
على الرغم من التدخالت وااللتزامات العديدة التي ثبتت جدواها في مكافحة األمراض غير السارية، فإن التقدم المحرز 
ظل بطيئًا وغير متكافئ على الصعيد العالمي. ودعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إلى انعقاد اللجنة المستقلة 
الرفيعة المستوى التابعة للمنظمة والمعنية باألمراض غير السارية في تشرين األول/ أكتوبر 2017 لكي تقدم إليه 

المشورة بشأن السبل التي تضمن للبلدان تسريع وتيرة تقدمها صوب بلوغ الغاية 3-4 المتعلقة باألمراض غير السارية 
والصحة النفسية المدرجة في أهداف التنمية المستدامة.

هة إلى الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص. وتضمَّن تقرير  وتضمَّن تقرير اللجنة األول ست توصيات موجَّ
هة إلى منظمة الصحة العالمية. اللجنة الثاني واألخير ثماني توصيات موجَّ

 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 لتحقيق أهداف التنمية 
المستدامة وغاياتها المتصلة باألمراض غير السارية بحلول 

عام 2030، باعتبار ذلك جزءًا من نهج أوسع لتحقيق أهداف 
التنمية المستدامة ذات الصلة بالصحة.

وُكلفت اللجنة بتمييز وسائل مبتكرة للحد من أهم العوامل التي 
تتسبب في الوفاة، ولزيادة متوسط العمر المتوقع لماليين 

الناس، وبوجه خاص دعم 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 
هة  ُنشر في حزيران/ يونيو 2018 ست توصيات رئيسية موجَّ

إلى رؤساء الدول والحكومات، والمجتمع المدني، والقطاع 
الخاص. 

وتضمن تقرير اللجنة الثاني واألخير بعنوان »حان أوان 
تحويل األقوال إلى أفعال« الذي ُنشر في كانون األول/ 

هة إلى منظمة الصحة  ديسمبر 2019 ثماني توصيات موجَّ

»حان أوان تحويل األقوال إلى أفعال«
ملخص اللجنة المستقلة الرفيعة المستوى التابعة لمنظمة الصحة العالمية 

والمعنية باألمراض غير السارية

العالمية. ويلخص هذا المستند التوصيات الرفيعة المستوى. 
وللحصول على مزيد من التفاصيل، ُيرجى االطالع على 

التقرير المنشور على الرابط 
.www.who.int/ncds/ governance/high-level-commission/en

1- يجب على منظمة الصحة العالمية أن تشجع رؤساء الدول 
والحكومات على الوفاء بالتزاماتهم وتوفير القيادة 

االستراتيجية فيما يخص التدابير التي تتخذ للتصدي من 
األمراض غير السارية عن طريق تعزيز االتساق 

والتنسيق بين السياسات من أجل إعداد ُنُهج على نطاق 
الحكومة تتعلق بدمج الصحة في جميع السياسات، وكذا 
إشراك أصحاب المصلحة في تدابير تشمل المجتمع كله 

تمشيًا مع خطط العمل والغايات الوطنية المتعلقة 
باألمراض غير السارية وأهداف التنمية المستدامة، 

 بوسائل منها إنشاء آليات وطنية تشارك فيها قطاعات
وأطراف معنية متعددة.

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 لُنُهج التثقيف الصحي أن َتستكِمل 
التدابير السياساتية والتشريعية والتنظيمية التي تحد من 

التعرض لعوامل الخطر المرتبطة باألمراض غير السارية 
 واعتالالت الصحة النفسية، وتشجع الخيارات الصحية.
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حان أوان تحويل األقوال إلى أفعال

3- يجب على منظمة الصحة العالمية أن تشجع البلدان على 
االستثمار في الوقاية من األمراض غير السارية 

واعتالالت الصحة النفسية ومكافحتها حيث إن ذلك هو 
األساس في زيادة رأس المال البشري وتعجيل النمو 

االقتصادي. ومن األرجح أن تتحقق التغطية الصحية 
الشاملة إذا ما ُأدركت صلة األمراض غير السارية 

واعتالالت الصحة النفسية برأس المال البشري.

4- يجب على منظمة الصحة العالمية أن تسدي المشورة إلى 
البلدان كي تجعل األمراض غير السارية واعتالالت 
الصحة النفسية مكونًا أساسيًا من مكونات التغطية 

الصحية الشاملة وتيسير تمتع الجميع بالخدمات الصحية 
بأسعار معقولة. ويجب على البلدان أن تعطي األولوية 

للسياسات والتدخالت التي تنفذ من خالل الحماية 
االجتماعية والرعاية الصحية األولية، ووظائف الصحة 

العمومية الضرورية، واالستثمار في القوة العاملة في 
مجال الصحة، وزيادة المساءلة، التي ستمكن من التعجيل 
بتحقيق تقدم صوب بلوغ الغاية 3-4 المدرجة في أهداف 

التنمية المستدامة. 

5- يجب على منظمة الصحة العالمية أن تشجع الحماية 
االجتماعية للجميع حرصًا على تحقيق اإلنصاف واألمن 

االقتصادي في الوقاية من األمراض غير السارية 
ومكافحتها، بما في ذلك الحماية من النفقات الباهظة 

للرعاية الصحية. 

6- يجب على منظمة الصحة العالمية زيادة عملها المشترك 
مع القطاع الخاص لتعزيز إسهامه الفعال والناجع في 

تحقيق األهداف والغايات المتعلقة باألمراض غير السارية 
على الصعيد العالمي، وتقديم الدعم التقني إلى الدول 

األعضاء بغية زيادة قدرتها الالزمة لمشاركتها تلك فيما 
يتصل بالتدابير الوطنية المتعلقة بالتصدي لألمراض غير 

 السارية. 

7- يجب على منظمة الصحة العالمية أن تشجع الحكومات 
على تعزيز العمل المشترك النشط مع المجتمع المدني 

فيما يتصل بالوقاية من األمراض غير السارية 
ومكافحتها، وتعزيز الصحة النفسية. 

8- يجب على منظمة الصحة العالمية أن تدعو إلى إنشاء 
صندوق استئماني من مانحين متعددين خاص باألمراض 

غير السارية واعتالالت الصحة النفسية استنادًا إلى 
احتياجات الصحة العمومية. 

 
ويستند التقرير الثاني إلى نتائج األفرقة العاملة الثالثة، الذي 

هدف كل منها إلى تناول مسائل عديدة تتعلق بتنفيذ التوصيات 
المضمنة في التقرير األول واإلعالن السياسي المنبثق عن 

االجتماع الرفيع المستوى الثالث للجمعية العامة المعني 
بالوقاية من األمراض غير الُمعدية )غير السارية( ومكافحتها 

لعام 2018.

وأجابت األفرقة العاملة الثالثة عن األسئلة التالية:

- الفريق العامل 1: كيف يمكن زيادة التثقيف الصحي بشأن 
األمراض غير السارية 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 بناء زخم على الصعيد 
العالمي في عام 2019 إلدراج األمراض غير السارية 

والصحة 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 االشتراك بفعالية مع القطاع 
الخاص في تحقيق الغاية 3-4 المدرجة في أهداف التنمية 

 المستدامة؟

وتوجد تقارير األفرقة العاملة الثالثة أيضًا منشورة على 
الرابط 

.www.who.int/ncds/ governance/high-level-commission/en
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