أيضاً متويالً تحفيزياً لربامج مكافحة التبغ يف عدد من البلدان يف أفريقيا.
القروض .يف عام  ،2015قدم البنك الدويل  350مليون دوالر أمرييك إىل حكومة األرجنتني لتمويل مرشوع حامية
األشخاص املعرضني لألمراض غري السارية.

سياسات “زائد واحد”

ماذا :إضافة عنرص خاص باألمراض غري السارية إىل أحد الربامج الصحية (أو الربامج غري املعنية بالصحة) القامئة بالفعل
لِ َم :من شأن ذلك أن يحسن كفاءة الربنامج األصيل وعوائد استثامراته باستخدام البنية التحتية القامئة ودمج املزيد من
الخدمات
الب ِّينات الداعمة :أجرت آلية التنسيق العاملية املعنية باألمراض غري السارية التابعة للمنظمة استعراضاً ملختلف
خيارات متويل مكافحة األمراض غري السارية يف عام  ،2017وأكد هذا االستعراض أن الربامج املشرتكة ميكنها أن تشجع
عىل زيادة إجاميل االستثامر عىل نطاق املشاريع الخاصة باألمراض السارية واألمراض غري السارية لتعزيز نهج أفقي
إزاء دعم النظام الصحي
ويف الفرتة من عام  2017إىل عام  ،2019مول املعهد الوطني لبحوث الرسطان يف الواليات املتحدة حكومة أوغندا يك
تضع برنامجاً صحياً لألجهزة املحمولة بشأن السل ومكافحة التبغ ،وتنفذه .وقامت املنظمة غري الحكومية “ماري
ستوبس الدولية” أيضاً بدمج الفحص لتحري رسطان عنق الرحم والعالج الوقايئ يف منصاتها القامئة الخاصة بالصحة
الجنسية واإلنجابية ،يف  18بلدا ً يف أفريقيا وآسيا
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آليات التمويل املتاحة لتعزيز أفضل الخيارات
سحب االستثامرات

$

ماذا :افحص حافظة االستثامرات التي تضخها كبلد أو كجهة مانحة.
لِ َم :يُعد التصدي للدعم املايل الذي تتلقاه صناعة التبغ بصفة خاصة ،جزءا ً مهامً عادة ما يُغفل من التحدي الخاص
بتمويل األمراض غري السارية .وصناديق الرثوة السيادية وصناديق املعاشات التقاعدية واملصارف التجارية الكبرية
واملصارف االستثامرية ورشكات التأمني ،لديها جميعاً مصالح يف الصناعات التي تتعارض طريقة عملها تعارضاً رصيحاً
مع أهداف مجتمع الصحة العاملي.
الب ِّينات الداعمة :تنص املبادئ التوجيهية الخاصة بتنفيذ اتفاقية منظمة الصحة العاملية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ
عىل أنه ينبغي للمؤسسات الحكوميات والهيئات التابعة لها أال يكون لها أي مصالح مالية يف صناعة التبغ ،وأنه ينبغي
لألطراف عدم االستثامر يف صناعة التبغ أو املشاريع املتعلقة بها.

تتبع االستثامرات

ماذا :قريباً ستوضح الرموز الجديدة التي وضعتها منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي لتتبع االستثامرات يف
مجال األمراض غري السارية ،حجم االستثامرات التي توجهها البلدان إىل الوقاية من األمراض غري السارية ومكافحتها.
لِ َم :سيساعد ذلك عىل تحسني الشفافية بشأن التمويل املو ّجه إىل األمراض غري السارية وسيضفي املزيد من األهمية
عىل تحديد السياسات الناجحة ،لبيان القيمة التي تقدمها مقابل املال.
الب ِّينات الداعمة :جاء هذا اإلجراء نتيجة لدعوة مو ّجهة إىل لجنة املساعدة اإلمنائية التابعة ملنظمة التعاون والتنمية
يف امليدان االقتصادي ،خالل الدورة الثامنة والستني للجمعية العامة لألمم املتحدة.

دعوة إىل العمل
ميثل العبء العاملي لألمراض غري السارية تحدياً من أعظم التحديات التي تواجه الصحة العمومية
والتنمية يف العامل .ويُعد حجم املعاناة اإلنسانية التي تسببها األمراض غري السارية غري مقبول ،حيث إن
معظم هذه األمراض ميكن تالفيها .وتوضح هذه الوثيقة أن بطء التقدم يف التصدي لوباء األمراض غري
السارية ينبغي أال يُعزى بعد اليوم إىل نقص املعلومات عن مدى ف ّعالية التدخالت ،أو إىل العقبات التي
ت ّحول دون متويل تنفيذها.
وتتمثل أفضل الخيارات يف التدخالت األعىل جدوى ومردودا ً للوقاية من األمراض غري السارية ومكافحتها.
وبضخ استثامر إضايف قدره  1.27دوالر أمرييك سنوياً للفرد من اآلن وحتى عام  ،2030ميكن إحراز تقدم
كبري صوب الهدف  4-3من أهداف التنمية املستدامة وإنقاذ ماليني األرواح.
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اتخذ إجرا ًء اآلن
إلنقاذ أرواح  8.2مليون من األشخاص
وتعزيز النمو االقتصادي

:ملزيد من املعلومات ُيرجى زيارة الرابط التايل
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