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في عام 2017، أنشأ المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، 
الدكتور تيدروس أدحانوم غيبريسوس، اللجنة المستقلة الرفيعة 
المستوى التابعة لمنظمة الصحة العالمية والمعنية باألمراض 

غير السارية لتكون أداة سياسية رفيعة المستوى لتحقيق 
أهداف التنمية المستدامة وغاياتها فيما يتصل باألمراض غير 

السارية بحلول 2030، وُكلفت اللجنة بتمييز وسائل مبتكرة 
للحد من أهم العوامل التي تتسبب في الوفاة، ولزيادة متوسط 
العمر المتوقع لماليين الناس. وصممت بوجه خاص لدعم 
الجهود السياسية الرامية إلى تسريع وتيرة التدابير التي تتخذ 
فيما يتعلق بأمراض القلب الوعائية، والسرطانات، والسكري، 

وأمراض الجهاز التنفسي، وتخفيف المعاناة من اعتالالت 
الصحة النفسية، وخفض عدد حاالت الوفاة المبكرة الناجمة 
عن األمراض غير السارية التي يتسبب فيها تلوث الهواء. 

وتضمن تقرير اللجنة األول، بعنوان »حان وقت العمل« الذي 
ُنشر في حزيران/ يونيو 2018 سبعة تحديات تواجه التنفيذ 

هة إلى رؤساء الدول  وست توصيات رئيسية موجَّ
والحكومات، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، وعامة 

الجمهور، ومنظمة الصحة العالمية.1

وعلى الرغم من وجود العديد من التدخالت التي ثبتت جدواها 
فيما يخص األمراض غير السارية، فإن العديد من البلدان قد 

تخلفت عن الركب في تنفيذها. وقد ميَّزت اللجنة التحديات 
التالية التي تواجه التنفيذ:

نقص اإلرادة السياسية والقدرات والتدابير المتخذة.  -
نقص السياسات والخطط الخاصة باألمراض غير   -

السارية.
مواجهة صعوبة في تحديد األولويات.  -

تأثير العوامل االقتصادية والتجارية وتلك المرتبطة   -
بالسوق.

عدم كفاية التمويل )المحلي والدولي( لالرتقاء بالتدابير   -
الوطنية الرامية إلى التصدي لألمراض غير السارية. 

نقص المساءلة.  -
 

وبغية التغلب على هذه التحديات، وضعت اللجنة التوصيات 
التالية:

البدء من أعلى: تعزيز القيادة السياسية ومسؤولية رؤساء   -
الدول والحكومات، وليس الوزراء فحسب، المتمثلة في 
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اإلشراف على عملية توليد التزام على الصعيد الوطني 
بمكافحة األمراض غير السارية والصحة النفسية. 

تحديد األولويات واالستنهاض: تحديد وتنفيذ مجموعة   -
محددة من األولويات ضمن الخطة الشاملة لألمراض 
غير السارية والصحة النفسية، استنادًا إلى احتياجات 

الصحة العمومية.
إدراج األمراض غير السارية وتعميمها في النظم الصحية   -

والتغطية الصحية الشاملة: إعادة توجيه النظم الصحية 
إلدراج تعزيز الصحة وخدمات الوقاية من اعتالالت 

الصحة النفسية ومكافحتها في سياسات وخطط التغطية 
الصحية الشاملة بما يتناسب مع الظروف واالحتياجات 

الوطنية.
التعاون والتنظيم: زيادة التنظيم الفعال، والعمل المشترك   -

المالئم مع المجتمع المدني، والمجتمعات المحلية، 
واألوساط األكاديمية، والقطاع الخاص، واالستعانة بنهج 

يشمل كل المجتمع للتصدي لألمراض غير السارية، 
وتبادل الخبرات والتفاكر بشأن التحديات، بما في ذلك 

النماذج السياساتية الناجحة.
التمويل: استحداث نموذج اقتصادي جديد لتمويل األنشطة   -

المتعلقة باألمراض غير السارية والصحة النفسية. 
التدابير المتخذة فيما يتعلق بالمساءلة: تعزيز المساءلة   -
أمام المواطنين فيما يتعلق باألنشطة المتعلقة باألمراض 

غير السارية.
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ولقد كان للتقرير الفضل في نجاح االجتماع الرفيع المستوى 
بشأن الوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها الذي ُعقد 

في عام 2018 واعتماد الجمعية العامة لألمم المتحدة لإلعالن 
السياسي2، الذي أكد فيه رؤساء الدول والحكومات من جديد 

التزاماتهم السابقة التي تعهدوا بها في  2011 و2014، 
والذي التزموا فيه أيضًا بتكثيف الجهود من أجل مكافحة 

األمراض غير السارية واعتالالت الصحة النفسية عن طريق 
توفير القيادة االستراتيجية.3

ويمثل التقرير الثاني المرحلة األخيرة من عمل اللجنة. 
واستنادًا إلى التوصيات الواردة في التقرير بعنوان »حان وقت 
العمل« وااللتزامات التي وردت في اإلعالن السياسي بشأن 
األمراض غير السارية لعام 2018، يصف التقرير مجموعة 
من الحلول الممكنة التي قد تساعد في العمل األساسي الذي 

تضطلع به منظمة الصحة العالمية فيما يخص تشجيع التدابير 
المتخذة لمكافحة األمراض غير السارية على الصعيد العالمي، 

ورصد هذه التدابير.

واستندت اللجنة في عملها إلى الفهم المشترك الذي تم التوصل 
إليه خالل الجمعية العامة لألمم المتحدة في عام 2018 والذي 

يتلخص في أن مستوى ما ُأحرز من تقدم وُبذل من استثمار 
حتى اآلن غير كاف لتحقيق الغاية 3-4 المدرجة في أهداف 

التنمية المستدامة، وأن العالم لّما يزل يتعّين عليه الوفاء 
بوعده في أن ُينفذ، على جميع المستويات، تدابير للحد من 
خطر الوفاة المبكرة واإلعاقة الناتجتين عن األمراض غير 

السارية.4 وال تزال اللجنة قلقة من أن األمراض غير السارية 
ال تزال تتسبب في ما يزيد عن 70٪ من الوفيات في الفئة 

العمرية 30-70 عامًا.5 وترحب اللجنة بااللتزام الذي قطعه 
مؤخرًا رؤساء الدول والحكومات بمواصلة تعزيز الجهود 

الرامية إلى التصدي لألمراض غير السارية، باعتبار ذلك 
جزءًا من التغطية الصحية الشاملة.6

وفي هذا المنعطف، تؤكد اللجنة أن من الضروري التسريع 
من وتيرة التقدم في مكافحة األمراض غير السارية 

واعتالالت الصحة النفسية إذا ما ُأريد إنجاح خطة التنمية 
ذا ما ُأريد الوفاء بالوعود الكبيرة  المستدامة لعام 2030 واإ

»بأال يتخلف أحد عن الركب« و«الوصول أواًل إلى من أهم 
أشد تخلفًا عن الركب«. وال تزال بلدان عديدة تواجه تحديات 

كبيرة في تنفيذ التزاماتها. 

فعلى سبيل المثال:

لم ُتنفذ في ما يزيد قلياًل عن نصف البلدان االلتزامات   -
بإنشاء آلية وطنية متعددة القطاعات7، وآليات وطنية 

للحوار بين أصحاب المصلحة المتعددين،8 وآلية وطنية 
شفافة للمساءلة9، كما لم تنفذ َبْعد  الصحة في 
جميع السياسات والتدابير المتخذة على صعيد الحكومة 

ككل والمجتمع ككل. 
لم ُتنّفذ في 4/3 البلدان االلتزامات بتنفيذ تدابير سياساتية   -
وتشريعية وتنظيمية بهدف التقليل إلى أدنى حد من أثر 

عوامل الخطر الرئيسية10 لإلصابة باألمراض غير 
المعدية11.

على الرغم من أنه يتعيَّن على الحكومات أن تبادر إلى   -
تهيئة بيئات تحمي الصحة من خالل القوانين الصارمة، 

كلما اقتضت الضرورة، استنادًا إلى مبدأ »الصحة 
أواًل«،12 لم تنفذ غالبية البلدان التزاماتها باستكمال التدابير 

السياساتية والتشريعية والتنظيمية فلم تعزز التثقيف 
الصحي من خالل التعليم، كما أنها لم تنفذ حمالت موجهة 

لجميع السكان ومحددة األهداف عبر وسائل التواصل 
االجتماعي تتيح المعلومات للجمهور عن عوامل الخطر 

المرتبطة باألمراض غير السارية13، األمر الذي يمكِّن 
الناس من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن الصحة، وتحسين 

سلوك يعزز الصحة، وتشجيع أنماط حياة صحية.14

لم ُتدرج سوى بلدان قليلة األمراض غير السارية   -
واعتالالت الصحة النفسية في حزم منافع التغطية 

الصحية الشاملة.
-  سوى تقدم محدود في الحصول على التزامات 
ومساهمات وتدابير ناجعة وفعالة من القطاع الخاص 
صوب بلوغ الغاية 3-4 المدرجة في أهداف التنمية 

المستدامة، وعلى الرغم من أن عددًا متزايدًا من كيانات 
القطاع الخاص قد بدأ، على سبيل المثال، إنتاج منتجات 

غذائية تتوافق مع النظم الغذائية الصحية، فإن تلك 
المنتجات ال تكون عادة ميسورة التكلفة أو متاحة أو يمكن 

الوصول إليها على نطاق واسع في كل المجتمعات 
المحلية في جميع البلدان.15

تعوق العوامل االقتصادية وتلك المتعلقة بالسوق،   -
والعوامل التجارية، وال سيما التدخل من صناعة التبغ، 
جهود عدد من الحكومات لتنفيذ أفضل الخيارات التي 

تتيحها منظمة الصحة العالمية والتدخالت األخرى التي 
يوصى بها للوقاية من األمراض غير السارية 

ومكافحتها.16
لم تخضع التزامات جميع الجهات الفاعلة غير الدول   -

بتحقيق الغاية 3-4 المدرجة في أهداف التنمية المستدامة 
إلى القياس والمتابعة والتقييم والتعميم على الجمهور، 

على نحو صحيح وشفاف.

وفي اجتماع اللجنة الذي  في 28 آب/ أغسطس 2018، 
قرر أعضاء اللجنة الحاضرون بشأن 11 مجااًل للتركيز 

خاصًا بالعمل التحليلي في المرحلة الثانية للجنة. بيد أن المدير 
العام لمنظمة الصحة العالمية اقترح إنشاء أفرقة عاملة ثالثة 

يمكن للجنة أن تستعين بها في إنجاز عملها في مجاالت 
التركيز هذه. ولم  أن يكون نطاق األفرقة العاملة وافيًا 
أو ملزمًا. ولما كان المقصود من التقرير في نهاية األمر أن 
يكون موجهًا إلى المدير العام، شدد الرؤساء المشاركون من 

البلدان األعضاء على الحاجة إلى تلبية هذا الطلب. وعليه، فقد 
أنشأت اللجنة األفرقة العاملة الثالثة لإلجابة عن األسئلة 

التالية:

الفريق العامل 1: كيف يمكن لمنظمة الصحة العالمية أن   -
تدعم البلدان من أجل زيادة التثقيف الصحي بشأن 
األمراض غير السارية واعتالالت الصحة النفسية 

وعوامل الخطر المرتبطة بها، وتعزيز اآلليات التي 
تشترك فيها قطاعات وأطراف معنية متعددة بغية تسريع 

الجهود الوطنية الرامية إلى بلوغ الغاية 3-4 المدرجة 
في أهداف التنمية المستدامة.

الفريق العامل 2: كيف يمكن لمنظمة الصحة العالمية أن   -
 تدعم البلدان في بناء زخم على الصعيد العالمي في

عام 2019 إلدراج األمراض غير السارية واعتالالت 
الصحة النفسية في حزم منافع التغطية الصحية الشاملة 

لدعم الجهود الوطنية الرامية إلى بلوغ الغاية 4-3 
المدرجة في أهداف التنمية المستدامة.

الفريق العامل 3: كيف يمكن لمنظمة الصحة العالمية أن   -
تعزز من قدرتها بغية االشتراك بمزيد من الفعالية 
والنجاعة مع القطاع الخاص في تعزيز التزاماته 

ومساهماته وتدابيره الخاصة بدعم التدابير الوطنية 
للتصدي لألمراض غير السارية.

لألمراض غير السارية.

وأعدت التوصيات أدناه استنادًا إلى الوثائق األساسية لألفرقة 
العاملة الثالثة ومناقشاتها، ومن خالل التداول والنقاش اللذين 
دارا في اللجنة ككل. والُتمس بلوغ توافق في اآلراء بشأن كل 

توصية. ومع ذلك، في الحاالت التي لم يتوصل فيها إلى 
توافق في اآلراء، كانت ُتسجل مواطن الخالف.

 السياق الخاص بكل توصية. كما  في تقارير 
األفرقة العاملة الثالثة سردًا أوفي لخلفية التوصية، وقرائنها، 

والتأييد الذي حظيت به، بما في ذلك دراسات الحالة 
واإلرشادات المفصلة ذات الصلة. 

وترتكز التوصيات الواردة في تقرير اللجنة هذا المقدم إلى 
المدير العام لمنظمة الصحة العالمية على الدور الرئيسي 

للحكومات ومسؤوليتها حيال التصدي لتحديات األمراض غير 
السارية والحاجة الماسة لجهود ومشاركة جميع قطاعات 

المجتمع من أجل إيجاد التدابير الفعالة للوقاية من األمراض 
غير السارية ومكافحتها.17 ومن المهم عدم نسيان أن من 
ضمن ذلك ما أبدته الحكومات من التزام في عام 2018 

لتعزيز مشاركة المجتمع المدني الفعالة18 من أجل العمل على 
تحقيق النتائج والمؤشرات المشتركة. 

2    الجمعية العامة لألمم المتحدة. القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة في 10 تشرين األول/ أكتوبر 2018. اإلعالن السياسي المنبثق عن اجتماع الجمعية العامة الرفيع المستوى الثالث 

.A/RES/73/2 المعني بالوقاية من األمراض غير الـُمْعدية )غير السارية( ومكافحتها. القرار
3    وفقًا للفقرة 17 من القرار A/RES/73/2 الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة.

4    وفقًا للفقرة 4 من القرار A/RES/73/2 الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة.

5    وفقًا للفقرة 12)ج( من اإلعالن السياسي للجمعية العامة لألمم المتحدة لعام 2019 بشأن التغطية الصحية الشاملة.

6    وفقًا للفقرة 33 من اإلعالن السياسي للجمعية العامة لألمم المتحدة لعام 2019 بشأن التغطية الصحية الشاملة.

7    وفقًا للفقرة 30)أ( )’6’( من القرار A/RES/68/300 الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة. 

8    وفقًا للفقرة 25 من القرار A/RES/73/2 الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة.

9    وفقًا للفقرة 45 من القرار A/RES/73/2 الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة.

10    وفقًا للفقرة 21 من القرار A/RES/73/2 الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة.

https://www.who.int/nmh/publications/ncd-progress- 11    انظر رصد منظمة الصحة العالمية للتقدم المحرز في مجال األمراض غير السارية )2017( المتاح على الرابط

.monitor-2017/en
12    وفقًا للتوصية 4)ألف( من التقرير األول للجنة.

13    وفقًا للفقرة 34 من القرار A/RES/73/2 الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة.

14    وفقًا للفقرة 27 من اإلعالن السياسي للجمعية العامة لألمم المتحدة لعام 2019 بشأن التغطية الصحية الشاملة.

15    وفقًا للفقرة 26 من القرار A/RES/68/300 الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة.

16    وفقًا للجدول 5 من التقرير ج14/71 المقدم من المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إلى جمعية الصحة العالمية الحادية والسبعين. 

17    وفقًا للفقرة 3 من القرار A/RES/66/2 الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة.

18    وفقًا للفقرة 42 من القرار A/RES/73/2 الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة.
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وتدعم التوصيات الواردة في هذا التقرير أيضًا الجهود 
الجارية التي تبذلها منظمة الصحة العالمية، والتي تسعى من 
خاللها، مع مراعاة اختالف الظروف بين البلدان، إلى تعزيز 

تنفيذ »أفضل خيارات منظمة الصحة العالمية والتوصيات 
األخرى للوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها«19 التي 

اعتمدتها جمعية الصحة العالمية في عام 2017. 20

وتدرك اللجنة أن هناك مسائل مستجدة عديدة غير مشمولة 
بهذا التقرير مع أنها مهمة بنفس القدر للوقاية من األمراض 
غير السارية واعتالالت الصحة النفسية، منها التكنولوجيات 

الرقمية، والذكاء االصطناعي، والتعلم اآللي، والتحديات 
المتعلقة بدمج برامج األمراض غير السارية والصحة النفسية 

التي عادة ما تكون متباينة، في التخطيط األوسع للنظام 
الصحي، والترويج لمجتمعات محلية تتمتع بالصحة عن 

طريق التصدي آلثار المحددات البيئية المتعلقة باألمراض 
غير السارية،21 بما في ذلك تلوث الهواء، وتغير المناخ، 
والتعرُّض للمواد الكيميائية، وتلبية االحتياجات والتصدي 
ألوجه الضعف الخاصة للمهاجرين والالجئين والمشردين 

داخليًا والشعوب األصلية.22 ويجب تطوير التدابير الشاملة 
المتعلقة بالتصدي للضرر الناجم عن األمراض غير السارية 

لألخذ بعين االعتبار هذه العوامل وأي عوامل أخرى. 

وناقشت اللجنة أيضًا حدود عمل منظمة الصحة العالمية بشأن 
الوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها. ولئن كان 

نطاق الميزانية الذي يمكن لمنظمة الصحة العالمية العمل 
ضمنه فيما يخص الوقاية من األمراض غير السارية 

ومكافحتها - بما في ذلك تحقيق منافع عالمية في مجال 
الصحة العمومية، والدعم المقدم للبلدان، وتوفير القيادة- 

 سيزيد من 179 مليون دوالر أمريكي في الفترة
2018-2019 إلى 190 مليون دوالر أمريكي في الفترة 

2020-2021 )أي زيادة بنسبة ٪11٪(، فقد رأي بعض 
األعضاء أن من الواجب على منظمة الصحة العالمية أن 

تكثف التدابير المكيَّفة بحسب االحتياجات والرامية إلى دعم 
البلدان في تعزيز استجابتها الوطنية خالل السنوات الثالث 

المقبلة لوضعها في مسيرة التنمية المستدامة بحلول عام 
2022 حتى تبلغ الغاية 3-4 المدرجة في أهداف التنمية 

المستدامة بحلول عام 2030. وهناك بلدان عديدة ال تتلقى هذا 
الدعم على الرغم من حاجتها إليه. وفي اتساق مع الرؤية 

المضمنة في خطة التنمية المستدامة لعام 2030 ووفاء 
بااللتزامات بشأن الوقاية من األمراض غير السارية 

ومكافحتها التي جرى التعهد بها في ثالثة إعالنات سياسية، 
دعا بعض األعضاء إلى وضع توصية إضافية بشأن حاجة 

منظمة الصحة العالمية إلعطاء األولوية لألمراض غير 
السارية ضمن نطاق عملها.

.https://www.who.int/ncds/management/best-buys/en/ 19    متاحة على الرابط

20    القرار ج ص ع 70-11. لم تتمكن حكومة الواليات المتحدة األمريكية من اعتماد مجموعة التدخالت ونأت بنفسها عن اعتمادها. ولئن كانت الواليات المتحدة األمريكية قد أيدت بشدة 

العديد من التدخالت المقترحة، فقد رأت أن البينة التي تستند إليها بعض التدخالت لّما تزل غير كافية لتبرير إدراجها. 
21    وفقًا للفقرة 32 من القرار A/RES/73/2 الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة.

22    وفقًا للفقرة 71 من اإلعالن السياسي للجمعية العامة لألمم المتحدة لعام 2019 بشأن التغطية الصحية الشاملة. 



التقرير الثاني والنهائي للجنة المستقلة الرفيعة المستوى التابعة لمنظمة الصحة العالمية والمعنية باألمراض غير السارية

11

التوصيات

التوصية 1

يجب على منظمة الصحة العالمية أن تشجع رؤساء الدول والحكومات على توفير القيادة االستراتيجية للتصدي 2
لألمراض غير السارية عن طريق تشجيع اتساق واالنسجام في السياسات من خالل األخذ بنهج العمل على صعيد 
الحكومة ككل وبنهج يدمج الجانب الصحي في جميع السياسات، ومن خالل إشراك أصحاب المصلحة في التدابير 
المتخذة على صعيد المجتمع ككل، في اتساق مع خطط العمل واألهداف الوطنية المعنية باألمراض غير السارية 
وأهداف التنمية المستدامة،23 بما في ذلك من خالل إنشاء آليات وطنية يشترك فيها العديد من القطاعات والعديد 

من أصحاب المصلحة.24 ،25 ،26

23    وفقًا للفقرة 17 من القرار A/RES/73/2 الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة.

24    وفقًا للفقرة 17 من القرار A/RES/73/2 الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة.

25    وفقًا للفقرة 30 )أ()’6’( من القرار A/RES/68/300 الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة.

26    وفقًا للفقرة 17 من القرار A/RES/73/2 الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة.

27    وفقًا للفقرة 43 من القرار A/RES/73/2 الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة.

28    وفقًا للفقرة 45 من القرار A/RES/73/2 الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة. 

يمكن إنجاز ذلك عن طريق:

إنشاء أو تعزيز إطار عمل مؤسسي متماسك آلليات   -
التنسيق الوطنية، مع التمييز الواضح بين المشاركة التي 
تشمل قطاعات عديدة وتلك التي تشمل أصحاب مصلحة 

عديدين.
ضمان إعداد خطة عمل وطنية مشتركة للوقاية من   -

األمراض غير السارية ومكافحتها باالستناد إلى رؤية 
مشتركة بين القطاعات الحكومية المعنية، بما في ذلك 

إتاحة التمويل الكافي لتنفيذها. 
إعداد قواعد واضحة ونهج محكمة لمشاركة القطاع   -

الخاص، والحيلولة دون حدوث تضارب فعلي أو محتمل 
دارته، وضمان أن تلك  في المصالح، وتمييزه، واإ

المشاركة ترتبط بأهداف محددة تنشدها التدابير الوطنية 
للتصدي لألمراض غير السارية.27 

دعم إنشاء آليات تنسيق وطنية على الصعيد المحلي   -
بحسب ما يناسب وما يقتضيه األمر.

تشجيع وتعزيز الشفافية فيما يتصل بااللتزامات التي   -
يتعهد بها جميع أصحاب المصلحة وتسجيلها ورصدها، 

وتنفيذ آليات للمساءلة.28
زيادة المساءلة في القطاع الصحي وغيره من القطاعات   -
عن التقدم المحرز في تنفيذ السياسات بما في ذلك تنفيذ 
برامج الرصد وعمليات تقييم السياسات من حيث تأثيرها 

في الصحة.
 

يجب على منظمة الصحة العالمية تقديم الدعم من خالل:

تشجيع تبادل الممارسات الصالحة، والدروس المستفادة،   -
والخبرات، ونماذج اآلليات الوطنية التي يمكن من خاللها 

تنسيق التدابير المتصلة باألمراض غير السارية، وكذا 
األبحاث المتصلة بالتنفيذ، وتقديم الدعم التقني للدول 

األعضاء في هذا المضمار. 
تصميم األدوات واإلرشادات التي تسد الفجوة في القدرات   -

وترقيتها وتكييفها بحسب البيئة، من أجل االشتراك مع 
القطاع الخاص والمجتمع المدني كي يساهما مساهمة 

فعالة وناجعة في تنفيذ التدابير الوطنية للتصدي لألمراض 
غير السارية، ويشمل ذلك معالجة أي حاالت تضارب في 

المصالح. 
تعزيز عملها المشترك وجهود المناصرة المشتركة مع   -

منظومة األمم المتحدة اإلنمائية فيما يخص تمييز فرص 
التآزر بين اآلليات الوطنية التي يجري من خاللها تنسيق 
األنشطة المتعلقة باألمراض غير السارية وتلك المتعلقة 

بأهداف التنمية المستدامة. 

وتعيد هذه التوصية التأكيد على أهمية التوصية الرفيعة 
المستوى الواردة في تقرير اللجنة األول وهي تنبثق مباشرة 

عن أحدث إعالن سياسي التزم فيه رؤساء الدول والحكومات 
»بتوفير القيادة االستراتيجية للوقاية من األمراض غير المعدية 

)غير السارية( ومكافحتها عن طريق تشجيع المزيد من 
االتساق واالنسجام في السياسات من خالل األخذ بنهج العمل 

على صعيد الحكومة ككل وبنهج يدمج الجانب الصحي في 
جميع السياسات، ومن خالل إشراك أصحاب المصلحة في 

أسلوب مالئم من العمل واالستجابة على صعيد المجتمع ككل 
يتسم بالجرأة ويكون منسقًا وشاماًل ومتكاماًل«. 
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 ويقتضي التصدي الفعال لعوامل الخطر المرتبطة باألمراض 
غير السارية واعتالالت الصحة النفسية، والمحددات 

االقتصادية واالجتماعية والبيئية29 اتباع نهج متسق يشمل 
قطاعات عديدة، وكذا آليات إلشراك العديد من أصحاب 
المصلحة، بحسب االقتضاء، بمن فيهم المجتمع المدني، 

والمؤسسات األكاديمية، والمؤسسات الخيرية، والقطاع 
الخاص، ومنظومة األمم المتحدة اإلنمائية، وغيرهم من 

أصحاب المصلحة.

ويتعين على الحكومات أن تدرك التحديات المحتملة التي 
تواجه جهودها لمكافحة األمراض غير السارية واعتالالت 

الصحة النفسية، والتي تشمل تأثير العوامل االقتصادية 
والعوامل المرتبطة بالسوق والعوامل التجارية،30 والتنافس في 
المصالح بين القطاعات األخرى غير قطاع الصحة. وينبغي 
اكتشاف تضارب المصالح والحيلولة دونه، وعند تعذر ذلك 
إدارته من خالل اتخاذ إجراءات محددة بوضوح تحمي من 

أي تأثير ال مبرر له ألي شكل من أشكال تضارب المصالح 
سواء كان حقيقيًا أو متصورًا أو محتماًل من أجل فعالية 

الوقاية من األمراض غير السارية واعتالالت الصحة النفسية 
ومكافحتها.31 ويشمل ذلك على سبيل المثال ال الحصر أن 
ُتستبَعد صراحة صناعة التبغ والجهات الفاعلة غير الدول 
التي تعمل لخدمة مصالح هذه الصناعة، وذلك تمشيًا مع 

اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ.

ومن شأن وضع آلية مؤسسية دائمة للتنسيق بين قطاعات 
متعددة فيما يتعلق باألمراض غير السارية واعتالالت الصحة 

النفسية، تشترك فيها جميع القطاعات سواء كان قطاع 
الصناعة أو الزراعة أو االقتصاد والمال أو الرياضة أو البيئة 
أو العمل أو النقل أو اإلعالم واالتصاالت أو التعليم، وتتسق 

مع نهج إدراج الصحة في جميع السياسات، وتهتدي بقيادة 
قديرة وسلطة مطلقة تعلو على المستوى الوزاري، وتتضمن 

خطة عمل بأهداف وغايات واضحة ووظائف للرصد 
والمساءلة، أن يساهم مساهمة كبيرة في تحقيق النتائج 

المنشودة في مجاَلي الصحة والتنمية. ويجب أن تحدد اآللية 
األدوار والمسؤوليات على نطاق القطاعات، األمر الذي ربما 

يقتضي تقديم المبرر االجتماعي واالقتصادي الذي يجعل 
القطاعات األخرى تستثمر في الوقاية من األمراض غير 

السارية ومكافحتها. ويجب أن يكون من الطبيعي والعادي 
إجراء عمليات تقييم لتأثير السياسات الجديدة على الصحة. 

ويجب االتفاق على األهداف واالستراتيجيات والتدابير 
الوطنية، كما يجب تحديد أدوار جميع أصحاب المصلحة 
ومسؤولياتهم بوضوح. ويجب أن تكون القواعد التي تحكم 
العمل المشترك مع القطاع الخاص واضحة فتبيِّن طريقة 
مشاركته في المشاورات بشأن التنمية والسياسات العامة، 

وتنفيذ السياسات، والمشاركة في آليات المساءلة. أما فيما 
يخص أصحاب المصلحة اآلخرين، فينبغي أن يفهموا البيئة 

السياسية وتلك المتعلقة بالسياسة العامة؛ وبالمثل ينبغي 
للحكومات أن تدرك مصالح ودوافع الجهات الفاعلة غير 

الدول. وستكون الحكومات بحاجة إلى أن تعي تمامًا الحدود 
قامة  والقدرات التي تنطوي عليها المشاركة والتعاون واإ

الشراكات والتحالفات المتعددة أصحاب المصلحة لجمع 
سماع صوت  المعارف وتبادلها ولتقييم التقدم المحرز واإ

المصابين باألمراض غير السارية أو المتضررين منها32 
والتوعية بها. ويمكن أن يكون تعزيز التزامات الجهات 

الفاعلة غير الدول بتنفيذ التدابير الوطنية33 للتصدي لألمراض 
غير السارية ومساهمتها فيه عاماًل أساسيًا في ترجمة العمل 

إلى ممارسة.

ويمكن أن تكون السلطات المحلية عاماًل أساسيًا في تنفيذ 
آليات التنسيق الوطنية بتحوليها العمل إلى المستوى المحلي، 
وال سيما في البلدان التي  فيها المركزية سياسية. فهذه 
السلطات أقرب إلى السكان في مناطقها، ولها معرفة أكبر 

باالحتياجات المحلية وهي القوة المحركة لالبتكار والممارسة 
الصالحة.

ويتعيَّن، في كل مستوى من المستويات، تحديد حاالت 
التضارب في المصالح والحيلولة دونها، وعند االقتضاء 

إدارتها. فمثاًل، يتعيَّن االعتراف بتاريخ قطاع التبغ وقطاعات 
أخرى في إضعاف التدخالت المتعلقة بالصحة العمومية 

 والقائمة على البينات، وبقدرة تلك القطاعات على ذلك،
 كما  أيضًا مواجهة ذلك. 

ويجب توثيق جميع االلتزامات المتفق عليها التي تعهدت بها 
الجهات الفاعلة غير الدول، بما فيها القطاع الخاص، فيما 

يخص تنفيذ الخطط الوطنية المتعلقة باألمراض غير السارية، 
كما يجب متابعتها لغرض مساءلة جميع أصحاب المصلحة. 
وفضاًل عن ذلك، يجب االضطالع بعملية تقييم ورصد شفافة 
ورسمية، على أن تضطلع بعملية التقييم هذه أطراف مستقلة. 

وفضاًل عن تقديم المساعدة التقنية، تضطلع منظمة الصحة 
العالمية بأدوار أخرى لدعم آليات التنسيق الوطنية المعنية 

باألمراض غير السارية: في هذا الصدد، يجب على المنظمة 
رشاداتها، وتنشر الممارسات الصالحة،  ث أدواتها واإ أن تحدِّ

وتعمم التجارب والنماذج ذات الصلة بآليات التنسيق الوطنية 
بين البلدان، بوسائل منها تعزيز الروابط الشبكية على 

الصعيدين اإلقليمي والدولي التي تركز على التنفيذ المستند 
إلى البحوث. ويجب على منظمة الصحة العالمية مساعدة 

البلدان على تصميم أطر للعمل المشترك مع الجهات الفاعلة 
غير الدول تراعي الظروف والقدرات المحلي. 

وعالوة على ذلك، يجب على منظمة الصحة العالمية أن تعزز 
من التنسيق والتعاون والمواءمة بينها ومنظمات األمم المتحدة 
األخرى المعنية، بما فيها فرقة عمل األمم المتحدة المشتركة 

بين الوكاالت والمعنية بالوقاية من األمراض غير المعدية 
)غير السارية( ومكافحتها، بغية دعـم الـدول األعضاء في 

التصدي للمحددات المرتبطة بالصحة، وزيادة انخراطها في 
أنشطة الدعوة والتحاور لتحسين مشاركة منظومة األمم 

المتحدة اإلنمائية بصفتها من أصحاب المصلحة في آليات 
التنسيق الوطنية، من أجل التحقيق الفعال لألهداف المرتبطة 
باألمراض غير السارية والصحة النفسية وغيرها من األهداف 

المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة.

29    وفقًا للفقرة 21 من القرار A/RES/66/2 الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة.

30    وفقًا للجدول 5 بالصفحة 6 من التقرير ج14/71.

دارة هذا التضارب« الذي  31    على سبيل المثال »مشروع النهج الرامي إلى الحيلولة دون حدوث تضارب في المصالح عند إعداد السياسات وتنفيذ برامج التغذية على المستوى القطري، واإ

.https://www.who.int/nutrition/consultation- doi/nutrition-tool.pdf?ua=1 وضعته منظمة الصحة العالمية والمتاح على الرابط
32    وفقًا للفقرة 42 من القرار A/RES/73/2 الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة.

33    وفقًا للفقرة 44 من القرار A/RES/73/2 الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة. 
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التوصية 2
يجب على منظمة الصحة العالمية أن تدعم البلدان في جهودها الوطنية الرامية إلى تمكين األفراد من اتخاذ خيارات 

صحية، وجعل الخيار األصح الخيار األسهل، من خالل وسائل منها تهيئة بيئات مساعدة والترويج للثقافة 
الصحية. ويمكن استكمال التدابير السياساتية والتشريعية والتنظيمية التي تحد من التعرض لعوامل الخطر المرتبطة 

باألمراض غير السارية واعتالالت الصحة النفسية وتروج للخيارات الصحية، بُنُهج التثقيف الصحي.

34    وفقًا للفقرة 44)ج( من القرار A/RES/73/2 الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة.

35    وفقًا للفقرة 44)هـ( من القرار A/RES/73/2 الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة.

36    وفقًا للفقرة 21 من القرار A/RES/73/2 الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة. 

يمكن إنجاز ذلك من خالل ما يلي:

إدراج التثقيف الصحي والبيئات الصحية في النظام   -
التعليمي من أجل التوعية بأضرار عوامل الخطر 
المرتبطة باألمراض غير السارية وتمكين األطفال 
والشباب من إدراك أنماط العيش التي تنطوي على 

مخاطر تضر بالصحة والتي قد  لها عن طريق 
اإلعالنات التجارية غير المالئمة.34، 35

استحداث وتنفيذ مجموعة من التدخالت للتصدي   -
لألمراض غير السارية على مستوى المجتمع المحلي 

باالستعانة بالتثقيف الصحي على مستوى المجتمع 
المحلي، بما في ذلك العمل المشترك مع المجتمع المدني، 

للترويج للتدابير السياساتية والتشريعية والتنظيمية الفعالة 
التي تهدف إلى التقليل إلى أدنى حد من تأثير عوامل 

الخطر المرتبطة باألمراض غير السارية.36
استحداث استراتيجيات لإلعالم واالتصال شاملة ومناسبة   -
للبيئة ومحددة األهداف عبر وسائل التواصل االجتماعي 
ووسائل اإلعالم بشأن عوامل الخطر المرتبطة باألمراض 

غير السارية ومحدداتها، للنهوض بالمجموعة الواسعة 
المتنوعة من مهارات التثقيف الصحي لدى األفراد 

والمجتمعات المحلية، مع إيالء اهتمام خاص إلى الفئات 
الضعيفة والفئات االجتماعية االقتصادية الدنيا.

تعزيز ودعم األنشطة الرامية إلى استحداث وتنفيذ   -
مجموعٍة من التكنولوجيات الرقمية المتعلقة بالصحة 

تالءم قدرات وظروف األفراد ومستوى التثقيف الصحي 
الرقمي في المجتمعات المحلية من أجل تحقيق زيادة 
منصفة في المشمولين بتدخالت الوقاية من األمراض 

غير السارية واعتالالت الصحة النفسية ومكافحتها، وفي 
تأثيرها.

استحداث وتنفيذ برامج لتحسين التدابير التي تتخذها   -
المنظمات المعنية بالرعاية الصحية فيما يخص التثقيف 
الصحي من خالل النهوض بمهارات مقدمي الخدمات 

الصحية، في المستويين الدراسي والمهني. 

يجب على منظمة الصحة العالمية تقديم الدعم من خالل:

إدراج مبادئ التثقيف الصحي ونهجه في تصميم وتنفيذ   -
التدخالت والخيارات السياساتية التي توصي بها منظمة 

الصحة العالمية بهدف زيادة المشمولين بالتدابير المتعلقة 
باألمراض غير السارية وتحسين قبولها. 

العمل مع المختصين في االتصاالت والتسويق بهدف   -
استحداث استراتيجيات لإلعالم واالتصال عالمية وشاملة 

ومحددة األهداف عبر وسائل التواصل االجتماعي 
ووسائل اإلعالم لزيادة التثقيف الصحي على الصعيد 
العالمي بشأن عوامل الخطر المرتبطة باألمراض غير 

السارية واالرتقاء بالسلوكيات الصحية.
المشاركة بنشاط مع وسائل اإلعالم العالمية بهدف تعزيز   -

فهمها لعوامل الخطر والمحددات المرتبطة باألمراض 
غير السارية، وتمكينها من إحداث تأثير وتغيير سياساتي 

وتشريعي وتنظيمي وثقافي وسلوكي.
التعاون مع المختصين في االتصاالت والتعليم فضاًل عن   -

منظمات األمم المتحدة األخرى في إعداد مجموعة من 
المواد تحتوي على معلومات شاملة بهدف دعم الدول 

األعضاء في جهودها للنهوض بمهارات التثقيف الصحي 
في النظام التعليمي للتوعية باألمراض غير السارية 

والصحة النفسية. 
إنشاء مستودع يحتوي على معلومات، وممارسات   -

صالحة، ونماذج من الدول األعضاء والشركاء المعنيين 
بتدخالت التثقيف الصحي، من أجل الوقاية من األمراض 

غير السارية واعتالالت الصحة النفسية ومكافحتها.

ومن بين  العديدة للتصدي لألمراض غير السارية، يعد 
التثقيف الصحي حاليًا من التدابير غير المستغلة استغالاًل 

جيدًا. ويظل الوعي الصحي لدى الناس ضروريًا لتمكين 
الناس من أن يعيشوا حياة صحية خالية من األمراض غير 

السارية. 

ويعد تحسين الوعي الصحي لألفراد والمجتمعات المحلية أحد 
التدابير المهمة لتوسيع نطاق المشمولين بالتدخالت المتعلقة 

باألمراض السارية وقبولها وتأثيرها، وبالتالي استكمال 
التدابير السياساتية والتشريعية والتنظيمية المساعدة على ذلك. 

ويقتضي تحسين الوعي الصحي تضافر الجهود التي تبذلها 
الحكومات، بما فيها تلك التي تبذل من خالل النظام التعليمي. 

فللمدارس دور تؤديه في حماية األطفال من العوامل التي 
تؤثر سلبًا على الصحة ومساعدتهم على اعتماد سلوكيات 
صحية، حيث إن السلوكيات الصحية التي تتشكل خالل 

الطفولة والمراهقة تستمر مدى الحياة، وتنفيذ تدخالت وقائية 
في هذا الوقت ربما يعود بمنافع أكبر مقارنة ببعض التدخالت 

التي ُتنفَّذ لخفض المخاطر واستعادة الصحة لدى البالغين. 

ونظرًا ألن المحددات وعوامل الخطر المرتبطة باألمراض 
غير السارية واعتالالت الصحة النفسية معقدة ومتعددة 

ومترابطة، فقد التزم رؤساء الدول والحكومات أيضًا بتعزيز 
التثقيف الصحي من خالل التعليم والحمالت المحددة األهداف 

عبر وسائل التواصل االجتماعي ووسائل اإلعالم. 

وللوفاء بهذا االلتزام، يجب على الحكومات أن تطبق نهجًا 
للتثقيف الصحي لتحسين تنفيذ التدخالت الفعالة، بما فيها 

التدابير السياساتية والتشريعية والتنظيمية، كلما اقتضت 
الضرورة ذلك. ويقتضي ذلك أن تركز البرامج على ما يلي: 

تحسين التثقيف الصحي على مستويي األفراد والمجتمعات   -
المحلية.

تحسين التدخالت والبرامج والنظم المتعلقة بالتثقيف   -
الصحي )مقدمو الرعاية الصحية، اإلندماج في حزم 
الرعاية الصحية، إتاحة التغطية الصحية الشاملة(. 

الهمة في تهيئة بيئات تتسم بسهولة اتخاذ الخيار الصحي   -
فيها، بصرف النظر عن مستوى وعي الفرد أو المجتمع 

المحلي بالصحة.
 

ولذا  البلدان على إعداد خطط عمل وطنية في مجال 
التثقيف الصحي، واعتماد المنهجية في دمج مبادئ وممارسات 

التثقيف الصحي في السياسات الصحية المتعلقة باألمراض 
غير السارية، وقياس ورصد التثقيف الصحي بانتظام مع 

االهتمام بوجه خاص بالفئات السكانية الضعيفة والمحرومة، 
 التي تتحمل دومًا العبء األكبر لألمراض غير السارية،

بما فيها اعتالالت الصحة النفسية. 

وتطبَّق في العديد من البلدان  التثقيف الصحي على 
مستوى المجتمعات المحلية أكثر من تطبيقها على مستوى 
األفراد. وحيث إن البرامج المدرسية يمكنها أن تؤدي دورًا 

مهمًا في تشجيع تناول الطعام الصحي على مدى الحياة، يجب 
على الدول األعضاء أن تضمن من خالل البرامج التعليمية 

وبرامج الدعم أن قادة المجتمع المحلي المؤثرين لهم إلمام 
بالصحة، وأن تمكنهم من التأثير اإليجابي على السلوكيات 
وبالتالي اتخاذ قرارات أفضل لصالح مجتمعاتهم. ومع ذلك، 

يجب أالَّ يقلل التركيز على الوعي الصحي بأي حال من 
األحوال من مسؤولية الحكومات المتمثلة في حماية األطفال 

والشباب من تسويق التبغ والمنتجات الكحولية بين القصر 
واإلعالن عنهما بينهم وبيعهما إليهم، وتسويق األطعمة 

والمشروبات غير الكحولية الغنية بالدهون أو السكر أو الملح. 

وعالوة على ذلك، يمكن لتكنولوجيات الصحة الرقمية التي 
تزداد فيها باطراد إمكانيُة الحصول عليها بأسعار معقولة أن 

تستعمل من أجل توسيع نطاق المشمولين بالتدخالت المتعلقة 
بالوقاية من األمراض غير السارية واعتالالت الصحة النفسية 

ومكافحتها، وتوسيع نطاق تأثيرها، بتكييفها مع االحتياجات 
المحلية وفي اآلن ذاته احترام خصوصية المريض وتعزيز 
حماية البيانات.37 وتشمل تلك التكنولوجيات رسائل نصية 
قصيرة وتكنولوجيات قابلة للتكييف تسمح باالستفادة منها 

عندما يكون المستوى التعليمي متدني )مثل المواد المترجمة، 
وخيارات قراءة النص، والفيديوهات، وما إلى ذلك(. 

ويجب على منظمة الصحة العالمية أن تحسن عملها في مجال 
التثقيف الصحي بهدف الوقاية من األمراض غير السارية 
واعتالالت الصحة النفسية، عن طريق دمج مبادئ ونهج 
التثقيف الصحي في تصميم وتنفيذ التدخالت والخيارات 

السياساتية التي توصي بها المنظمة، وأطر العمل وخرائط 
الطريق الخاصة بالوقاية من األمراض غير السارية. ويجب 

على منظمة الصحة العالمية أيضًا أن تنخرط بنشاط مع 
وسائل اإلعالم العالمية وغيرها من الوسائل المؤثرة لتعزيز 
فهمها لعوامل الخطر والمحددات المرتبطة باألمراض غير 

السارية، وتمكينها من إحداث تغيير سياساتي وتشريعي 
وتنظيمي وثقافي وسلوكي.

37    وفقًا للفقرة 65 من اإلعالن السياسي للجمعية العامة لألمم المتحدة لعام 2019 بشأن التغطية الصحية العامة



التقرير الثاني والنهائي للجنة المستقلة الرفيعة المستوى التابعة لمنظمة الصحة العالمية والمعنية باألمراض غير الساريةحان أوان تحويل األقوال إلى أفعال

17 16

التوصية 4التوصية 3
ع البلدان على االستثمار في الوقاية من األمراض غير السارية  يجب على منظمة الصحة العالمية أن تشجِّ

واعتالالت الصحة النفسية ومكافحتها ألن ذلك يتيح لها فرصة كبيرة لتحسين رأس المال البشري وتسريع النمو 
االقتصادي. ومن األرجح أن تتحقق التغطية الصحية الشاملة إذا ما ُأدركت صلة األمراض غير السارية واعتالالت 

الصحة النفسية برأس المال البشري.

يتعين على منظمة الصحة العالمية أن تنصح البلدان بأن تجعل األمراض غير السارية واعتالالت الصحة النفسية 
عناصر جوهرية في التغطية الصحية الشاملة وفي الخدمات الصحية الميسورة التكلفة للجميع. ويجب على البلدان 
ذ عبر الحماية االجتماعية، والرعاية الصحية األولية، ووظائف  أن تعطي األولوية للسياسات والتدخالت التي ُتنفَّ
الصحة العمومية الضرورية، واالستثمار في القوة العاملة المعنية بالصحة، وزيادة المساءلة، التي ستمكِّن من 

إحراز تقدم أسرع صوب تحقيق الغاية 3-4 المدرجة في أهداف التنمية المستدامة. 

 Lange Glen-Marie, Quentin Wodon and Kevin Carey, eds. 2018. The Changing Wealth of Nations 2018: Building a Sustainable Future.    38

Washington DC; World Bank

يشير البنك الدولي إلى أن »رأس المال البشري يعد أهم مكون 
من مكونات الثروة عالميًا، وهو يقاس على أساس قيمة 

األرباح التي يحققها الشخص طيلة حياته« كما أنه »المحرك 
األساسي الذي يدفع نحو تحقيق النمو المستدام وخفض 

الفقر«.38

ويزداد إدراك البلدان لألهمية البالغة التي ينطوي عليها رأس 
المال البشري للنمو االقتصادي والمنافسة. ومنذ عام 2017 
انضم ما يزيد عن 60 بلدًا إلى مشروع البنك الدولي لرأس 
المال البشري، األمر الذي أعطى زخمًا كبيرًا لالستثمار في 
توليد رأس المال البشري وحمايته وتحسينه في هذه البلدان. 
ويمثل اليوم االعتراف باألهمية البالغة لرأس المال البشري 
فرصة غير مسبوقة لتسريع الجهود الرامية إلى إحراز تقدم 
في الوقاية من األمراض غير السارية واعتالالت الصحة 
النفسية ومكافحتها. وتوفر التغطية الصحية الشاملة إطارًا 

مثاليًا لهذه الجهود. 

ويمكن لألمراض غير السارية واعتالالت الصحة النفسية أن 
تؤثر في كمية رأس المال البشري ونوعيته، ألنها تخفضه في 

المدي القصير، ألسباب أهمها أثرها على استمرار البالغين 
على قيد الحياة وعلى إنتاجيتهم. كما أنها تضر بتوليد رأس 

المال البشري في المستقبل بتأثيرها السلبي في األداء 
التعليمي.

ويجب أن تتضمن المعايير المستخدمة في تصميم الحزم 
الضرورية للمنافع الصحية في إطار التغطية الصحية الشاملة 
مدى تأثير المشاكل الصحية على رأس المال البشري. ويجب 

أن تكون األمراض غير السارية واعتالالت الصحة النفسية 
من العناصر الجوهرية للحزم ألسباب أهمها عظم العبء 

يمكن إنجاز ذلك من خالل ما يلي:

االستثمار في الوظائف األساسية للصحة العمومية على   -
مستوى السكان ومستوى األفراد من أجل حماية الصحة، 

وتحسينها، والوقاية من األمراض، لخفض عبئها 
والمساهمة في جعل التغطية الصحية الشاملة ممكنة من 

الناحية المالية. 
االرتقاء بالمزيد من األنشطة الفعالة المتعلقة بالسياسات   -
التي ثبتت جدواها فيما يتعلق بالوقاية األولية، باالستناد 
إلى البيانات الوطنية الوبائية، بما فيها تلك التي تقترحها 

منظمة الصحة العالمية وغيرها من التدخالت، التي تشمل 
مجموعة محددة من »عوامل تسريع مكافحة األمراض 
غير السارية« )انظر الملحق( التي يجري إعدادها في 

منظمة الصحة العالمية. 
تعزيز النظم الصحية بهدف إتاحة خدمات صحة أولية   -
جيدة النوعية من خالل تقديم الدعم الكافي للعمل الذي 
يتشارك فيه الفريق مهام تحسين الوقاية من األمراض 
دارتها إلى  غير السارية واعتالالت الصحة النفسية واإ
جانب تنسيق اإلحاالت الطبية وتقديم الحماية المالية.

تعزيز القدرات من أجل العمل المشترك واتساق   -
السياسات والمساءلة المتبادلة بين مختلف مجاالت صنع 
السياسات ذات الصلة باألمراض غير السارية واعتالالت 

الصحة النفسية.39
 

المرتبط بهذه األمراض. ويجب األخذ بعين االعتبار ما لهذه 
األمراض واالعتالالت من أثر سلبي على رأس المال البشري 

حيث إنها تؤدي إلى الوفاة المبكرة واإلعاقة، لكن يجب أال 
يقتصر األمر على ذلك، بل يجب أيضًا مراعاة المنافع 

اإليجابية التي تعود على رأس المال البشري من الوقاية من 
هذه األمراض ومكافحتها. 

يجب على منظمة الصحة العالمية أن تدعم البلدان فيما يلي:

ضمان أن الرعاية الصحية األولية هي حجز الزاوية40   -
في تقديم الخدمات المتعلقة باألمراض غير السارية 

والصحة النفسية، بوسائل منها: 

تعزيز الصحة والوقاية من األمراض. 	
تحسين الحصول على الرعاية، واألدوية، والدعم  	

النفسي االجتماعي، وتنفيذ التدخالت القائمة على 
بروتوكوالت مستندة إلى البينات.

تعزيز فعالية نظم اإلحاالت الطبية بين مستوى  	
الرعاية األولية وغيره من مستويات الرعاية 

األخرى41، لضمان عالقات منسقة وفعالة عبر جميع 
مستويات نظام الصحة المستدامة42، إلى جانب 

التكامل والتعاون بين قطاعي الخدمات االجتماعية 
والصحة43.

االستثمار في النهوض بالقوة العاملة المعنية بالصحة   -
بغية:

تمكين جميع فئات المهنيين في مجال الصحة  	
والعاملين الصحيين المجتمعيين من تنفيذ التدخالت 
األساسية المتعلقة باألمراض غير السارية، بما في 

ذلك إعطاء األولوية لزيادة تقاسم المهام.
ضمان أن للموظفين المهنيين في مجال الصحة  	

القدرة على اكتشاف عوامل الخطر الرئيسية ودعم 
االكتشاف المبكر لألمراض غير السارية من خالل 

 التعليم األساسي والتعليم المستمر. 

استحداث هياكل مستدامة لإلحصاءات ومراقبة األمراض   -
ورصد أداء النظام الصحي. 

39    وفقًا للفقرة 30 )أ()’6’( من القرار A/RES/68/300 الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة.

40    وفقًا للفقرة 13 من اإلعالن السياسي للجمعية العامة لألمم المتحدة لعام 2019 بشأن التغطية الصحية الشاملة.

41    وفقًا للفقرة 46 من اإلعالن السياسي للجمعية العامة لألمم المتحدة لعام 2019 بشأن التغطية الصحية الشاملة.

42    وفقًا للفقرة 13 من اإلعالن السياسي للجمعية العامة لألمم المتحدة لعام 2019 بشأن التغطية الصحية الشاملة.

43    وفقًا للفقرة 46 من اإلعالن السياسي للجمعية العامة لألمم المتحدة لعام 2019 بشأن التغطية الصحية الشاملة.
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44    تعزيز وظائف الصحة العمومية األساسية لدعم تحقيق التغطية الصحية الشاملة. 

. http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_flles/WHA69/A69_Rl-en.pdf WHA 69.1
45    وفقًا للفقرة 9 من اإلعالن السياسي للجمعية العامة لألمم المتحدة لعام 2019 بشأن التغطية الصحية الشاملة.

46    انظر الحاشية السابقة بشأن هذه المسألة. 

47    وفقًا للفقرة 13 من تقرير المدير العام لمنظمة الصحة العالمية ج19/72 المقدم إلى جمعية الصحة العالمية الثانية والسبعين.

48    وفقًا للفقرة 13 من اإلعالن السياسي للجمعية العامة لألمم المتحدة لعام 2019 بشأن التغطية الصحية الشاملة.

التغطية الصحية الشاملة

إن التغطية الصحية الشاملة هي خطة لتحسين الصحة 
العمومية وحشد الجهود وتنسيقها لمواجهة مجموعة من 
المشاكل الصحية. ويجب إدراج األمراض غير السارية 

واعتالالت الصحة النفسية في هذه الخطة ألن هذه األمراض 
تتسبب في معاناة شديدة، وألنها تضعف العمل االجتماعي 

واإلنتاجية االقتصادية، وتؤدي إلى نفقات باهظة على الصحة 
والوفاة المبكرة؛ وتنشأ عنها آثار سلبية تتضرر منها العوائل 
ومقدمو الرعاية. وعند تجميع هذا األثر الواقع على األفراد 

والعوائل على مستوى السكان، ستكون المحصلة تكلفة 
اقتصادية باهظة على المجتمع تنشأ من الخسائر في االنتاجية 

وتكاليف الرعاية الصحية وخسارة سبل العيش وتدني رأس 
المال البشري.8، 9

وتعد التغطية الصحية الشاملة بتحسين الصحة من خالل إتاحة 
وظائف الصحة العمومية األساسية والخدمات الصحية الجيدة 
للجميع كلما نشأت الحاجة إليها، مع ضمان الحماية المالية 

ضد التعرض للضائقة التي تتسبب فيها نفقات الرعاية 
الصحية.44 

ويمكن للعديد من األشخاص المعرضين لخطر األمراض غير 
السارية واعتالالت الصحة النفسية أن يستفيدوا من تدابير 

وخدمات الصحة العمومية الموجهة نحو تعزيز الصحة 
والوقاية من األمراض طيلة الحياة.17 وسلم رؤساء الدول 

والحكومات في الجمعية العامة لألمم المتحدة في عام 2019 
بأن »التغطية الصحية للجميع تعني أن تتاح للناس كافًة 

إمكانية الحصول دون تمييز على المجموعات المقررة وطنيًا 
من الخدمات الصحية األساسية الالزمة، اإلرشادية والوقائية 

فة، وعلى األدوية واللقاحات  والعالجية والتأهيلية والملطِّ
األساسية المأمونة الفعالة الجيدة النوعية بأسعار معقولة مع 

ضمان أال يتسبب الحصول على هذه الخدمات في أي ضائقة 
مالية للمستفيدين منها، مع التركيز بشكل خاص على الشرائح 

الفقيرة والضعيفة والمهمشة من السكان«.45

ويجب على البلدان أن تكون متيقظة لحقيقة أن المهنيين 
الطبيين الذين يختارون عناصر التغطية ضمن التغطية 

الصحية الشامل يميلون إلى إغفال أو التقليل من قيمة الوقاية 
من األمراض غير السارية ومكافحتها، بما في ذلك من خالل 

التدخالت المنفَّذة على مستوى السكان.23، 24 فإذا كان من 

المقرر أن تقدم التغطية الصحية الشاملة طائفة شاملة من 
الخدمات المطلوبة من أجل صحة وعافية السكان، فيجب أن 

ينظر إلى الصحة العمومية، وتعزيز الصحة، والوقاية من 
األمراض على أنها حلقة في سلسلة الخدمات المتوالية التي 
تشمل الخدمات التشخيصية والعالجية والتأهيلية والتلطيفية. 

وسُتدرج األمراض غير السارية واعتالالت الصحة النفسية 
في حزمة الخدمات المشمولة بالبرنامج الوطني للتغطية 
الصحية الشاملة بناء على الخيارات المتخذة في سياق 

احتياجات البلد المعني وموارده الخاصة بالصحة. وينبغي أن 
تغطي هذه الخيارات االرتقاء بالصحة والوقاية من األمراض؛ 

وتحديد المرض واكتشاف الحالة؛ والعالج، والرعاية، 
والتأهيل. 

وستشمل منصات تقديم الخدمات مستويات عديدة: السكان، 
والمجتمع المحلي، ومرافق الرعاية الصحية بمراكز الصحة 

األولية، ومستشفيات المستوى األول، ومراكز اإلحالة الطبية. 
ويجوز عند تحديد الخيارات االسترشاد باحتياجات الصحة 

ثبات الفعالية؛ والفعالية من حيث التكلفة؛ والقدرة  العمومية؛ واإ
مكانية التنفيذ وفقًا  على تحمل األسعار؛ والقدرة على التنفيذ؛ واإ
لظروف البلد المعني؛ واألثر الذي يترتب على اإلنصاف في 

الصحة. 

وتعد التوصيات الواردة في خطة العمل العالمية التي وضعتها 
منظمة الصحة العالمية بشأن األمراض غير السارية 

وأولويات مكافحة األمراض3 موجهات مفيدة تساعد على اتخاذ 
هذه الخيارات.3، 32 وفضاًل عن تحليل الفعالية من حيث 
التكلفة، تستخدم أولويات مكافحة األمراض أيضًا تحاليل 

موسعة للفعالية من حيث التكلفة لتقييم مقدار الحماية المالية 
التي تقدم في إطار التدخالت. مثاًل، قد يمنع العالج المطلوب 

ن بدا  العتالل قلبي وعائي أو سرطان قابل للعالج، حتى واإ
باهظ التكلفة، تكبد قدر كبير من النفقات التي تدفع من األموال 
الخاصة أو تكبد نفقات باهظة تؤدي إلى ضائقة مالية شديدة أو 

الفقر. وتعد عمليات تقييم تكنولوجيات الصحة مفيدة لتحديد 
التدابير الفعالة من حيث التكلفة. والحرص على اإلنصاف، 

وال سيما إزاء األشخاص الضعيفين، يجعل من عالج 
اعتالالت الصحة النفسية مثل االكتئاب والفصام، 

واالضطرابات العصبية مثل الصرع، والسرطانات العالية 
االستجابة مثل سرطان عنق الرحم، في صدارة األولويات. 

وستحدد الموارُد المتاحة للتغطية الصحية الشاملة في أي 
وقت من األوقات عدد وطابع الخدمات ذات الصلة باألمراض 

غير السارية والصحة النفسية، التي يمكن إدراجها في 
الحزمة. ويمكن أن تزيد هذه الخدمات تدريجيًا كلما تجمعت 

موارد إضافية. وسيكون للتدابير المالية المضمنة في »أفضل 
الخيارات التي تتيحها منظمة الصحة العالمية والتدخالت 

األخرى التي توصي بها للوقاية من األمراض غير السارية 
ومكافحتها«46 أثر على مستوى السكان كلهم يعود بالفائدة على 

حاالت اإلصابة باألمراض غير السارية واعتالالت الصحة 
النفسية، وليس ذلك فحسب بل يمكن أيضًا لهذه التدابير أن 

تحشد موارد إلدراج خدمات في حزمة التغطية الصحية 
الشاملة33، وذلك عند استغالل الحكومات لإليرادات المتولدة 

في تحسين القطاع الصحي واالستثمار فيه. 

عوامل التسريع

لم يتبق سوى أعوام قليلة للوفاء بالغاية 3-4 المدرجة في 
أهداف التنمية المستدامة، لذا ينبغي على العالم تسريع 

االستجابة لألمراض غير السارية. وعلى الرغم من وجود 
العديد من التدخالت، يجب أن تعطي األولوية للتدخالت 
األكثر فعالية وقابلية للتنفيذ، ويطلق على هذه التدخالت 

»عوامل التسريع«.47 ويجب على الحكومات أن  وتنفذ 
مجموعة محددة من األولويات ضمن الخطة اإلجمالية 
لألمراض غير السارية والصحة النفسية، استنادًا إلى 

احتياجات الصحة العمومية. انظر تقرير الفريق العامل 2 
والملحق لمزيد من التفاصيل.

خدمات الصحة األولية ورعايتها

بينما تشرع البلدان في تصميم أو إعادة تشكيل برامج وطنية 
للتغطية الصحية الشاملة، ثمة حاجة واضحة لضمان أن 
األمراض غير السارية واعتالالت الصحة النفسية يجري 

التصدي لها على المستوى األول للخدمات الصحية، باعتبار 
أن ذلك هو النهج األكثر شمواًل وفعالية ونجاعة لتحسين صحة 
الناس البدنية والنفسية، واألساس لتقديم خدمة عن طريق نظام 
صحي محكم، على النحو الذي أعاد تأكيده اإلعالن السياسي 

للجمعية العامة لألمم المتحدة لعام 2019 بشأن التغطية 
الصحية الشاملة. 48

ويجب أن يكون التكامل السلس بين المستوى األولي 
والمستويات األكثر تقدمًا للخدمات المتخصصة )الثانوية 

والثالثية( سمة في النظم الصحية الفعالة التي تتعهد بتقديم 
التغطية الصحية الشاملة. وربما تستلزم األمراض غير 

السارية واعتالالت الصحة النفسية الرعاية األولية 
والمتخصصة على حد سواء. ويجب تقديم خدمات المتابعة 

ضمن الرعاية األولية وفي أوساط المجتمع المحلي. 

وقد يستلزم حدوث تفاقم حاد وتعقيدات في حاالت اإلصابة 
باألمراض غير السارية واعتالالت الصحة النفسية الرعاية 

عند اإلحالة الطبية. ويحرص نظام اإلحالة الفعال على توطيد 
العالقة بين جميع مستويات النظام الصحي ويساعد على 

ضمان حصول الناس على أفضل رعاية ممكنة في المنزل. 
ويساعد أيضًا على استخدام المستشفيات وخدمات الرعاية 

الصحية األولية استخدامًا فعااًل بالمقارنة بالتكلفة.

القوة العاملة في مجال الصحة

سيؤدي مقدمو الرعاية الصحية من غير األطباء، مثل 
الممرضين، وغيرهم من المهنيين في مجال الصحة، 

والعاملين الصحيين المجتمعيين، دورًا أساسيًا في تقديم 
الخدمات المتعلقة باألمراض غير السارية والصحة النفسية 

ضمن الرعاية األولية.12، 13، 14 فينبغي تدريبهم وتمكينهم من 
استخدام التكنولوجيا ودعمهم بالمنصات الرقمية لتقديم 

الخدمات الصحية.15 ولئن كان تحويل المهام وتقاسمها هذا 
سيدعم ويمكن كثيرًا من ممارسي مهنة الرعاية الصحية من 

غير األطباء، فإن األطباء، والممرضين المنخرطين في 
الرعاية األولية يحتاجون أيضًا للتدريب لتحسين قدرتهم على 

تقديم الرعاية المالئمة في الوقت المناسب إلى المصابين 
باألمراض غير السارية واعتالالت الصحة النفسية.16

وعماد النظم الصحية المساندة في جميع أنحاء العالم يقوم على 
القوة العاملة في مجال الصحة المزودة بما يلزمها من أدوات 

والمتعددة التخصصات والقادرة على تقديم رعاية صحية 
عالية الجودة وفي المتناول ويمكن الحصول عليها بأسعار 

معقولة. وما لم يستعن بمقدمي الصحة من غير األطباء )مثل 
الممرضين والعاملين الصحيين المجتمعيين( االستعانة المكثفة 
والمالئمة، لن تتحقق أهداف التغطية الصحية الشاملة. وال بد 

من مالحظة أن معظم مقدمي الرعاية الصحية نساء. 
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ويستلزم االرتقاء بمقدمي الرعاية الصحية من غير األطباء 
المعنيين باألمراض غير السارية واعتالالت الصحة النفسية 

توفير الحماية للعاملين في مجال الصحة وللمرضي. ويشمل 
تاحة  ذلك وضع تشريعات مساندة؛ واإعداد سياسات فعالة؛ واإ
التعليم للجميع بتكلفة ميسورة وبجودة عالية )مع االعتراف 
الرسمي بالبرامج(؛ والتزام أصحاب العمل؛ ووضع نماذج 

تمويل مساندة؛ وتوفير القيادة؛ وجمع وتحليل البيانات 
والمعلومات. 

المساءلة والرصد

تعد المساءلة فيما يتعلق التقدم المحرز عنصرًا مهمًا يتعين 
تقاسمه بين جميع أصحاب المصلحة. كما يعد الرصد أيضًا 
مهمًا أهمية بالغة؛ فيجب أن يشمل عوامل الخطر الرئيسية، 

تاحة األدوية بأسعار معقولة، والتسجيل المدني،  واإ
واإلحصاءات األساسية. وتشمل العناصر األخرى المثلى 

نوعية الرعاية الصحية، وسجالت السرطانات؛ واتباع طرائق 
أحدث في المراقبة. 

وتشمل مؤشرات تتبع التقدم المحرز في التغطية الصحية 
الشاملة حجم السكان المشمولين بالبرنامج )مستوى اإلتاحة( 
ومستوى الحماية المالية. ويتوقف اختيار مؤشرات إضافية 
تخص األمراض غير السارية والصحة النفسية على عبء 
المرض، وعوامل الخطر، وتوفير التمويل واللوازم للخدمات 

المختارة لبرنامج التغطية الصحية الشاملة في البالد. 

وتعد المؤشرات التي اقترحتها منظمة الصحة العالمية لتتبع 
 التقدم المحرز في التغطية الصحية الشاملة موجهات

مفيدة.34 ويجب أن يشمل رصد نوعية الخدمات تقييم 
األشخاص للخدمات التي حصلوا عليها. 

التوصية 5
يجب على منظمة الصحة العالمية أن تعزز الحماية االجتماعية للجميع حرصًا على تحقيق 

اإلنصاف واألمن االقتصادي فيما يخص الوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها، بما في 
ذلك الحماية من تكبد نفقات باهظة في سبيل الحصول على الرعاية الصحية. 

49    وفقًا للفقرة 7 من القرار A/RES/70/1 الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة.

50    وفقًا للفقرة 24 من القرار A/RES/70/1 الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة. 

ال يمكن تناول ما يتصل بصحة الناس بمعزل عن األمن 
االقتصادي، واإلنصاف، والرفاهية، حيث إن هذه المسائل 
ترتبط ارتباطًا وثيقًا ببعضها البعض. فمثاًل، الوفاة المبكرة 

بسبب األمراض غير السارية تتسبب في فقد وحزن للعائلة، 
وفي اآلن ذاته تتسبب في زيادة عبء الرعاية على أعضاء 

العائلة، وتخفض من دخل األسرة المعيشية، وتزيد من خطر 
اإلفقار، وال سيما فيما يخص معظم األسر المعيشية غير 

المشمولة بخطط الحماية االجتماعية. 

ويصبو قادة العالم إلى عالم تتاح فيه للجميع سبل متكافئة 
للحصول على التعليم الجيد على جميع المستويات، وعلى 
الرعاية الصحية، والحماية االجتماعية، وتكفل فيه السالمة 

البدنية والعقلية والرفاه االجتماعي.49 وال بد أن يتمتع الجميع 
بمستويات المعيشة األساسية، عن طريق وسائل منها نظم 

الحماية االجتماعية.50 وتهدف الغاية 3-4 المدرجة في أهداف 
التنمية المستدامة إلى »استحداث نظم وتدابير حماية اجتماعية 

مالئمـة علـى الصـعيد الـوطني للجميـع ووضـع حدود 
دنيا لها، وتحقيق تغطية صحية واسعة للفقراء والضعفاء 

بحلول عام 2030. وتهدف الغاية 5-4 المدرجة في أهداف 
التنمية المستدامة إلى »االعتـراف بأعمـال الرعايـة 

والعمـل المـنزلي غـير مدفوعـة األجـر وتقـديرها 
مـن خـالل تـوفير الخـدمات العامـة والـبنى التحتيـة 

ووضـع سياسـات الحمايـة االجتماعيـة وتعزيـز تقاسـم 
المسؤولية داخل األسرة المعيشية والعائلة، حسبما يكون ذلك 

مناسبًا على الصعيد الوطني«. وتهدف الغاية 10-4 من 
أهداف التنمية المستدامة إلى »اعتمـــاد سياســـات، 

وال ســـيما السياســـات الماليـــة وسياســـات 
األجـــور والحمايـــة االجتماعية، وتحقيق قدر أكبر 

من المساواة تدريجيًا«. 

وال تزال البلدان المنخفضة الدخل وتلك المتوسطة الدخل بعيدة 
جدًا من تحقيق الحماية االجتماعية الشاملة: تتراوح نسبة 

السكان فيها غير المشمولين بأي خطة للحماية االجتماعية بين 
42٪ و٪82. 

وتمثل التغطية الصحية الشاملة جزءًا من حماية اجتماعية 
أوسع نطاقًا. وتعد خطط الحماية االجتماعية مهمة لضمان 

حصول المزيد من السكان المصابين باألمراض غير السارية 
على الرعاية التي يحتاجونها على المدى الطويل، مع التأكد 

من أن هذه الرعاية لن تستنزف دخلهم أو أصولهم فتتسبب في 
إفقارهم.  

ويجب على منظمة الصحة العالمية أن تجري استعراضًا 
للتجربة العالمية فيما يخص تحقيق الحماية الصحية 

واالجتماعية الشاملة، مع التركيز بوجه خاص على الوقاية من 
األمراض غير السارية ومكافحتها، وأن تحدد الدروس 

المستفادة وتعممها. 
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التوصية 516
يجب على منظمة الصحة العالمية أن تزيد من العمل المشترك مع القطاع الخاص بغية تعزيز مساهمته الفعالة 

والناجعة في تحقيق الغايات واألهداف العالمية المتعلقة باألمراض غير السارية، وأن تقدم الدعم التقني إلى البلدان 
األعضاء حتى يتسنى لها زيادة القدرة التي تحتاجها للمشاركة في التدابير الوطنية للتصدي لألمراض غير السارية.

51    نأت العضوة في اللجنة، كاتي دين، بنفسها عن التوصية 6. 

52    وفقًا للفقرة 44 من القرار A/RES/73/2 الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة.

.https://undocs.org/A/RES/66/2 المتاح على الرابط A/RES/66/2 53    قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة

54    وفقًا للجدول 5 بالصفحة 6 من تقرير المدير العام لمنظمة الصحة العالمية ج14/71 المقدم إلى جمعية الصحة العالمية الحادية والسبعين.

55    أهداف التنمية المستدامة الواردة في خطة عام 2030، بما فيها الغاية 3-4 المدرجة فيها والهدف 17 منها الذي يشجع على العمل من خالل الشراكات من أجل التنمية المستدامة. 

56    وفقًا للفقرة 19 من تقرير المدير العام لمنظمة الصحة العالمية ج19/72 المقدم إلى جمعية الصحة العالمية الثانية والسبعين.

.https://www.who.int/news-room/detail/07-05-2019-who-welcomes-industry-action-to-align-with-global-trans-fat-elimination- targets    57

58    وفقًا للفقرة 17 من تقرير المدير العام لمنظمة الصحة العالمية ج19/72 المقدم إلى جمعية الصحة العالمية الثانية والسبعين. 

59    في أيار/ مايو 2019 التزم أعضاء التحالف العالمي لألغذية والمشروبات بضمان أال يتجاوز بحلول 2023 مقدار الدهون المتحولة المنتجة صناعيًا التي توجد في منتجاتها غرامين في 

كل 100 غرام من نسبة الدهون إلى الزيوت عالميًا، تمشيًا مع حزمة تدابير منظمة الصحة العالمية REPLACE التي ُأطلقت في عام 2018.
60    في أيار/ مايو 2019 التزم أعضاء التحالف العالمي لألغذية والمشروبات بضمان أال يتجاوز بحلول 2023 مقدار الدهون المتحولة المنتجة صناعيًا غرامين في كل 100 غرام من نسبة 

الدهون إلى الزيوت عالميًا، تمشيًا مع حزمة تدابير منظمة الصحة العالمية REPLACE التي ُأطلقت في عام 2018.
61    من قبيل خطة العمل العالمية لمنظمة الصحة العالمية بشأن الوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها، وخطة العمل الشاملة الخاصة بالصحة النفسية في الفترة 2020-2013، 

واالستراتيجية وخطة العمل العالميتين بشأن الشيخوخة والصحة في الفترة 2016-2020، وخطة العمل العالمية بشأن النشاط البدني للفترة 2018-2030، واالستراتيجية العالمية بشأن النظام 
الغذائي والنشاط البدني والصحة، واالستراتيجية العالمية للحد من تعاطي الكحول على نحو ضار، ومدونة منظمة الصحة العالمية لقواعد تسويق بدائل لبن األم، وغيرها من أدوات منظمة 

رشاداتها. الصحة العالمية واإ

فضاًل عن التدابير التي تتخذها الحكومات لتنفيذ تدخالت قائمة 
على البينات فيما يخص الوقاية من األمراض غير السارية 

واعتالالت الصحة النفسية ومكافحتها، مثل التدابير السياساتية 
والتشريعية والتنظيمية، يمكن ألطراف القطاع الخاص المعنية 

أن تضطلع بدور مهم في تقديم إسهام ناجع وفعال لتنفيذ 
التدابير الوطنية للتصدي لألمراض غير السارية في سبيل 

بلوغ الغاية 3-4 المدرجة في أهداف التنمية المستدامة. وقد 
أطلقت دعوات لمشاركٍة من هذا القبيل مرارًا وتكرارًا منذ 
 اإلعالن السياسي األول بشأن األمراض غير السارية في

عام 2011. 

ونظر ألن القطاع الخاص يتسم بالتنوع، ينبغي اتباع نهج 
مختلفة في المشاركة. فمشاركة الحكومات على المستوى 

القطري قد تتخذ أنماطًا عديدة منها التنظيم والتشريع والحوار 
والتشاور والمشاركة والترتيبات التعاقدية مثل الشراكات بين 

القطاعين العام والخاص أو الشراكات من أجل الصالح العام، 
على غرار الشراكات التي تسعى هذه اللجنة لصياغتها. 

ويجوز للحكومات أن تنشد من هذه المشاركة النهوض بتنفيذ 
التدابير الوطنية للتصدي لألمراض غير السارية. يساعد عقد 

حوار بمشاركة أصحاب مصلحة متعددين على توليد أفكار 
مبتكرة ويسمح بوضع نهج جديدة أو بديلة تعود بقيمة على 

الجميع. 

ويمكن لكيانات القطاع الخاص أن تدعم التدابير الوطنية 
للتصدي لألمراض غير السارية من خالل تحسين المواءمة 

بين تدابيرها والسياسة الحكومية من أجل تعزيز نتائج الصحة 
العمومية المتعلقة باألمراض غير السارية عن طريق تغيير 

وسائلها إلنتاج منتجاتها وتسويقها واإلعالن عنها وبيعها، مثل 
بذل جهود من أجل إعادة تكوين منتجاتها الغذائية لتوفير 
خيارات صحية وتغذوية، وخفض االستخدام المفرط للملح 

والسكر والدهون المشبعة،52 والتخلص من الدهون  

الُمنتجة صناعيًا التي توجد في الغذاء. ومن المهم أيضًا أالَّ 
يعوق القطاع الخاص التدابير السياساتية والتشريعية 

والتنظيمية. وستساعد هذه التدابير على خفض تكاليف الرعاية 
الصحية واستغالل قدرة القطاع الخاص على إحداث التغيير 

من خالل المساهمة في تحقيق الغاية 3-4 المدرجة في 
أهداف التنمية المستدامة.

ويمكن للقطاع الخاص أيضًا أن يساعد على التخفيف من أثر 
المحددات االجتماعية المرتبطة باألمراض غير السارية 

واعتالالت الصحة النفسية، مثاًل في مجاالت الطاقة والنقل، 
بما في ذلك خفض تلوث الهواء، والترويج ألماكن عمل 

صحية. وفضاًل عن ذلك، يمكن للقطاع الخاص أن يؤدي 
دورًا في تحسين إتاحة التشخيصات واألدوية واللقاحات 

والتكنولوجيات األساسية اآلمنة الميسورة التكلفة الفعالة الجيدة 
النوعية، وتعزيز نظم تقديم الرعاية الصحية تمشيًا مع 

السياسات الحكومية، بوسائل منها معرفة القطاع الخاص 
وخبرته بسالسل اإلمداد. 

ومنذ عام 2011 عندما اعُتمد اإلعالن السياسي األول بشأن 
الوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها،53 أحرزت دول 
األعضاء تقدمًا في تنفيذ تدابير سياساتية وتشريعية وتنظيمية 
تتعلق بالوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها. بيد أن 

هذا التقدم يظل غير كاٍف لتحقيق األهداف والغايات المرتبطة 
باألمراض غير السارية على الصعيد العالمي. ويقف أمام هذا 

التقدم حاجز منيع يتمثل في تدني مستوى انضمام القطاع 
الخاص إلى الجهود التي تبذلها البلدان من أجل تحقيق 
 األهداف الوطنية المتعلقة باألمراض غير السارية. وعادة
ما تعوز العديد من الدول األعضاء وأصحاب المصلحة 
اآلخرين القدرة الالزمة للتصدي ألثر العوامل االقتصادية 

والعوامل المرتبطة بالسوق والعوامل التجارية54 على النتائج 
الصحية المتعلقة باألمراض غير السارية، والعمل المشترك 

الفعال والناجع مع القطاع الخاص.55

وتحتل منظمة الصحة العالمية موقعًا فريدًا يمكِّنها من التأثير 
في القطاع الخاص كي يحسن بدوره من تأثيره في الصحة 

العمومية على الصعيد العالمي، ويؤثر في المحددات 
االجتماعية المرتبطة بالصحة، ويمكِّنها أيضًا من تعميم 

وترويج انضمام الجهات الفاعلة غير الدول إلى سياسات 
المنظمة وقواعدها ومعاييرها، وكذا إجراء تحليل دقيق للبينات 

بشأن تأثير التدخالت التي ينفذها القطاع الخاص. ويمكن 
لمنظمة الصحة العالمية بفضل شبكتها العالمية من البلدان 

والمكاتب، أن تقدم دعمًا مباشرًا إلى الدول األعضاء في هذه 
المجاالت. 

وستواصل منظمة الصحة العالمية في إطار تقديمها الدعم إلى 
الدول األعضاء في جهودها الرامية إلى تنفيذ الفقرة 44 من 

اإلعالن السياسي الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة 
لعام 2018 عقد حوارات مع ممثلي رابطات األعمال 

التجارية الدولية التي تمثل صناعات األغذية والمشروبات 
غير الكحولية، ودوائر صناعة المستحضرات الصيدالنية، 

ودوائر الصناعات الرياضية، وممثلي المؤسسات االقتصادية 
العاملة في مجال إنتاج وتجارة الكحول. وستواصل الحوارات 

التركيز على »طلبات« محددة من األمانة إلى كيانات القطاع 
الخاص المعنية.56 والنتائج األولية مشجعة: إذ بفضل 

الحوارات مع صناعات األغذية والمشروبات غير الكحولية 
التزم في عام 2019 العديد من الشركات التي تنتج أو تبيع 

الدهون المتحولة المنتجة صناعيًا بإلغاء هذا المنتج من سلسلة 
اإلمداد. وتواصل منظمة الصحة العالمية أيضًا عملها المتصل 

بوضع نهج واعد يمكن اتباعه في تسجيل ونشر مساهمات 
القطاع الخاص، والكيانات الخيرية، والمجتمع المدني، في 
تحقيق الغاية 3-4 المدرجة في أهداف التنمية المستدامة 
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وعلى الرغم من هذه النتائج المشجعة، تعترف اللجنة بأن 
التقدم الذي أحرز محدود.

وتوصي اللجنة من أجل زيادة قدرة منظمة الصحة العالمية 
على دعوة القطاع الخاص إلى تعزيز التزامه ومساهمته على 
الصعيد العالمي في تحقيق الغاية 3-4 المدرجة في أهداف 

التنمية المستدامة بإنشاء منصة تكون جزءًا من المنظمة بهدف 
ضمان تقديم القطاع الخاص مزيدًا من المساهمات الناجعة 
والفعالة وفقًا للفقرة 44 من اإلعالن السياسي لعام 2018. 

ويجب أن يستند النطاق األولى للمنصة إلى الحوارات الجارية 
مع صناعات األغذية والمشروبات غير الكحولية، والمؤسسات 

االقتصادية العاملة في مجال الكحول والتجارة، وودوائر 
صناعة المستحضرات الصيدالنية، ودوائر الصناعات 

الرياضية. 
 

ويجوز أن تشمل الوظائف المقترحة للمنصة التي ستضعها 
منظمة الصحة العالمية ما يلي:

زيادة عدد الحوارات مع القطاع الخاص لضمان تقديم   -
مزيد من المساهمات الناجعة والفعالة لتحقيق الغاية 4-3 

المدرجة في أهداف التنمية المستدامة. وتشمل هذه 
الحوارات مناقشات بشأن الوسائل التي سيتبعها القطاع 

الخاص لمواجهة تأثير العوامل االقتصادية وتلك المرتبطة 
بالسوق والعوامل التجارية، بما في ذلك تدخل الصناعات. 

تسجيل عمليات الترويج والتقييم المستقل لما التزم به   -
القطاع الخاص59، 60 طوعًا لتلبية »طلبات« محددة من 

منظمة الصحة العالمية، مع األخذ بعين االعتبار توصيات 
تاحة هذه العمليات للجمهور  رشاداتها،61 واإ المنظمة واإ

ورصدها وتقييمها ومتابعتها. 
إنشاء مستودع لدراسات الحالة، والممارسات الصالحة،   -

، وآليات المساءلة، والبينات التي تثبت فعالية 
 نماذج العمل المشترك المالئم مع القطاع الخاص،

بما فيها دراسات الحالة بشأن الوسائل التي يتبعها القطاع 
الخاص لدعم الحكومات في تنفيذ التدابير الوطنية للوقاية 

من األمراض غير السارية واعتالالت الصحة النفسية 
ومكافحتها.
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تجميع أطر وأدوات الصحة العمومية القائمة التي تدعم   -
المشاركة المناسبة من الدول األعضاء للقطاع الخاص في 

تنفيذ السياسات التي تقودها الحكومات والمتعلقة بالوقاية 
من األمراض غير السارية واعتالالت الصحة النفسية 

ومكافحتها.
تقديم الدعم والتوجيه التقنيين األساسيين إلى الدول   -
األعضاء فيما يخص تجميع أنماط شتى للمشاركة 

والتفاوض بشأنها وتنفيذها، بما في ذلك إقامة شراكات 
للصالح العام عندما تطلب الحكومات ذلك؛

رصد وتقييم تنفيذ االلتزامات.  -

يجب على منظمة الصحة العالمية أيضًا أن تزيد من دعمها 
التقني المقدم إلى الدول األعضاء فيما يخص األنماط المناسبة 

للعمل المشترك مع القطاع الخاص فيما يخص الوقاية من 
األمراض غير السارية ومكافحتها من أجل تلبية الطلب 
 المتزايد على مجاالت الصحة العمومية، وذلك من خالل

ما يلي:

تحديد المجاالت ذات األولوية التي تحتاج فيها الحكومات   -
للمساعدة التقنية، مع األخذ بعين االعتبار األولويات 

واألهداف الوطنية المتعلقة باألمراض غير السارية، بغية 
العمل مع القطاع الخاص لكي يقدم مساهمته الناجعة 
والفعالة لتنفيذ التدابير الوطنية للتصدي لألمراض غير 
السارية لتحقيق الغاية 3-4 المدرجة في أهداف التنمية 

المستدامة، بما في ذلك من خالل إقامة شراكات، عندما 
يكون ذلك مناسبًا، وفي اآلن ذاته إيالء االعتبار الواجب 

إلدارة التضارب في المصالح سواء كان حقيقيًا أو 
متصورًا.

تحديد طرائق المساعدة التقنية التي يمكن أن تقدمها   -
منظمة الصحة العالمية إلى الدول األعضاء لتعزيز 

قدراتها الوطنية التي تمكنها من الوفاء بالتزاماتها وفقًا 
للفقرة 43 من اإلعالن السياسي لعام 2018.

تحديد اآلليات واألطر القانونية التي تضمن للدول   -
األعضاء العمل اآلمن والفعال مع القطاع الخاص، مع 

إتاحة األدوات المناسبة لتقييم المخاطر المرتبطة بتضارب 
دارتها والتبليغ عنها. المصالح واإ

تنسيق المساعدة التقنية مع منظمات األمم المتحدة   -

األخرى، بما فيها من خالل فرقة عمل األمم المتحدة 
المشتركة بين الوكاالت والمعنية بالوقاية من األمراض 

غير المعدية )غير السارية( ومكافحتها، التي ينبغي 
تقديمها إلى الدول األعضاء من أجل تنفيذ االلتزامات 
السياسية واألولويات الوطنية المتعلقة باألمراض غير 

السارية، بوسائل منها العمل بفعالية مع القطاع الخاص، 
وضمان اتساق الرسائل التي توجه في إطار منظومة 

األمم المتحدة.

ويجب على منظمة الصحة العالمية أن تقوم بانتظام 
باستعراض التقدم المحرز والتعلم مع الدول األعضاء كيفية 

تحسين المساءلة المشتركة والمتبادلة.

التوصية 7
يجب على منظمة الصحة العالمية أن تشجع الحكومات على تعزيز العمل المشترك 
النشط مع المجتمع المدني للوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها وتعزيز 

الصحة النفسية.

62    وفقًا للفقرة 42 من القرار A/RES/73/2 الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة.

63    وفقًا للفقرة 54 من اإلعالن السياسي للجمعية العامة لألمم المتحدة لعام 2019 بشأن التغطية الصحية الشاملة.

يمكن إنجاز ذلك من خالل ما يلي:

مشاركة المنظمات غير الحكومية في منصات وطنية   -
يمكن عبرها تنسيق العمل المتعلق باألمراض غير 

السارية، بغية التشجيع على االستماع إلى مجموعة أكبر 
من األصوات، بما في ذلك أصوات المصابين باألمراض 

غير السارية. 

يجب على منظمة الصحة العالمية أن تدعم المجتمع المدني 
فيما يلي:

تعزيز النهوض بقدرة المجتمع المدني على المساهمة في   -
الوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها من أجل 
تحقيق التغطية الصحية الشاملة في البلدان المنخفضة 
الدخل وتلك المتوسطة الدخل ودعم إحراز تقدم في هذا 

المضمار.
تعزيز تبادل المعارف، والسياسات، والممارسات   -

الصالحة لالضطالع بأنشطة قائمة على البينات. 
إشراك المجتمع المدني مشاركة نشطة في إدارة منظمة   -

الصحة العالمية )في جميع مستويات المنظمة(.

ولتمكين المصابين باألمراض غير السارية والمتضررين منها 
من إسماع صوتهم، التزم رؤساء الدول والحكومات في 

اإلعالن السياسي لعام 2018 بما يلي: »تعزيز مشاركة 
المجتمع المدني مشاركة مؤثرة لتشجيع الحكومات على وضع 
خطط وطنية طموحة متعددة القطاعات للوقاية من األمراض 
غير المعدية )غير السارية( ومكافحتها، وللمساهمة في تنفيذ 

قامة شراكات وتحالفات متعددة أصحاب  تلك الخطط، واإ
المصلحة لجمع المعارف وتبادلها، ولتقييم التقدم المحرز 

سماع أصوات المصابين باألمراض غير  وتقديم الخدمات واإ
المعدية )غير السارية( والمتضررين منها والتوعية 

بحالتهم«.62 وأنشأت منظمة الصحة العالمية، من أجل دعم 
هذه الجهود، الفريق العامل التابع للمنظمة والمعني بتعبئة 
المجتمع المدني من أجل مكافحة األمراض غير السارية. 

والتزم رؤساء الدول والحكومات في اإلعالن السياسي بشأن 
التغطية الصحية الشاملة لعام 2019 بإشراك جميع الجهات 
المعنية صاحبة المصلحة، بما في ذلك المجتمع المدني »من 
خالل إنشاء منصات وشراكات شفافة وتشاركية بين أصحاب 

مصلحة متعددين، لتوفير إسهامات في وضع السياسات 
المتعلقة بالصحة وبالبعد االجتماعي وفي تنفيذها وتقييمها، 
واستعراض ما يحَرز من تقدم في تحقيق األهداف الوطنية 

في مجال التغطية الصحية الشاملة«.63

وقد تأكدْت مرارًا من النجاح الذي تحقق في مسائل عديدة 
متعلقة بالصحة والتنمية على الصعيد العالمي، وال سيما فيما 

يخص فيروس العوز المناعي البشري/ اإليدز، أهمية أن ُتبَذل 
جهود نشطة من جانب  منظمات المجتمع المدني وعلى صعيد 

المجتمع المحلي من أجل تسريع األنشطة المتعلقة بالتدابير 
الوطنية الرامية إلى التصدي لألمراض غير السارية وتدابير 

التغطية الصحية الشاملة، وأهمية أن تشرك الحكومات 
المجتمع المدني مشاركة مؤثرة في تلك التدابير. ويمكن 

لتحرك المجتمع المدني النشط والفعال في مجال التصدي 
لألمراض غير السارية والقادر على تأدية مهامه األربع 

األساسية المتمثلة في الدعوة، والتوعية، وتحسين مستوى 
اإلتاحة من خالل تقديم الخدمات، والمساءلة، أن يساهم 

مساهمة كبيرة في التدابير المتعلقة باألمراض غير السارية 
على الصعيدين الوطني واإلقليمي. وبوجه خاص، استكملت 
منظماُت المجتمع المدني المتخصصة في دعم األشخاص 

المصابين بمرض بعينه أو مجموعة من األمراض الخدمات 
المتاحة للمصابين باألمراض غير السارية وحسنتها إلى حد 

كبير في بلدان عديدة.
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وتمكِّن منظمات المجتمع المدني من خالل ارتباطها الوثيق 
بالمجتمعات المحلية األشخاص المتضررين من األمراض 

غير السارية من إسماع صوتهم إلفادة عمليات صنع القرار 
المتعلقة بالقوانين والسياسات وخدمات الرعاية الصحية، 
وغيرها من القرارات المنهجية المتعلقة باألمراض غير 

السارية. ولمنظمات المجتمع المدني القدرة على زيادة الطلب 
العام، والعمل المشترك مع الحكومات وممارسة ضغوط كبيرة 

عليها لضمان وصول الموارد والخدمات إلى المجتمعات 
فادتها، وأيضًا مساءلة الحكومات والقطاعات  المتضررة واإ

األخرى. 

ومع األخذ بعين االعتبار مصادر تمويل المجتمع المدني التي 
عادة ما تكون كبيرة، ينبغي تحديد حاالت تضارب المصالح، 

دارتها، عند إشراكه، مثلما هو الحال في األنواع  ومنعها، واإ
األخرى من المشاركات. 

التوصية 8
يجب على منظمة الصحة العالمية أن تدعو إلى إنشاء صندوق استئماني يشترك 
فيه مانحون متعددون خاص باألمراض غير السارية واعتالالت الصحة النفسية 

استنادًا إلى احتياجات الصحة العمومية.

يتمثل الهدف األساسي من الصندوق االستئماني لألمراض 
غير السارية في تلبية طلب البلد المعني للحصول على 
شراك  المساعدة الدولية لزيادة الموارد المالية المتاحة، واإ

القطاع الخاص على الصعيدين الوطني والدولي، وحشد 
التمويل المتعدد األطراف، وتعزيز اتساق السياسات، 

والنهوض بالقدرات التقنية الالزمة للجهود المتعددة القطاعات 
متعددة للتصدي لألمراض غير السارية واعتالالت الصحة 

النفسية ضمن جهود التنمية المستدامة على نطاق أوسع.

ويجب على منظمة الصحة العالمية أن تعمل مع أعضاء فرقة 
عمل األمم المتحدة المشتركة بين الوكاالت المعنية بالوقاية من 

األمراض غير المعدية )غير السارية(، وبوجه خاص البنك 
الدولي، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، ومنظمة األمم 
المتحدة للطفولة، من أجل تقييم وتقدير اقتراحات بشأن 
صندوق تحفيزي خاص باألمراض غير السارية يضمن 
ترشيد استخدام الموارد العامة، واستغالل الفرص إلقامة 

الشراكات، وضمان االستدامة على المدى الطويل، والتصدي 
ذ   لتضارب المصالح المباشر وغير المباشر. واإ

بالظروف المالية الصعبة لالستثمار العالمي والمطالب العديد 
المتنافسة على الموارد الشحيحة المخصصة للصحة على 

الصعيد العالمي، فإن إنشاء صندوق تحفيزي طوعي 
لألمراض غير السارية من هذا القبيل من شأنه أن يدعم بشدة 

التنفيذ الفعال للتوصيات األخرى الواردة في هذا التقرير.

ويمكن االطالع على تحليل يقترح إطارًا عامًا لخطة عمل 
للصندوق االستئماني التحفيزي المتعدد المانحين الخاص 

بالوقاية من األمراض غير السارية واعتالالت الصحة النفسية 
)URL( ومكافحتها في عنوان المصادر الموحدة 

) الرابط الحقًا(.
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المالحق

3
الملحق 1

أمثلة على عوامل تسريع مكافحة األمراض غير السارية لبلوغ الغاية 3-4-1 المتمثلة في تخفيض 
خطر الوفاة بسبب األمراض غير السارية بمقدار الثلث بين األشخاص من الفئة العمرية 30-69 عامًا64

وسائل بلوغ الغاية  المؤشر األساسي 
للمساءلة والبيانات 
األساسية العالمية

السنة المقدَّرة 
لخفض الوفيات 
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 MPOWER*65

المنفذة حاليًا تنفيذًا تامًا 
فيما يخص أقل من 

0.5٪ من سكان 
العالم،66 وربما تدابير 
جديدة لخفض إدمان 
)إيصال النيكوتين( 

منتجات التبغ

انتشار التدخين: ٪20 ٪15 انخفاض في 
 االنتشار

بنسبة ٪50

تعاطي التبغ

حزمة منظمة الصحة 
العالمية التقنية 

SHAKE*68

استهالك الصوديوم.
<٪95 من سكان العالم 

يستهلكون الصوديوم 
بكمية تزيد عن الكمية 

التي توصي بها منظمة 
الصحة العالمية.

٪5.7 انخفاض 
االستهالك 
بنسبة ٪30

استهالك 
الصوديوم بإفراط

.Vital Strategies التابعة للمنظمة العالمية Resolve to Save Lives 64    عرض هذا الجدول عضو اللجنة توم فريدن، الرئيس والمدير التنفيذي لمبادرة

MPOWER    65: حزمة من السياسات للحد من وباء التبغ. جنيف: منظمة الصحة العالمية، http://www.who.int/ tobacco/mpower/mpower_english.pdf( 2008، تم االطالع 

في 29 أيلول/ سبتمبر 2019(.
https://www.who.int/( 2019 ،66    تقرير منظمة الصحة العالمية بشأن الوباء العالمي للتبغ، 2019: قدم العون من أجل التخلي عن تعاطي التبغ. جنيف: منظمة الصحة العالمية

tobacco/global_ repor t/en، تم االطالع في 29 أيلول/ ستبمبر 2019(.
 Powles J, Fahimi S, Micha R, et al.; Global Burden of Diseases Nutrition and Chronic Diseases Expert Group )NutriCoDE(. Global, regional and   67

 national sodium intakes in 1990 and 2010: a systematic analysis of 24 h urinary sodium excretion and dietary surveys worldwide. BMJ Open 2013
.Dec 23;3)12(:e003733

SHAKE the salt habit    68: الحزمة التقنية SHAKE لخفض استهالك الملح. جنيف: منظمة الصحة العالمية، 2016 

)http://www.who. int/dietphysicalactivity/publications/shake -salt-habit/en، تم االطالع في 29 أيلول/ سبتمبر 2019(.

* أفضل الخيارات التي حددتها منظمة الصحة العالمية
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توفير لقاح التهاب 
 )B( الكبد الوبائي

وفيروس الورم 
الحليمي البشري*.

اكتشاف وفحص 
وعالج سرطانات عنق 

الرحم* والسرطانات 
التي يمكن اتقاؤها أو 

عالجها.

توفير لقاح التهاب الكبد 
الوبائي )B( وفيروس 
الورم الحليمي البشري 

)حاليًا تبلغ النسبة المئوية 
لألول 43٪ بينما تبلغ 

للثاني ٪40(.69، 70

لم يحدث في كثير من 
أرجاء العالم اكتشاف 

وفحص وعالج 
السرطانات التي يمكن 

اتقاؤها أو عالجها. 

٪5.4 إجمالي 
االنخفاض في 
الوفيات بنسبة 

20-( ٪27
67٪ بناء على 
نوع السرطان؛ 
انظر الملحق 

اإللكتروني(

سرطان عنق 
الرحم*، والكبد، 
والقولون، وسائر 

السرطانات 

69    التغطية التمنيعية: حقائق أساسية. جنيف: منظمة الصحة العالمية، http://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ immunization- coverage( 2018، تم االطالع 

في 29 أيلول/ سبتمبر 2019(.
 Bruni L, Diaz M, Barrionuevo-Rosas L, et al. Global estimates of human papillomavirus vaccination coverage by region and income level: a    70

.63-pooled analysis. Lancet Glob Health. 2016 Jul;4)7(:e453
 Mills KT, Bundy JD, Kelly TN, et al. Global disparities of hypertension prevalence and control: a systematic analysis of population- based    71

.450-studies from 90 countries. Circulation. 2016 Aug 9;134)6(:441

http://www.who.int/cardiovascular_( 2016 ،الحزمة التقنية إلدارة األمراض القلبية الوعائية في الرعاية الصحية األولية. جنيف: منظمة الصحة العالمية :HEARTS    72

diseases/hear ts/en، تم االطالع في 29 أيلول/ سبتمبر 2019(. 
.)State of global air 2019. Boston: Health Effects Institute, 2019 )https://www.stateofglobalair.org/data/#/air/plot, accessed 29 Sept 2019    73

Household energy for cooking: Project design principles. Washington: The World Bank, 2013 )http://documents.worldbank.org/curated/    74

.)en/32008l468l83548304/Household-Energy-for-Cooking-Project-design-principles, accessed 29 Sept 2019
http://www.who.int/ airpollution/(( 2014 ،75    المبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية بشأن نوعية الهواء الداخلي: حرق الوقود المنزلي. جنيف: منظمة الصحة العالمية

guidelines/household-fuel- combustion/en، تم االطالع في 29 أيلول/ سبتمبر 2019(.

* أفضل الخيارات التي حددتها منظمة الصحة العالمية
* أفضل الخيارات التي حددتها منظمة الصحة العالمية
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حزمة منظمة الصحة 
العالمية التقنية 

HEARTS.*72

يبلغ المعدل الحالي 
 لمكافحة فرط ضغط

الدم ٪14 .71

٪5 مكافحة خفض 
فرط ضغط 
الدم بنسبة 

٪50

فرط ضغط الدم

البنك الدولي: مبادئ 
تصميم مشاريع 

استخدام الطاقة في 
المساكن للطبخ74

المبادئ التوجيهية 
لمنظمة الصحة العالمية 

لنوعية الهواء: 
استهالك الوقود في 

المساكن75

تبلغ حاليًا نسبة السكان 
الذين يستعملون الوقود 

 الصلب في الطبخ
73 .٪35 

٪1.4 تخفيض 
استعمال الوقود 

الصلب في 
الطبخ بنسبة 

٪25

تلوث الهواء في 
المنزل
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حزمة اإلجراءات 
REPLACE التي 

حددتها منظمة الصحة 
العالمية76

استهالك للدهون المتحّولة 
االصطناعية.

أن يحظى 7٪ من سكان 
العالم بالحماية عن طريق 
سياسات محكمة ومطبقة 

للتخلص من الدهون 
 االصطناعية

٪2 خفضها بنسبة 
٪100

استهالك الدهون 
لة  المتحوِّ

االصطناعية

فرض الضرائب؛ 
تحديد أماكن وساعات 
البيع؛ وضع قيود على 

التسويق، والترويج، 
وأنشطة الرعاية*77

استهالك الفرد من الكحول ٪0.6 خفضه بنسبة 
٪20

تعاطي الكحول 
الضار

٪35.1 المجموع

http://( 2018 ،حزمة إجراءات للتخلص من الدهون المتحولة المنتجة صناعيا التي توجد في اإلمداد الغذائي العالمي. جنيف: منظمة الصحة العالمية :REPLACE trans fat     76 
www.who.int/nutrition/topics/replace –transfat، تم االطالع في 29 أيلول/ سبتمبر 2019(.

https://www.who.int/ substance_abuse/safer/( 2018 ،الوقاية من األضرار الناشئة عن تعاطي الكحول وخفضها. جنيف: منظمة الصحة العالمية :SAFER     77

msb_safer_framework.pdf,، تم االطالع في 29 أيلول/ سبتمبر 2019(.

* أفضل الخيارات التي حددتها منظمة الصحة العالمية

الملحق 2
أعضاء المرحلة الثانية للجنة المستقلة الرفيعة المستوى التابعة لمنظمة الصحة العالمية والمعنية 

باألمراض غير السارية

الرؤساء المشاركون:

سولي نينسيتو
الرئيس
فنلندا

ميثريباال سيرسينا
الرئيس

سري النكا

تاباري فازكويز
الرئيس

أوروغواي

فيرونيكا سكوفورتسوفا
وزيرة الرعاية الصحية

االتحاد الروسي

سانيا نيشتار
 المساعدة الخاصة لرئيس الوزراء المعنية

بالحماية االجتماعية والفقر
باكستان

Heartfile الرئيسة المؤسسة لمنظمة

األعضاء:

أدولفو روبينشتاين
وزير الزراعة

األرجنتين

فيستوس غونتيباني موغاي
الرئيس السابق

بوتسوانا
الرئيس المشارك السابق للفريق الرفيع المستوى الذي عينه 
األمين العام لألمم المتحدة والمعني بالحصول على األدوية

بيركو ماتيال
الوزير السابق للشؤون االجتماعية والصحة

فنلندا

سيد حسن غازي زادا هاشمي
وزير الصحة والتعليم الطبي

إيران )جمهورية إسالمية(
سيسلي كاريوكي

أمينة مجلس الوزراء لشؤون الصحة
كينيا

خوسيه نارو روبليس
الوزير السابق للصحة

المكسيك

إسحاق ف. أيدويل
الوزير السابق للصحة

نيجيريا

عبد هللا ديوف سار
وزير الصحة والرعاية االجتماعية

السنغال

غان كيم يون
وزير الصحة

سنغافورة

سايا ماو بيوكاال 
وزير الصحة

تونغا

عبد الرحمن بن محمد العويس
وزير الصحة والوقاية

اإلمارات العربية المتحدة

إريك هارغان
نائب وزير الصحة والخدمات البشرية

الواليات المتحدة األمريكية

السير جورج ألين
 المدير الفخري لمنظمة الصحة للبلدان األمريكية

)2003-1995(
 المبعوث السابق الخاص لألمين العام لألمم المتحدة

لشؤون اإليدز في
منطقة البحر الكاريبي
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عالء علوان
وزير الصحة

العراق
المدير الفخري اإلقليمي إلقليم شرق المتوسط في منظمة 

الصحة العالمية
المدير العام المساعد السابق لمنظمة الصحة العالمية المعني 

باألمراض غير السارية والصحة النفسية

آرنود برنارت
رئيس الصحة والرعاية الصحية العالميتين 

المنتدى االقتصادي العالمي

كاتي دين
المديرة التنفيذية للتحالف المعني باألمراض غير السارية

الرئيسة المشاركة للفريق العامل التابع لمنظمة الصحة العالمية 
والمعني بتعبئة المجتمع المدني من أجل مكافحة األمراض 

غير السارية

توم فريدين
الرئيس والمدير التنفيذي لمبادرة Resolve التابعة لمنظمة 

Vital Strategies
المدير السابق لمراكز مكافحة األمراض والوقاية منها في 

الواليات المتحدة األمريكية

فيكرام هارشاد باتيل
بروفيسور في مجال الصحة الشاملة والطب االجتماعي

طبيب نفسي
كلية الطب بجامعة هارفارد

أنيت كنيدي
رئيسة

المجلس العالمي للممرضات

أيونا كيكبوش
رئيسة المجلس االستشاري العالمي، المعهد العالمي للصحة

معهد الخريجين




