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شكر وتقدير

ض الــوكالت المعنيــة بالوقايــة مــن الأمــراض  كة بــ�ي المؤلفــون الرئيســيون لورقــة الموقــف هــذه هــم نيــك باناتفــالت، أمانــة فرقــة عمــل الأمــم المتحــدة المشــرت
ي والصحــة والتنميــة،  وس العــوز المناعــي البــ�ش ي بفــري

غــري الُمعديــة (غــري الســارية) ومكافحتهــا، ومنظمــة الصحــة العالميــة، وروي ســمول، الفريــق المعــ�ض
. ي

نمــا�أ برنامــج الأمــم المتحــدة الإ

ي والصحــة  وس العــوز المناعــي البــ�ش ي بفــري
ــق المعــ�ض ــون (الفري ــل غرافت ــة فرقــة العمــل)، ودانيي ــا (أمان ــم بهاتي ــروزي وتازي ي ت ــ�ب ي التأليــف جيوزي

وشــارك �ض
ــة). ض (إدارة الأمــراض غــري الســارية، منظمــة الصحــة العالمي ــ�تِ ــو فــان هيل ــة)، وميّن والتنمي

ي ترويــزي قيــادة  )، وجيوزيــ�ب ي
نمــا�أ ي والصحــة والتنميــة، برنامــج الأمــم المتحــدة الإ وس العــوز المناعــي البــ�ش ي بفــري

وتولــت جوهانــا جانــغ (الفريــق المعــ�ض
البحــث والكتابــة للحالــة الراهنــة للبّينــات الخاصــة بكوفيــد19- والأمــراض غــري الســارية: اســتعراض �يــع، وتولــت ناديــا بوتــود (أمانــة فرقــة العمــل) قيــادة 

ي يتخذهــا حاليــاً بعــض أعضــاء فرقــة العمــل المختاريــن.
إعــداد الأمثلــة عــن الإجــراءات الــ�ت

ــزون؛  ــة الآســيوي: إدواردو بان ؛ ومــرف التنمي ــة ديــوب لي ــة الأفريقــي: ميمون ــة أســماؤهم: مــرف التنمي ووردت إســهامات مــن أعضــاء فرقــة العمــل التالي
ــار وتــرودي ويجنهوفــن؛ والصنــدوق العالمــي  ــة والزراعــة: أحمــد مخت ؛ ومنظمــة الأمــم المتحــدة للأغذي ي

: إلــري بازايــ�ت نشــاء والتعمــري ي للإ والمــرف الأورو�ب
؛ والوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة: مــي عبــد الوهــاب؛ ومــرف التنميــة للبلــدان الأمريكيــة: ديانــا بينتــو؛  ض لمكافحــة الأيــدز والســل والملريــا: مايــكل بورويــرت
ــد باترُســن وألكــس ســميث؛ ومكتــب  ي وديفي ض ــري ــارا كامب ــا كي ــة: ماري ــون التنمي ــة لقان اس؛ والمنظمــة الدولي ــري ونيــك ت ــة لبحــوث ال�طــان: فري ــة الدولي والوكال
؛ والمنظمــة الدوليــة للهجــرة: ألكســندر  ي

: منــال عــزي وهالشــكا غرازيــك وجواكيــم بينتــادو نونــس؛ واللجنــة الأولمبيــة الدوليــة: كاتيــا ماســكاغ�ض العمــل الــدولي
ي وماريون 

ي الميــدان القتصادي: ميشــيل شــيكي�ض
كلوسوفســ�ي وكارلــوس فــان در لت؛ والتحــاد الــدولي للتصــالت: ســيمونا بســتينا؛ ومنظمــة التعــاون والتنميــة �ض

طاريــة لمكافحــة  ؛ وأمانــة اتفاقيــة المنظمــة الإ ي شاكاريشــفيىي
يــة/ الأيــدز: آ�ض وس نقــص المناعــة الب�ش ي بفــري

ك المعــ�ض ديفــو؛ وبرنامــج الأمــم المتحــدة المشــرت
ض كاو شــوان هنــغ، وغوانغيــوان ليــو؛ ومنظمــة الأمــم المتحــدة للطفولــة: راوول  وس وكلفــ�ي ض بوكــور وكارلــوس سيســنري و وكاتالــ�ي ض التبــغ: أدريانــو بلنكــو ماركــري
ض دامجــي وإلينــا كودرافتســيفا؛  ض المــرأة: ســاندرا أســلوند ونازنــ�ي ض وتمكــ�ي ض الجنســ�ي برميجــو وأنيونــا مامــكا وروري نيفــدت؛ وهيئــة الأمــم المتحــدة للمســاواة بــ�ي
: جوانــا  ي

نمــا�أ ؛ وبرنامــج الأمــم المتحــدة الإ ض جنتيــىي نســان: لــ�ي وبرنامــج الأمــم المتحــدة للبيئــة: بيــري كيبلييــه؛ ومفــوض الأمــم المتحــدة الســامي لحقــوق الإ
: مايــكل وودمــان؛  ض كــوك ومانديــب داليــوال وجــون ماكــولي ودييغــو بوســتيغو ودادلي تارلتــون ودوغــلس ويــب؛ ومفوضيــة الأمــم المتحــدة لشــؤون اللجئــ�ي
ــث  اب ض ــو وإلري ــا كامبيل ــة: جيوفان ي بالمخــدرات والجريم

ــب الأمــم المتحــدة المعــ�ض ؛ ومكت ــة: غراهــام ألباســرت ي ــج الأمــم المتحــدة للمســتوطنات الب�ش وبرنام
ق  ي الــ�ش

ض �ض ض الفلســطيني�ي غاثــة وتشــغيل اللجئــ�ي -بنــدر وأنّيــكا كنوتســون؛ ووكالــة الأمــم المتحــدة لإ ي ا تــن هو�ب ماتفلــد؛ وصنــدوق الأمــم المتحــدة للســكان: بيــرت
اكــوس  ي بوتري ؛ واللجنــة الدائمــة للتغذيــة التابعــة للأمــم المتحــدة: ســتيِن�ي أونيمــا وجيســيكا بــولر؛ وبرنامــج الأغذيــة العالمــي: مــار�ي ض : يوســف شــاه�ي الأد�ض
ض بــولرس وفيونــا بــول  ي أرنولــد وكارولــ�ي

؛ ومنظمــة الصحــة العالميــة: ســفيتلنا أكســيلرود وجيــ�ض ض وفتيحــة تــركي ي ســتيفرض
وكاثريــن أوغديــن وإيــلرا شــيّبا وبريــو�ض

ي كــووان وجــان مــاري دانغــو وجيــل فارينغتــون وأولغــا فرادكينــا وِرنــو غــارغ وهبــة جــودا وفهمــي حنــا وأنســيلم هيّنيــس 
ض وميــل�ض ي كوفيــرض

وشــيىي شــادها و�ت
- ض ــري ــن وســوزانا مارتين ــرت مارت ي كروبشــانكا وأليكــ�ي كوليكــوف وروب ــرت ــغ وروديغــر كريــش ودزمي ــا كوني ــم وليدي ــك كي ــكا خانجــو وواري ــاو وكريتي ــدري إلب وأن
يميــاس بــول جونيــور ونســيم بورغازيــان وفينايــاك براســاد وداغ ريكفــي وليــان  ورو نيشــيدا وجري ض ي ميكلســن وجويــس ناتــو وشــري

شــميكراث وبــن مكغــرادي وبنــ�ت
ــو  ض وســليم ســلمة وجــوان تيل ــم شــ�ي ــاي شــاو وهاي-ري ــك ورويت ــل وغوجــكا روغلي ــالي روب ــت روبرتســون وســوزاناه روبنســون وناث ض وكي ــ�ي ــىي وهــولي ريب راي
ــة اســتعراض المطبوعــات الخاصــة  ــن ويكراماســينغ وهونغــي شــو ولجن ــو وكريمِل ي وتيمــو واكانيفال ض ان فرغــري ض وشــري وثاكســافون ثامارانجــ�ي ونيكــول فالنتــ�ي
ض ماكدانييلــز ولورو لوكــس؛ ومجموعــة البنــك  بكوفيــد19- التابعــة لمنظمــة الصحــة العالميــة؛ ومنظمــة التجــارة العالميــة: روجــر كامبــف وميغــان مــّكان وديفــ�ي

يــام شــنايدمان. : مري الــدولي

ــز  ــز؛ والمرك ــارا ويليام ــة: س ي ض نكلري ــة الإ ــة العام ــة الصح ــو؛ ووكال ــا ِرنش ــارية: نين ــري الس ــراض غ ــة الأم ي بمكافح
ــ�ض ــف المع ــن التحال ــاً م ــهامات أيض ووردت إس

. ي
ــو�ض ــكال ب ــوي�ا: باس ــوزان، س ــة (Unisanté)، ل ــة العمومي ــة والصح ــة الأولي ــي للرعاي الجامع

ض منظمــة الصحــة العالميــة وبرنامــج الأمــم المتحــدة  ك بــ�ي نامــج العالمــي المشــرت ي إطــار الرب
ي مــن التحــاد الــروسي �ض

وحصــل هــذا المطبــوع عــى دعــم جــز�أ
ي بحفــز العمــل المتعــدد القطاعــات لمكافحــة الأمــراض غــري الســارية.

ي المعــ�ض
نمــا�أ الإ
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ض  المعني�ي التنمية  كاء  المتحدة و�ش للأمم  التابعة  والوكالت  القرار  وصّناع  الحكومات  أجل  من  العمل هذه  ورقة  ُكتبت 
بالستجابة لجائحة كوفيد19- والأمراض غري السارية.1  وهي توضح ِلَم يجب أن تكون الإجراءات الحازمة بشأن الأمراض 
ي 

ح الخطوات ال�ت ي منه و«إعادة البناء عى نحو أفضل«، وتقرت
غري السارية جزءاً ل يتجزأ من الستجابة لكوفيد19- والتعا�ض

ض اتخاذها عى الفور وعى المدى الطويل. وقد تولت فرقة العمل إعداد الموجز. يتع�ي

متــر البلــدان واملناطــق مبختلــف مراحــل جائحــة كوفيــد19-. 

ــد19- مــع األمــراض غــر  ولكــن يف معظــم األماكــن يتفاعــل كوفي

ــة« )2(  ــة عنيف ــكلوا »عاصف ــدم املســاواة ليش ــه ع ــارية وأوج الس

مــن الوفيــات واملعانــاة التــي ميكــن تالفيهــا، ويســهموا يف تجــاوز 

ــات  ــادي واالنتكاس ــاش االقتص ــا واالنك ــة لقدراته ــم الصحي الُنظ

ــن  ــال مــن األشــخاص الذي ــي تن ــة املســتدامة الت ــرة يف التنمي الكب

ــف. ــن الضع ــل م ــون بالفع يعان

 )22%( تقريبــاً  العــامل  أن ربــع ســكان  التقديــرات إىل  وتشــر 

يعانــون مــن الحــاالت املرضيــة األساســية التــي تزيــد مــن رسعــة 

تأثرهــم بكوفيــد19-؛ وتشــكل األمــراض غــر الســارية معظــم هــذه 

ــة )3(. ــاالت املرضي الح

ــاة  ــي للوف ــبب الرئي ــارية الس ــر الس ــراض غ ــت األم ــد أضح وق

واإلعاقــة يف معظــم البلــدان، فهــي تقتــل 41 مليــون شــخص 

ــك  ــا يف ذل ــامل، مب ــات يف الع ــن الوفي ــبب يف %71 م ــنوياً، وتتس س

وفــاة 15 مليــون شــخص مبكــراً يف عمــر يــراوح بــن 30 و69 

ــة أو الســكري أو الرسطــان  ــب واألوعي ــراض القل ــاً بســبب أم عام

أو أمــراض الجهــاز التنفــي املزمنــة. وتحــدث نســبة تتجــاوز 85% 

ــارية يف  ــر الس ــراض غ ــن األم ــة ع ــرة الناجم ــات املبك ــن الوفي م

البلــدان املنخفضــة واملتوســطة الدخــل )11(.

علنــات  ي هــذه الورقــة يُشــري مصطلــح »الأمــراض غــري الســارية« إل أمــراض القلــب والأوعيــة وال�طــان وأمــراض الجهــاز التنفــ�ي المزمنــة وفقــاً لقــرارات منظمــة الصحــة العالميــة والأمــم المتحــدة والإ
1  �ض

ي بالأمــراض المعديــة (غــري الســارية) توّســع نطــاق المصطلــح ليشــمل 
ي عــام 2018 عــن اجتمــاع الأمــم المتحــدة الرفيــع المســتوى الثالــث المعــ�ض

عــلن الســياسي الــذي صــدر �ض ي الإ
الصــادرة عنهمــا. و�ض

الأمــراض النفســية. ونظــراً لأن الأمــم المتحــدة قــد أصــدرت موجــزاً سياســياً بشــأن الصحــة النفســية (1)، فــإن هــذه الورقــة ل تتنــاول إل الأمــراض الأربعــة المذكــورة أعــله وعوامــل خطرهــا (تعاطــي التبــغ، 
، وتلــوث الهــواء). ي

ي غــري الصحــي، والخمــول البــد�ض
وتعاطــي الكحــول عــى نحــو ضــار، واتّبــاع النظــام الغــذا�أ

الجمهور والنطاق1

المسألة 2

قبل اندلع جائحة كوفيد19-، كان العالم قد خرج بالفعل عن 
ي تنص عليها 

المسار الصحيح لتحقيق العديد من الغايات ال�ت
ي ذلك الغاية 

أهداف الأمم المتحدة التنمية المستدامة، بما �ض
ي الحد من الوفيات المبكرة الناجمة عن الأمراض غري 

المتمثلة �ض
السارية. وجعلت الجائحة تحقيق أهداف التنمية المستدامة 
ي حدوث 

المتوقع أن يتسبب كوفيد19- �ض أشد صعوبة. ومن 
(5)، والخسائر  الثانية  العالمية  الحرب  أكرب ركود عالمي منذ 
ي 

ي الوظائف والدخل (6)، وأزمات الغذاء (7)، وتف�ش
الهائلة �ض

اجع  ترت أن  أيضاً  المتوقع  ومن   .(8) واسع  نطاق  عى  الفقر 
ية الشاملة - وهي مقياس مركب للصحة والتعليم  التنمية الب�ش
والدخل - لأول مرة منذ 30 عاماً (9). ولما كانت الأمراض غري 
النطاق،  الواسعة  وآثارها  الجائحة  تفاقم  إل  تؤدي  السارية 
وإعادة  ي 

والتعا�ض الستجابة  ي 
�ض رئيسية  قضية  اعتبارها  فيجب 

تحقيق  ي 
�ض التقدم  استئناف  أجل  من  أفضل  نحو  البناء عى 

أهداف التنمية المستدامة ودفعه إل الأمام. ويجب أن تظل 
ترك  بعدم  والتعهد   2030 لعام  المستدامة  التنمية  خطة 
بشأن  المتكامل  للعمل  الجامع  النهج  الركب،  خلف  أحد  أي 

الأمراض غري السارية (10).
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ي يتفاعل بها كوفيد19- مع الأمراض غري السارية (12). 
وتشري البّينات المستجدة إل الطرق ال�ت

ترتبــط األمــراض غــر الســارية وعوامــل خطرهــا األيضيــة والســلوكية والبيئيــة بزيــادة قابليــة اإلصابــة بعــدوى كوفيــد19- 	 

وزيــادة مخاطــر اإلصابــة باملــرض الوخيــم والوفــاة الناجمــن عــن كوفيــد19- (13-15).

ــة لألشــخاص 	  ــة امللطّف ــل والرعاي ــد أدت هــذه الجائحــة إىل تعطــل شــديد يف خدمــات التشــخيص والعــالج والتأهي وق

املتعايشــن مــع األمــراض غــر الســارية (اإلطــار 1).

وتــؤدي الجائحــة والتدابــر املتخــذة اســتجابة لهــا (مثــل اإلغــالق) إىل زيــادة عوامــل الخطــر الســلوكية لألمــراض غــر 	 
الســارية مثــل الخمــول البــدين، والنظــام الغــذايئ غــر الصحــي، وتعاطــي الكحــول عــى نحــو ضــار لــدى البعــض (16). 2

ومــن املرجــح أن تــزداد الضغــوط عــى الخدمــات الصحيــة يف األجــل الطويــل بعــد اســتعادتها بســبب الزيــادة املحتملــة 	 

يف مضاعفــات أمــراض القلــب واألوعيــة وأمــراض الجهــاز التنفــي بــن الناجــن مــن كوفيــد19- (19).

وقــد أدى االهتــام العــام والســيايس الــذي يــوىل للجائحــة، يف بعــض األماكــن، إىل صعوبــة يف الحفــاظ عــى التدخــالت 	 

الســكانية الوقائيــة الخاصــة بتعاطــي التبــغ، وتعاطــي الكحــول عــى نحــو ضــار، واتبــاع النظــام الغــذايئ غــر الصحــي، 

والخمــول البــدين (20).

ي الورقة التكميلية المعنونة 
ض كوفيد19- والأمراض غري السارية �ض ويمكن الطلع عى المزيد من المعلومات عن الروابط ب�ي

الحالة الراهنة للبّينات الخاصة بكوفيد19- والأمراض غري السارية: استعراض �يع.

تش�ي التقديرات إىل أن ربع سكان العالم تقريباً )22%( 

يعانون من حاالت مرضية أساسية تزيد من رسعة تأثرهم 

بكوفيد19-؛ وتشكل االأمراض غ�ي السارية معظم هذه 

الحاالت المرضية.
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ض مع االأمراض غري السارية ي الخدمات الصحية لاأشخاص المتعايش�ي
طار -1 أدى كوفيد19- إىل تعطل شديد �ض االإ

ي أيار/ مايو 2020 (20)، تعطلت خدمات الوقاية والعلج من الأمراض غري السارية تعطلً شديداً 
وفقاً لدراسة استقصائية أجرتها المنظمة �ض

منذ بدء جائحة كوفيد19-، فل يحصل الكثري من الناس عى علج فرط ضغط الدم أو النوبات القلبية أو السكتات الدماغية أو ال�طان 
ي خدمات الأمراض غري السارية بسبب 

ض 163 بلداً خضع للتقييم، أبلغ 122 بلداً (%75) عن حدوث حالت التعطل �ض أو السكري. ومن ب�ي
ي أكرش من نصف البلدان (%53) المشمولة 

الستجابة للجائحة. فقد تعطلت، تعطلً كلياً أو جزئياً، الخدمات الخاصة بعلج فرط ضغط الدم �ض
ي %42 منها، والخدمات الخاصة بطوارئ 

ي %49 منها، وخدمات علج ال�طان �ض
بالمسح، والخدمات الخاصة بعلج داء السكري ومضاعفاته �ض

ي %31 منها. وارتبطت درجة التعطل بمستويات انتقال كوفيد19-. انظر الحالة الراهنة للبّينات الخاصة بكوفيد19- 
أمراض القلب والأوعية �ض

والأمراض غري السارية: استعراض �يع، للطلع عى المزيد من التفاصيل.

بلداً خضع لتقييم مدى تعطل خدمات الوقاية 
والعلج من الأمراض غري السارية

بلداً (%75) من هذه البلدان أبلغت عن 
بالأمراض غري  الخاصة  الخدمات  تعطل 
الستجابة  بسبب  كلياً  أو  جزئياً  السارية 

للجائحة

122
53%

49%

42%

31%
163

وتــؤدي جائحــة كوفيــد19- أيضــاً إىل تفاقــم أوجــه عــدم املســاواة مبــا يف ذلــك يف مجــال األمــراض غــر الســارية.3  ففــي العديــد مــن املجتمعــات 

ــة  ــات االجتاعي ــع التفاوت ــل م ــآزرة تتفاع ــة ومت ــة متزامن ــة، أي جائح ــة مركب ــارية جائح ــر الس ــراض غ ــد19- واألم ــد كوفي ــة، يُع املحروم

ــة  ــة الصحي ــة الســلوكيات الخاصــة بالتــاس الرعاي ــز واألعــراف الجنســانية والثقافي ــة وتزيدهــا )22، 23(. ويشــّكل الفقــر والتميي واالقتصادي

فيــا يتعلــق باألمــراض غــر الســارية وكوفيــد19-، والحصــول عــى الخدمــات الصحيــة وغرهــا مــن الخدمــات األساســية، واتخــاذ القــرارات 

ــة )21، 22، 24(. ــاء الرعاي ــة، والتعــرض للمخاطــر، وأعب الصحي

وتطــرح هــذه الجائحــة مخاطــر خاصــة تهــدد املهاجريــن واألشــخاص يف البيئــات الهشــة وتلــك التــي تشــهد األزمــات اإلنســانية وتعــاين مــن 

الضعــف املزمــن للُنظــم الصحيــة، وتََعطُّــل سالســل إمــدادات األدويــة واإلمــدادات األساســية الخاصــة بكوفيــد19- و/ أو األمــراض غــر الســارية، 

واكتظــاظ األماكــن واملالجــئ، وعــدم كفايــة مرافــق النظافــة واإلصحــاح )25(. ويُعــد األشــخاص ذوو اإلعاقــة أشــد تعرضــاً لألمــراض غــر الســارية 

ولــذا فهــم أشــد تعرضــاً ألثــر الجائحــة )26(.

وعــى مــدى ســنوات عديــدة، مل يوفّــر املجتمــع العاملــي الحايــة الكافيــة للعــامل مــن األمــراض غــر الســارية وعوامــل خطرهــا )انظــر اإلطــار 

2 يف الصفحــة التاليــة(، عــى الرغــم مــن أن السياســات واالســراتيجيات والخطــط الالزمــة لذلــك متاحــة منــذ فــرة طويلــة )انظــر اإلطــار 3 

ــة منهــا  ــر عــى االســتثار يف الوقاي ــد الكب ــر االقتصــادي لألمــراض غــر الســارية والعائ ــر املتعلقــة باألث ــك التقاري ــة(، وكذل يف الصفحــة التالي
ــا.4 ، 5 ومكافحته

صابة ودخول المستشفى والوفاة. مثال عى ذلك أن استعراض منهجي لأوجه عدم المساواة المتعلقة بكوفيد19- (21) خلص إل أن الأقليات العرقية أشد تعرضاً لمخاطر الإ  3

علج فرط ضغط الدم

علج السكري 
ومضاعفاته

حالت طوارئ القلب 
والأوعية

علج ال�طان
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ي االستجابة لاأمراض غري السارية
طار -2 عدم التقدم �ض االإ

ين، تضاءل الزخم منذ  ي العقد الأول من القرن الحادي والع�ش
ي التصدي للأمراض غري السارية �ض

عى الرغم من التقدم ال�يع الُمحرز �ض
ي المعدل الموحد حسب السن للوفيات المبكرة الناجمة عن الأمراض غري السارية الرئيسية 

عام 2010، حيث تباطأ النخفاض السنوي �ض
ي الحد من الأمراض غري 

ي عام 2020 لستعراض التقدم المحرز �ض
ي استخدمتها المنظمة �ض

ة ال�ت ات الع�ش ض مجموعة المؤ�ش (29). ومن ب�ي
ي معظم (52-

ة �ض ات الع�ش ي جميع الدول الأعضاء، ولم يتحقق بالكامل إل 3 من المؤ�ش
ي 194 بلداً، لم يتحقق أي مؤ�ش بالكامل �ض

السارية �ض
%57) الدول الأعضاء (30). ويُعد معدل النخفاض الحالي غري كاٍف لتحقيق الغاية 3-4 من أهداف التنمية المستدامة (خفض الوفيات 

المبكرة الناجمة عن الأمراض غري السارية بمقدار الثلث) بحلول عام 2030.

ي الستجابة للأمراض غري السارية عى النحو التالي (31):
ض العام للأمم المتحدة عدم التقدم �ض ي عام 2017، لخص الأم�ي

و�ض

ي عامي 2011 و2014 غري كافية	 
امات المتعهد بها �ض ض الإجراءات المتخذة للوفاء باللرت

مستوى التقدم الحالي غري كاف لبلوغ الغاية 4-3 من أهداف التنمية المستدامة بشأن الأمراض غري السارية	 

العالــم لــم يــِف بعــد بمــا وعــد بــه مــن تنفيــذ تدابــري للحــد مــن خطــر الوفــاة المبكــرة الناجمــة عــن الأمــراض غــري الســارية مــن 	 
خــلل الوقايــة والعــلج.

ض إتاحــة خدمــات الرعايــة الصحيــة الأساســية الجيــدة 	  ي المبــادرات الراميــة إل تحســ�ي
ي معظــم البلــدان الناميــة �ض

لــم يجــر التوّســع �ض
والأدويــة واللقاحــات الأساســية المأمونــة والفّعالــة والجيــدة والميســورة التكلفــة للوقايــة مــن الأمــراض غــري الســارية ومكافحتهــا.

امات السياسية إل إجراءات فعلية.	  ض جم اللرت ي كثري من الأحيان لم تُرت
�ض

ــات 	  ــن الحكوم ــد م ــذ العدي ــج القتصــادي والتجــاري، تنفي وي ــح المرتبطــة بالرت ــا المصال ي تفرضه
ــ�ت ة ال ــات الخطــري تعــوق العقب

ي ذلــك فــرض 
لبعــض “أفضــل الخيــارات” وســائر التدخــلت المــوىص بهــا للوقايــة مــن الأمــراض غــري الســارية ومكافحتهــا، بمــا �ض

وبات  وبــات المحــلة بالســكر، والسياســات الراميــة إل الحــد مــن أثر تســويق الأغذيــة والم�ش ائــب عــى التبــغ والكحــول والم�ش الرض
غــري الكحوليــة الغنيــة بالدهــون المشــبعة أو الأحمــاض الدهنيــة المتحولــة أو الســكريات الحــرة أو الملــح عــى الأطفــال.

ي كل بلــد لوضــع وتنفيــذ السياســات الخاصــة بالوقايــة مــن الأمــراض غــري 	 
ض السياســات والقيــادة �ض ي حــري

هنــاك فجــوة واضحــة �ض
الســارية ومكافحتهــا.

امــج 	  ي تمويــل الرب
عــى الرغــم مــن تواضــع متطلبــات التمويــل وفعاليــة التدخــلت مــن حيــث التكلفــة، مــازال هنــاك نقــص حــاد �ض

ض تعبئــة  نمائيــة الرســمية لتحفــري ي البلــدان الناميــة. وظــل مســتوى المســاعدة الإ
الوطنيــة مــن المــوارد المحليــة والتمويــل الــدولي �ض

ضافيــة مــن مصــادر أخــرى شــبه منعــدم منــذ عــام 2011. المــوارد الإ

عــلن الســياسي للجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة بشــأن الوقايــة مــن الأمــراض غــري الســارية ومكافحتهــا 	  ي عــام 2018، أقــر الإ
و�ض

: بمــا يــىي

ي البلدان النامية.	 
ايد بإفراط �ض ض عبء الأمراض غري المعدية (غري السارية) يرت

امــات المتعهــد بهــا مــن أجــل الوقايــة مــن الأمــراض غــري المعديــة (غــري الســارية) ومكافحتهــا غــري 	  ض العمــل الرامــي إل الوفــاء باللرت
كاف.

مستوى ما أحرز من تقدم وبذل من استثمار ح�ت الآن غري كاف لتحقيق الغاية 4-3 من أهداف التنمية المستدامة.	 

عاقــة الناتجــة عــن 	  العالــم لــم يــِف بعــد بوعــد أن ينفــذ عــى جميــع المســتويات تدابــري للحــد مــن خطــر الوفــاة المبكــرة والإ
الأمــراض غــري المعديــة (غــري الســارية).
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رشادات الخاصة باالأمراض غري السارية. اتيجيات وخطط العمل واالإ ي السياسات واالسرت
طار -3 ال يوجد نقص �ض االإ

ي 
ي اعتمدتها جمعية الصحة العالمية �ض

اتيجية العالمية للوقاية من الأمراض غري السارية ومكافحتها، ال�ت السرت  	
عام 2000 (32)

ي عام 2003 (33) وبدأ نفاذها 
ي اعُتمدت �ض

طارية بشأن مكافحة التبغ، ال�ت اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإ  	
ي عام 2012 (34) وبدأ 

وع بمنتجات التبغ، الذي اعُتمد �ض ي عام 2005، وبروتوكول القضاء عى التجار غري الم�ش
�ض

ي عام 2018
نفاذه �ض

ي 
ثلث جمعيات عامة للأمم المتحدة بشأن الأمراض غري السارية أسفرت عن إعلن سياسي رفيع المستوى �ض  	

ي عام 2018 (37-35)
ي عام 2014، وإعلن سياسي آخر �ض

عام 2011، ووثيقة ختامية �ض

ة 2020-2013 (39)،  ة 2008-2013 (38) والثانية للفرت خطتا عمل عالميتان للأمراض غري السارية، الأول للفرت  	
ي عام 2019 إل عام 2030 (40)

وتم تمديدها �ض

مجموعة أولية من الإجراءات السياساتية العالية المردود والمجدية للتصدي للأمراض غري السارية وعوامل   	
ي إطار خطة العمل العالمية لمكافحة الأمراض غري السارية 2013-2020 (37)، وتسمى 

تها المنظمة �ض خطرها ن�ش
ي عام 2017 (41)6 

»أفضل الخيارات« والتدخلت الموىص بها، وُحّدثت �ض

رشادات والأدوات الخاصة بالأمراض وعوامل الخطر المحددة (42) اتيجيات والإ السرت  	

إن اتخاذ الإجراءات الملئمة بشأن الأمراض غري السارية يمكنه الآن أن ينقذ الأرواح ويحد من التفاوتات الصحية، ويعزز 
أهداف  تحقيق  ي 

�ض التقدم  استئناف  المستقبلية، ويساعد عى  والجائحات  كوفيد19-  أمام جائحة  الصمود  القدرة عى 
ي الإجراءات الخاصة بالأمراض غري السارية عى الفور 

التنمية المستدامة عى نطاق واسع. وينبغي اقتناص فرص التوّسع �ض
ي إطار الجهود الطويلة الأجل المبذولة لتعزيز الُنظم الصحية.

و�ض

6

ض شخص بحلول عام 2025 وأن يمنع 17 مليون سكتة دماغية ونوبة قلبية بحلول عام 2030. انظر المرجع 41. 6  من شأن تنفيذ »أفضل الخيارات« عى الصعيد العالمي أن ينقذ أرواح 10 ملي�ي

يتفاعل كوفيد19- مع االأمراض غ�ي السارية وأوجه 

عدم المساواة ليشكلوا »عاصفة عنيفة« من الوفيات 

والمعاناة.



6

االستجابة للأمراض غ�ي السارية أثناء جائحة كوفيد19- وما بعدها

3
ي منه عى الصعيد 

يجب أن يكون التصدي للأمراض غري السارية جزءاً ل يتجزأ من الستجابة الفورية لكوفيد19- والتعا�ض
، ومن الجهود الرامية إل إعادة البناء عى نحو أفضل من أجل تحقيق خطة  ي

ي ودون الوط�ض
قليمي والوط�ض العالمي والإ

ي التدابري 
ة متاحة لدمج الوقاية من الأمراض غري السارية ومكافحتها �ض التنمية المستدامة لعام 7.2030  وهناك فرص كبري

ض عى من هم أشد تخلفاً عن الركب. كري الرامية إل التصدي لكوفيد19- وآثاره، مع الرت

ي المقام االأول:
ينبغي للبلدان القيام بما يلي �ض

ي ذلــك الخدمــات الخاصــة بالأمــراض غــري الســارية، أثنــاء جائحــة 	 
إجــراء تقييــم �يــع للخدمــات الأساســية، بمــا �ض

كوفيد19-.

ي نطاقهــا 	 
ض بالأمــراض غــري الســارية والتوّســع �ض اســتئناف خدمــات التشــخيص المبكــر والرعايــة للأشــخاص المصابــ�ي

ــة   ــة الصحي ــج الحماي ــم إل برام ــد19- وضمه ــرض لكوفي ــن التع ــم م ــان حمايته ــن، وضم ــت ممك ــرب وق ي أق
�ض

ــة. 8والجتماعي

ض 	  ض كوفيــد19- والأمــراض غــري الســارية وكيــف يمكــن للأشــخاص المحرومــ�ي إذكاء وعــي الســكان بشــأن الروابــط بــ�ي
والضعفــاء حمايــة أنفســهم.

تحديــد الفــرص المتاحــة للحــد مــن عوامــل خطــر الأمــراض غــري الســارية عــى مســتوى الســكان، مــع الهتمــام 	 
نســانية. 9 ي الأزمــات الإ

ي ذلــك �ض
بالمجتمعــات ال�يعــة التأثــر، بمــا �ض

وينبغي استخدام التكنولوجيا الرقمية لدعم هذه الأنشطة (45).

ي (بوصفــه القيــادة التقنيــة لســتجابة الأمــم المتحــدة الجتماعيــة القتصاديــة) إل مســاعدة صّنــاع القــرار عــى التطلــع إل مــا بعــد 
نمــا�أ تهــدف المرحلــة التاليــة مــن اســتجابة برنامــج الأمــم المتحــدة الإ  7

ي كل مجــال مــن هــذه 
، والتعطــل الرقمــي. وتكتــ�ي الســتجابة الفّعالــة �ض ي أربعــة مجــالت متكاملــة وهــي: تريــف الشــؤون، والحمايــة الجتماعيــة، والقتصــاد الأخــرض

، صــوب عــام 2030، �ض ي
التعــا�ض

ــد مــن المعلومــات انظــر المرجــع 43. ــك الأمــراض غــري الســارية. وللطــلع عــى المزي ي ذل
ــة حاســمة للصحــة، بمــا �ض المجــالت أهمي

ي ظــروف 
ض الــوكالت (أيــار/ مايــو 2020) بشــأن تدابــري الصحــة العموميــة والتدابــري الجتماعيــة مــن أجــل التأهــب والســتجابة �ض كة بــ�ي تمشــياً مــع المرجــع 12 وإرشــادات لجنــة الأمــم المتحــدة الدائمــة المشــرت  8

ض الــوكالت التابعــة للأمــم المتحــدة: جنيــف. كة بــ�ي نســانية. اللجنــة الدائمــة المشــرت ضعــف القــدرات والأزمــات الإ
انظر مثلً المرجع 44.  9

يجب أن يكون التصدي للأمراض غ�ي السارية جزءاً 

ي 
ال يتجزأ من االستجابة الفورية لكوفيد19- والتعا�ف

ي ودون 
قليمي والوط�ف منه عىل الصعيد العالمي واالإ

، وإعادة البناء عىل نحو أفضل من أجل تحقيق  ي
الوط�ف

خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

ي قدماً
 سبل الم�ض
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: إعادة البناء عل نحو أفضل يجب أن يبدأ االآن من أجل االأمراض غري السارية أيضاً. وأن يشمل ما يلي

ــات.  ــم الخدم ــادل املعــارف وإذكاء الوعــي وتقدي ــا يف تب ــن منه ــراض غــر الســارية واملترضري ــع األم إرشاك األشــخاص املتعايشــن م

ــع القــرارات املتعلقــة باألمــراض غــر الســارية يف مجــاالت  وينبغــي إرشاك األشــخاص املتعايشــن مــع األمــراض غــر الســارية يف صن

مثــل التمويــل الــدويل واملســاعدة اإلمنائيــة والتجــارة، ويف االســتجابة الصحيــة والرعايــة الصحيــة. وهــذه املجتمعــات بالغــة األهميــة 

يف الدعــوة إىل إعــال الحقــوق وتعزيــز البيئــات املواتيــة للصحــة أثنــاء جائحــة كوفيــد19- ومــا بعدهــا.

زيــادة التمويــل املوجــه إىل األمــراض غــر الســارية عــى جميــع املســتويات، مبــا يتناســب مــع العــبء االجتاعــي واالقتصــادي لهــذه 

األمــراض. وينبغــي زيــادة التمويــل املحــي والــدويل ســواًء بســواء،10  مبــا يتــاىش مــع جــدول أعــال أديــس أبابــا )47(.

معالجــة املحــددات االجتاعيــة واالقتصاديــة والتجاريــة والبيئيــة لألمــراض غــر الســارية والصحــة )48(، التــي تشــمل تنفيــذ 

ــر عوامــل الخطــر الرئيســية لألمــراض  ــة، للحــد مــن تأث ــر املالي ــك التداب ــة، مبــا يف ذل ــة جريئ ــة وتنظيمي ــر ترشيعي سياســات وتداب

غــر الســارية وإزالــة العقبــات التــي تعــرض الخدمــات الصحيــة. وتُعــد »الرضائــب الصحيــة« عــى املنتجــات الضــارة مثــل منتجــات 

التبــغ واملرشوبــات الكحوليــة )49( واملرشوبــات املحــالة بالســكر والوقــود األحفــوري مــن التدابــر الراميــة إىل »إنقــاذ األرواح وتعبئــة 

ــة واســتهداف عوامــل خطــر األمــراض غــر  ــة والحــد مــن العــبء الواقــع عــى الُنظــم الصحي املــوارد ومعالجــة اإلجحافــات الصحي

الســارية«،  11وهــي فّعالــة مــن حيــث التكلفــة )50(، حيــث تســاعد عــى جمــع اإليــرادات وتحســن الصحــة واإلنصــاف يف الصحــة 

ــات  ــاء اإلعان ــا أن إلغ ــا بعدهــا. ك ــد19- وم ــاء جائحــة كوفي ــاً أثن ــك رضوري ــد كل ذل ــة، ويُع ــة واالقتصادي ــف الصحي ــاليف التكالي وت

ــة. املقدمــة للوقــود األحفــوري يعــود بالفائــدة عــى البيئ

تعزيــز التغطيــة الصحيــة الشــاملة، وضــان أن تشــمل حــزم املنافــع األمــراض غــر الســارية، وأال يتعــرض األشــخاص املصابــون باألمراض 

غــر الســارية لصعوبــات ماليــة عنــد تلقــي الرعايــة. وينبغــي للبلــدان أن تعطــي األولويــة للرعايــة الصحيــة األوليــة العاليــة الجــودة 

والوقايــة مــن األمــراض غــر الســارية عــى نطــاق الســكان.

جمــع البيانــات واســتخدامها عــى نحــو أفضــل يف »روايــة القصــة« يف البلــدان واملجتمعــات املحليــة لألشــخاص املصابــن بفــرط ضغــط 

الــدم والرسطــان والســكري وســائر األمــراض غــر الســارية وعوامــل خطرهــا ومســتويات العــالج ونوعيــة الرعايــة والتقــدم املحــرز يف 

الحــد مــن أعبــاء األمــراض غــر الســارية. وتســتخدم البيانــات أيضــاً يف حفــز العمــل عــى الحــد مــن اإلجحافــات يف مجــال الصحــة 

واألمــراض غــر الســارية وكوفيــد19-.

مــراض غــري الســارية والصحــة النفســية، وتعزيــز دعــم الصنــدوق العالمــي للتصــدي لحــالت العــدوى 
أ

ض العمــل الُقطــري بشــأن ال
كاء لتحفــري مــم المتحــدة الســتئما�ضي المتعــدد الــ�ش

أ
مثــل تمويــل صنــدوق ال  10

امنــة والعتــللت المصاحبــة، بمــا يتمــاسش مــع المرجــع 46. ض المرت
11 Save lives, Mobilize resources, Address health inequities, Reduce the burden on health systems and Target NCD risk factors. Jeremias Paul Jr. Webinar: ”Raising tax to 
finance public health system in responding to COVID-19 and preventing future pandemics“. WHO Indonesia. https://www.youtube.com/watch?v=ioYrKf2skjc
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ــدم  ــن لع ــن جديدي ــتخدمونه، وجه ــن ال يس ــت وم ــتخدمون اإلنرن ــن يس ــن م ــة ب ــوة الرقمي ــي والفج ــي الصح ــوة الوع ــت فج ــد أصبح وق

ــواء. ــواًء بس ــارية س ــر الس ــراض غ ــد19- واألم ــتجابة لكوفي ــار االس ــي يف إط ــي والصح ــي الرقم ــادة الوع ــب زي ــة. فيج ــاواة يف الصح املس

ــات وســائر أصحــاب  ــرز )51(. وينبغــي للمجتمــع املــدين أن يُخضــع الحكوم ــدم املُح ــم التق ــع العمــل وتقيي ــة لدف ــرشاكات رضوري ــد ال وتُع

ــوج القامئــة عــى  ــم بالنهــوض بالنه ــراض غــر الســارية والتزاماته ــة عــى األم ــة واالقتصادي ــرارات التجاري ــر الق املصلحــة للمســاءلة حــول أث

الحقــوق واإلنصــاف إزاء األمــراض غــر الســارية وكوفيــد19-، عــى ســبيل املثــال. وميكــن للقطــاع الخــاص أن يقــدم دعــاً بالــغ األهميــة إىل 

الحكومــات يف تنفيــذ اإلجــراءات، ويجــب تحديــد أوجــه تضــارب املصالــح وإدارتهــا. وميكــن للدعــاة مــن الشــباب وجاعــات الشــباب التعبــر 

عــن آرائهــم بشــأن األمــراض غــر الســارية وكوفيــد19-.

ويجب أن يستند العمل يف املجاالت املذكورة أعاله إىل نهوج شاملة تقوم عى أساس الحقوق وتراعي االعتبارات الجنسانية )اإلطار4(.12

ض 52 و54. 
12  انظر أيضاً المرجع�ي

، وإعادة البناء عل  ي
ي االستجابة لاأمراض غري السارية وكوفيد19-، والتعا�ض

ض �ض ض الجنس�ي نسان والمساواة ب�ي طار -4 دمج حقوق االإ االإ
نحو أفضل12

ي الصحــة وحمايتــه وإعمالــه، 	 
ام حــق الجميــع �ض تخصيــص المــوارد للصحــة عــى النحــو الأمثــل؛ وضمــان مخّصصــات كافيــة لحــرت

عــى أقــل تقديــر.

انيات محصنة لضمان توافر الخدمات الصحية الأساسية وسائر الخدمات الأساسية.	  ض تخصيص مري

ضمــان جمــع البيانــات وتصنيفهــا حســب العمــر ونــوع الجنــس والوضــع الجتماعــي القتصــادي والحالــة الصحيــة والمجموعــة 	 
هــا مــن العوامــل المرتبطــة بعــدم المســاواة. العرقيــة وغري

ــد 	  ــاء بالح ــل للوف ــة بالكام ي التكلف
ــوب�ت ــل محس ــة عم اتيجية وخط ــرت ــار اس ي إط

ــة �ض دة للصح ــدِّ ــل المح ــة العوام ــان معالج ضم
امــات الأساســية إتاحــة الأدويــة،  ض ي الصحــة. ويشــمل هــذا الحــد الأد�ض مــن اللرت

عمــال الحــق �ض امــات الأساســية لإ ض الأد�ض مــن اللرت
، وإتاحــة الحــد الأد�ض مــن الغــذاء المأمــون والملئــم  ض تاحــة المنصفــة للمرافــق الصحيــة والمنافــع والخدمــات، دون تميــري والإ

مــن الناحيــة التغذويــة.

ــراض غــري الســارية 	  ــة لمســببات الأم ــة والبيئي ــة والتجاري ــة والقتصادي ــة لمعالجــة المحــددات الجتماعي ــة الأولي ــز الوقاي تعزي
ــة للحــد  اتيجيات فّعال ــة للصحــة، وتنفيــذ اســرت ــة بيئــات مواتي ض الوعــي الصحــي، وتهيئ ي ذلــك تحســ�ي

وعوامــل خطرهــا، بمــا �ض
، وتلــوث الهــواء. ي

ــاع نُظــم غذائيــة غــري صحيــة، والخمــول البــد�ض مــن تعاطــي التبــغ، وتعاطــي الكحــول عــى نحــو ضــار، واتب

ــع اتخــاذ 	  ، م ي
ي ودون الوطــ�ض

ــط الوطــ�ض ي التخطي
ض �ض ــ�ي ــع أصحــاب المصلحــة المعني ــاءة لجمي ــة والبن ــان المشــاركة الحقيقي ضم

ض عــى  انيــة واســتعراضها القائمــ�ي ض اك الفئــات والمجموعــات الســكانية المهّمشــة. وإرســاء صياغــة المري تدابــري محــددة لضمــان إ�ش
المشــاركة، بمــا يشــمل تمثيــل جميــع أصحــاب المصلحــة.

ضمــان اتخــاذ تدابــري محــددة لحمايــة الحقــوق الصحيــة للســكان والفئــات المهمشــة والضعيفــة، حــ�ت عندمــا تكــون المــوارد 	 
محــدودة للغايــة.

ــذ 	  ــث تؤخ ــا بحي ــي، ورصدهم ــا العلج ه ــارية وتدبري ــري الس ــراض غ ــن الأم ــة م ــذ الوقاي ي تنفي
ــرار و�ض ــع الق ي صن

ــرأة �ض اك الم إ�ش
ــبان. ي الحس

ــا �ض ــرأة واحتياجاته ــات الم أولوي

ضمــان حصــول العامــلت الصحيــات عــى أجــور متســاوية وشــغلهن للمناصــب القياديــة، وتأديــة واجباتهــن دون الخــوف مــن 	 
العنــف.

 	. ي
ي الستجابة والتعا�ض

اك المنظمات المجتمعية المعنية بالمرأة �ض إ�ش
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4

جراءات الخاصة بقطاع الصحة تحديداً  االإ

عى  الحفاظ  ي 
�ض  (54) لكوفيد19-  الفورية  القتصادية  الجتماعية  للستجابة  المتحدة  الأمم  طار  لإ الأول  ة  ض الركري تتمثل 

الخدمات الصحية الأساسية المنقذة للأرواح، ح�ت أثناء الجائحة، ولسيما للمجموعات السكانية الضعيفة والمهمشة.13  
عى  الضوء   (12) كوفيد19-  سياق  ي 

�ض الأساسية  الصحية  الخدمات  عى  للحفاظ  التشغيلية  المنظمة  إرشادات  وتسلط 
ي 

الأمراض غري السارية والتغذية والصحة النفسية، وتقدم المشورة بشأن الخدمات الخاصة بالأمراض غري السارية ال�ت
ي ينبغي إدخالها من أجل تقديم الخدمات عى نحو مأمون واستئناف خدمات 

ينبغي إعطاؤها الأولوية، والتعديلت ال�ت
الوقاية والفحص والتشخيص والتدبري العلجي للأمراض والتأهيل والرعاية الملطفة لأمراض القلب والأوعية وال�طان 

والسكري وأمراض الجهاز التنف�ي المزمنة وأمراض الكى المزمنة وأمراض الفم والأسنان.

طار 5) بما يتماسش مع التقدم المستمر صوب  ي استجابة الُنظم الصحية لكوفيد19- (الإ
ويمكن دمج الأمراض غري السارية �ض
تحقيق التغطية الصحية الشاملة.

1415 13

رشــادات التقنيــة ال�يعــة؛ وتقديــم الدعــم �ضي تتبــع المجموعــات  ة تقديــم الدعــم �ضي مجــال التحليــل والسياســات والإ ض
نمائيــة �ضي إطــار هــذه الركــري مــم المتحــدة الإ

أ
يشــمل الدعــم الــذي تقدمــه منظومــة ال  13

. ي
امــج والدعــم التقــ�ض الســكانية الضعيفــة والوصــول إليهــا؛ ودعــم تنفيــذ الرب

ــة، وهــو مصمــم  ــة لمنظمــة الصحــة العالمي اضي ــة افرت ــة صحي ــل �ضي أول عامل ــذي يتمث ، ومنهــا برنامــج »تعــرف عــى فلورانــس« ال ض
قــلع عــن التدخــ�ي ــادرات الخاصــة بالإ ــًل إل المب ــة الوصــل مث 14  إمكاني

ــة  ــات المتعلق ــد الخراف ــي لتبدي ــذكاء الصطناع ــج ال نام . ويســتخدم هــذا الرب ض ــن التدخــ�ي ــلع ع ق ــار شــخص عــى الإ ــغ عددهــم 1.3 ملي ــم والبال ي العال
ــغ �ض ــن يتعاطــون التب لمســاعدة الأشــخاص الذي

.https://www.who.int/news-room/spotlight/ai-for-quitting-tobacco-initiative : ــالي ــط الت ــر الراب . انظ ض ــ�ي ــن التدخ ــلع ع ق ــخصية للإ ــط ش ــداد خط ــى إع ــخاص ع ــاعد الأش ، ويس ض ــ�ي ــد19- والتدخ بكوفي

طار -5 أمثلة عل إجراءات قطاع الصحة لاستجابة المتكاملة لكوفيد19- واالأمراض غري السارية االإ

ض عــى رعايتهــم) بإرشــادات موّجهــة بشــأن مواطــن 	  ض مــع الأمــراض غــري الســارية (والقائمــ�ي تزويــد الأشــخاص المتعايشــ�ي
هــا مــن الخدمــات الخاصــة بكوفيــد19-  ضعفهــم، وكيفيــة حمايــة أنفســهم (55) وكيفيــة الوصــول إل الختبــارات وغري
ي ذلــك مجتمعــات الأقليــات 

ي أشــكال ولغــات يتــاح فهمهــا للجميــع، بمــا �ض
(44). وينبغــي أن تكــون المعلومــات �ض

ــة والســكان المهاجــرون. عاق والأشــخاص ذوو الإ

ي الحصــول عــى خدمــات الرعايــة والتدبري 	 
ض مــع الأمــراض غــري الســارية بشــأن حقهــم �ض إذكاء وعــي الأشــخاص المتعايشــ�ي

لمــام بالنواحــي القانونية). العلجــي العاليــة الجــودة للأمــراض غــري الســارية أثنــاء جائحــة كوفيــد19- ومــا بعدهــا (الإ

ض مــع الأمــراض 	  ي عــى تقديــم الدعــم المحــىي إل الأشــخاص المتعايشــ�ي
تشــجيع المجتمعــات المحليــة والمجتمــع المــد�ض

ــة  ــال العــدوى المجتمعي ي حــال انتق
تاحــة لهــؤلء الأشــخاص عــزل أنفســهم �ض ــك، لإ ــا مــن ذل غــري الســارية وتمكينهم

والبقــاء عــى اتصــال بالآخريــن.

ي حــال إعــادة تشــكيل الخدمــات 	 
ض لمخاطرهــا �ض ض مــع الأمــراض غــري الســارية أو المعرضــ�ي إخطــار الأشــخاص المتعايشــ�ي

ي ذلــك بغــرض ضمــان المأمونيــة، وتعريفهــم بكيفيــة الحصــول عــى الدعــم.
الصحيــة، بمــا �ض

ي نطاق التكنولوجيات الرقمية لتعزيز الصحة عى نحو من الفّعالية. 14	 
التوّسع �ض

إذكاء الوعي

  خريطة الطريق

https://www.who.int/news-room/spotlight/ai-for-quitting-tobacco-initiative
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طار -5 أمثلة عل إجراءات قطاع الصحة لاستجابة المتكاملة لكوفيد19- واالأمراض غري السارية )تابع( االإ

إعــادة تنظيــم الخدمــات الصحيــة الأساســية العاليــة الجــودة للأمــراض غــري الســارية أثنــاء الجائحــة واســتمرار إتاحتهــا 	 
ي الوقــت الملئــم. 15

عــى نحــو مأمــون، والتخطيــط لســتئناف الخدمــات الكاملــة �ض

اضيــة فعالــة للحفــاظ عــى الخدمــات الخاصــة بالأمــراض غــري الســارية أثنــاء الســتجابة لجائحــة 	  اســتخدام آليــات افرت
ي منهــا، وتقييــم نفعهــا عــى المــدى الطويــل.16 

كوفيــد19- والتعــا�ض

ــري 	  ــراض غ ــد19- والأم ض كوفي ــ�ي ــط ب ــى الرواب ــب ع ــى التدري ــة ع ــة الصحي ــال الرعاي ي مج
ض �ض ــ�ي ــول العامل ــان حص ضم

ــارية. الس

البحث والتطوير

ي المجموعات 	 
تقييــم مــدى ضعــف الُنظــم الصحيــة الوطنيــة والمحلية بتحليــل الأمراض غري الســارية وعوامــل خطرهــا �ض

ي ذلــك 
نصــاف، بمــا �ض الســكانية، مــع الهتمــام بمســتويات الأمــراض غــري الســارية غــري المشــّخصة وغــري المعالجــة، وبالإ

يـُـ� تكلفــة الأدويــة والعلجات ووســائل التشــخيص وإتاحتها.

ض مــع الأمــراض غــري الســارية وضمــان 	  ي دعــم الأشــخاص المتعايشــ�ي
بحــث إمكانيــة اســتخدام التكنولوجيــات الرقميــة �ض

ي الأماكــن النائيــة.
تاحــة �ض الإ

ض كوفيد19- والأمراض غري السارية وأوجه عدم المساواة ومحددات الصحة.	  مواصلة تعزيز فهم التفاعلت ب�ي

ض مع الأمراض غري السارية.	  تحديد مدى مأمونية العلجات واللقاحات وفّعاليتها للأشخاص المتعايش�ي

صد والرصد الرت

تعزيز استجابة الُنظم الصحية

جمــع وتحليــل البيانــات عــن كيفيــة تأثــري الأمــراض غــري الســارية عــى الدخــول إل المرافــق الصحيــة والوفيــات الناجمــة 	 
عــن كوفيــد19-، مصّنفــة حســب العمــر ونــوع الجنــس والمجموعــة العرقيــة والوضــع الجتماعــي والقتصــادي.

ــائر 	  ــارية وس ــري الس ــراض غ ــر الأم ــل خط ــارية وعوام ــري الس ــراض غ ــد19- والأم ض كوفي ــ�ي ــلت ب ــد التفاع ــة رص مواصل
ي تطــرأ عليهــا نتيجــة لعــدم المســاواة داخــل المجموعــات الســكانية 

ات الــ�ت ّ ي ذلــك التغــري
العتــللت المصاحبــة، بمــا �ض

وفيمــا بينهــا.

ــاء 	  ض مــع الأمــراض غــري الســارية أثن ــدة أمــام الأشــخاص المتعايشــ�ي ــة الأساســية الجي رصــد إتاحــة الخدمــات الصحي
ي التخطيــط للقــدرة عــى تلبيــة الحتياجــات المفاجئــة والدعــم 

الجائحــة ومواصلــة تقديمهــا.17  واســتخدام النتائــج �ض
ــات الضعيفــة. الموجــه إل الفئ

يشــمل المرجــع 12 الوقايــة والفحــص والتشــخيص والتدبــري العلجــي والعــلج المتخّصــص والتأهيــل والرعايــة الملطفــة لأمــراض القلــب والأوعيــة وال�طــان والســكري وأمــراض الجهــاز التنفــ�ي المزمنــة    15
وأمــراض الــكى المزمنــة والحــالت المرضيــة الخاصــة بالفــم والأســنان.

ي تتأثــر بعامــل الوقــت (مثــل ال�طــان والنوبــات القلبيــة والســكتات الدماغيــة)؛ (2) وإعــادة التشــكيل ال�يعــة لخدمــات العــلج 
ي حــالت الطــوارئ الــ�ت

تشــمل الأمثلــة عــى ذلــك: (1) خدمــات التشــخيص �ض    16
ي ذلــك إدراج الأحــكام بشــأن مقدمــي الرعايــة مــن أفــراد الأ�ة وإعفائهــم مــن القيــود 

ي ذلــك إتاحــة الأدويــة؛ (3) وصيانــة نُظــم الرعايــة ومســارات التأهيــل والرعايــة الملّطفــة، بمــا �ض
الأولي والمتخّصــص، بمــا �ض

المفروضــة عــى التنقــل. انظــر المرجــع 12.
ي المستشــفيات لعــلج أمــراض القلــب والأوعيــة والأمــراض الدماغيــة الوعائيــة الحــادة؛ (2) والنســبة المئويــة 

: (1) عــدد حــالت دخــول المــرىصض إل أقســام الطــوارئ �ض ات النموذجيــة فيمــا يــىي تتمثــل المــؤ�ش   17
ي ذلــك الوفيــات) الناجمــة عــن نقــص ســكر الــدم وفــرط ســكر 

لمــرىصض كوفيــد19- الذيــن يعانــون مــن الأمــراض غــري الســارية الكامنــة؛ (3) وعــدد حــالت الدخــول إل المستشــفيات والخــروج منهــا (بمــا �ض
ي 

ي الوقــت الملئــم، أو مــع التأكــد مــن التجديــد أو مــن دونــه؛ وعــدد النســاء اللــوا�ت
ي يكفــي المخــزون منهــا لأقــل مــن شــهرين دون التأكــد مــن تجديــده �ض

مــدادات الأساســية الــ�ت الــدم؛ (4) والأدويــة أو الإ
ض بكوفيــد19- الذيــن يحتاجــون إل الرعايــة الملّطفــة. ض أو غــري المصابــ�ي خضعــن لفحــص �طــان عنــق الرحــم؛ (6) وعــدد حــالت تشــخيص ال�طــان الجديــدة؛ (7) وأعــداد المــرىصض المصابــ�ي
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جراءات القطاعية االأوسع نطاقاً االإ

يُعد العمل خارج قطاع الصحة بالغ الأهمية للستجابة الفّعالة لكوفيد19- والأمراض غري السارية. ويتطلب ذلك قيادة 
ي إطار الستجابة لكوفيد19- 

كائها، أن تقوم بما يىي �ض حاسمة عى نطاق العديد من القطاعات. وينبغي للحكومات و�ش
ي منه:

والتعا�ض

ي مــن 	 
ي الخطــط الوطنيــة للســتجابة والتعــا�ض

دمــج تدابــري الوقايــة مــن الأمــراض غــري الســارية ومكافحتهــا �ض
اتيجية للتأهــب والســتجابة وإطــار الأمــم المتحــدة للســتجابة  كوفيــد19-، بمــا يتمــاسش مــع خطــة المنظمــة الســرت

ــة؛ ــة القتصادي الجتماعي

ات 	  ي فــرق العمــل المعنيــة بكوفيــد19- وتمثيــل الخــرب
ات الخاصــة بالأمــراض غــري الســارية �ض ضمــان تمثيــل الخــرب

ي آليــات التنســيق الخاصــة بالأمــراض غــري الســارية؛
الخاصــة بكوفيــد19- �ض

ي تبــادل المعلومــات 	 
قليميــة والعالميــة القائمــة �ض اســتخدام شــبكات التنســيق والمعلومــات المحليــة والوطنيــة والإ

عــن كوفيــد19- والأمــراض غــري الســارية؛

ي العمــل الخــاص بالأمــراض غــري الســارية 	 
ض مــع الأمــراض غــري الســارية �ض ضمــان مشــاركة الأشــخاص المتعايشــ�ي

ــد19- (56). وبكوفي

قليمية والمحلية أن يتولوا قيادة استجابة  يعية الوطنية أو التحادية الإ وينبغي لرؤساء الدول والحكومات والهيئات الت�ش
طار 6). فّعالة متعددة القطاعات (الإ

ي إم ي ترايلر-سميث/ إدارة التنمية الدولية ومنظمة الصحة العالمية والبنك الدولي ونيكولس باناتفال وآر �ب ي اتجاه عقارب الساعة): © آ�ب
ملكية الصور (من أعى اليسار �ض
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ض لاستجابة المتكاملة لكوفيد19- واالأمراض غري السارية لماني�ي طار -6 أمثلة عل إجراءات رؤساء الدول والرب االإ

ــة ككل والمجتمــع ككل بشــأن الأمــراض غــري 	  اك الحكوم ــم عــى الحقــوق وإ�ش ــه للعمــل القائ ــادة والتوجي ــري القي توف
امــات  ض ي منــه وإعــادة البنــاء عــى نحــو أفضــل، بمــا يتمــاسش مــع اللرت

ي إطــار الســتجابة لكوفيــد19- والتعــا�ض
الســارية �ض

ــتجابة  ــي 2011 و2018، والس ي عام
ــارية �ض ــري الس ــراض غ ــأن الأم ــن بش ض الصادري ــي�ي ض السياس ــ�ي علن ي الإ

ــة �ض المقطوع
ــد19-. ــة الشــاملة والمنســقة لجائحــة كوفي العام

ــع القــرارات 	  ــب السياســات وصن ــع جوان ي جمي
ي تُراعــى �ض

ــ�ت ــة ال ــارات المحوري ــة مــن العتب ضمــان أن الصحــة العمومي
ــة. الحكومي

ــود 	  ــكر والوق ــلة بالس ــات المح وب ــول والم�ش ــغ والكح ــل التب ــة، مث ــارة بالصح ــات الض ــى المنتج ــب ع ائ ــادة الرض زي
ــوري؛ الأحف

ويــج لــه 	  عــلن عــن التبــغ والرت : (1) حظــر الإ : تنظيــم التســويق عــى النحــو التــالي تنظيــم التســويق عــى النحــو التــالي
وبــات الكحوليــة أو تقييــده تقييــداً شــاملً؛20  (3) وفــرض قيــود شــاملة عى تســويق  ورعايتــه؛ 19 (2) وحظــر تســويق الم�ش

وبــات غــري الكحوليــة للأطفــال؛21  وإتاحــة المنتجــات الغذائيــة الخاصــة بالرضــع وصغــار الأطفــال والأطعمــة والم�ش

ض 	  نــت وتوصيلهــا إل المنــازل، مــن أجــل إنفــاذ قوانــ�ي نرت وبــات الكحوليــة عــرب الإ تنظيــم مبيعــات منتجــات التبــغ والم�ش
التســويق ومنــع المبيعــات للقارصيــن والمخموريــن؛

وبات غري الكحولية (63-62)؛	  وبات الكحولية23  والأغذية والم�ش تنظيم توسيم منتجات التبغ  والم�ش

ي الأغذية؛24 	 
حظر استعمال الأحماض الدهنية المتحولة الصطناعية �ض

ي، والتخطيــط والسياســات 	  ي التخطيــط الحــرض
ي �ض

ي تعتمــد عــى النشــاط البــد�ض
إعطــاء الأولويــة لوســائل النتقــال الــ�ت

ض بالنقــل والبــ�ض التحتيــة (65)؛ المتعلقــ�ي

ــن المنتجــات أو 	  ي تســتفيد م
ــ�ت كات ال ــ�ش ــغ والكحــول وســائر ال كات التب ــىي �ش ــود عــى حشــد معارضــة ممث فــرض قي

ــة؛ ة بالصح ــرض ــات الم العملي

رؤساء الدول

لمانيون الرب

ام الأشــخاص بعــدم مغــادرة بيوتهــم، دفــع بوتســوانا وليســوتو ومدغشــقر وزامبيــا وزيمبابــوي إل الحــد مــن  ض ل أثنــاء الــرت ض ي المــرض
مثــال عــى ذلــك أن القلــق بشــأن زيــادة معــدلت ســوء المعاملــة والعنــف �ض  18

ي الأماكــن العامــة، وحظــرت بوتســوانا والهنــد وجنــوب 
ض �ض ق المتوســط سياســات التدخــ�ي توافــر الكحــول، ودفــع جنــوب أفريقيــا وتايلنــد وأجــزاء مــن فرنســا إل حظــر بيــع الكحــول. وعــززت بلــدان إقليــم �ش

أفريقيــا بيــع منتجــات التبــغ.
طارية بشأن مكافحة التبغ والمبادئ التوجيهية لتنفيذ المادة 13 (57) 19  تماشياً مع المادة 13 من اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإ

20  تماشياً مع مبادرة SAFER للمنظمة بشأن مكافحة الكحول (58)
ض الأم الصــادرة عــن منظمــة الصحــة العالميــة وقــرارات جمعيــة الصحــة العالميــة اللحقــة (59) ومجموعــة توصيــات منظمــة الصحــة العالميــة بشــأن  تماشــياً مــع المدونــة الدوليــة لتســويق بدائــل لــ�ب   21

ــال (60) ــة للأطف ــري الكحولي ــات غ وب ــة والم�ش ــويق الأغذي تس
طارية بشأن مكافحة التبغ والمبادئ التوجيهية لتنفيذ المادة 11 (61) تماشياً مع المادة 11 من اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإ   22

تماشياً مع مبادرة SAFER للمنظمة بشأن مكافحة الكحول (58)   23
تماشياً مع مبادرة »الإرصار عى إنقاذ الأرواح« بشأن القضاء عى الأحماض الدهنية المتحولة (64)   24

ض والسياسات واللوائح المتعلقة بالأمراض غري السارية، وإنفاذها، من أجل حماية السكان من الأمراض غري  تعزيز القوان�ي
، أن تستخدم  ض الوطنية والسياق المحىي لمانات، رهناً بالقوان�ي السارية أثناء جائحة كوفيد19- وما بعدها. 18 وينبغي للرب

: ض الجديدة أو المحّدثة ما يىي يعية �يعة. وينبغي أن تتضمن القوان�ي هذه الجائحة كفرصة لتخاذ إجراءات ت�ش
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ي (67). 	 
ي تقييم أثر كوفيد19- عى النظام الغذا�أ

استخدام البيانات والمعلومات �ض

تاحة الميسورة التكلفة للوجبات الغذائية الصحية.	  مدادات الغذائية تسمح بالإ ضمان أن سلسل الإ

تكييف برامج المساعدة الجتماعية من أجل حماية الُنظم الغذائية للفئات ال�يعة التأثر من الناحية التغذوية.	 

ي سن المدرسة (68).	 
ضمان توفري الأغذية المتنوعة والمغذية للأطفال �ض

ي الستجابات الغذائية والزراعية.	 
دعم إدراج الرسائل بشأن تغيري السلوك والتثقيف التغذوي �ض

عانات أو الحوافز الخاصة بزراعة التبغ.	  دعم سبل العيش البديلة أو المحاصيل البديلة لزراعة التبغ، وإلغاء الإ

ي ذلــك وســائل التواصــل الجتماعــي) الموّجهــة الشــاملة لجميــع الســكان لتأكيــد 	 
عــلم (بمــا �ض إجــراء حمــلت وســائل الإ

ض الأمــراض غــري الســارية وعوامــل خطرهــا وكوفيــد19-، وتقديــم المشــورة بشــأن تدابــري الحمايــة (69) وإتاحــة  الروابــط بــ�ي
الرعايــة الصحيــة الجيــدة النوعيــة.

ــة (70) والوصــول إل 	  ــة والمضلل ي تشــمل المعلومــات الخاطئ
ــ�ت ــة المعلومــات” ال ــة للتصــدي “لأوبئ ــد طــرق معين تحدي

ــات. ــة الجــودة مســّندة بالبّين ي يصعــب الوصــول إليهــا” باســتخدام مــوارد عالي
ــ�ت المجموعــات “ال

علن عن المنتجات الضارة بالصحة وتسويقها، والتحذير بشأنها.	  تعزيز القيود المفروضة عى الإ

ي تستغل الجائحة لبيع المنتجات الضارة بالصحة.	 
مواجهة دوائر الصناعات ال�ت

ي تربطهــا 	 
ي ذلــك الصــلت الــ�ت

صابــة بالأمــراض غــري الســارية، بمــا �ض ضمــان إدراج المعلومــات المتعلقــة بعوامــل خطــر الإ
. ي

اىصض ي ذلــك التعلــم الفــرت
ي المناهــج الدراســية، بمــا �ض

بكوفيــد19-، �ض

ي المأمون.	 
ضمان أن الأطفال سيحصلون، عند عودتهم إل المدرسة، عى الوجبات الصحية ويمارسون النشاط البد�ض

ضمــان توفــري الدعــم النفــ�ي الجتماعــي للأطفــال، وضمــان أن تكــون البيئــات المدرســية، عنــد القتضــاء، بدائــل آمنــة 	 
لتقديــم خدمــات الأمــراض غــري الســارية.

الزراعة

عام المعلومات ووسائل االإ

التوعية
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ي تعزيــز العمــل مــع القطــاع المــالي والقطاعــات الأخــرى عى 	 
اســتخدام “التوقــف المؤقــت للتلــوث” الناجــم عــن كوفيــد19- �ض

نتــاج  ي اســتخدام المــوارد ويســتند إل الســتهلك والإ
النهــوض بالقتصــاد الأخــرض واقتصــاد التدويــر الــذي يتســم بالكفــاءة �ض

اء المســتدام للســلع والخدمــات الخاصــة بالرعايــة الصحيــة (71). ي ذلــك الــ�ش
، بمــا �ض ض المســتدام�ي

، ودعــم الوقايــة مــن الأمــراض غــري الســارية عــن 	  ي الصحــي والأخــرض
النهــوض بالإجــراءات الأخــرى الراميــة إل تعزيــز التعــا�ض

ــة  ــ�ض تحتي ــاء مــدن صحيــة صالحــة للعيــش مــزودة بُب ــة والمســتدامة؛ (2) وبن ــة الصحي ــز الُنظــم الغذائي طريــق (1) تعزي
ي 

ائــب �ض ي ذلــك وســائل النقــل غــري الآليــة؛ (3) والتوقــف عــن اســتخدام أمــوال دافعــي الرض
، بمــا �ض ي

تدعــم النشــاط البــد�ض
تمويــل التلــوث. 25

البيئة والطاقة

إعطاء الأولوية لتمويل الصحة والرعاية الصحية.	 

ــل 	  ــارية، مث ــري الس ــراض غ ــأن الأم ــليم ب ــع التس ــا، م ــارية ومكافحته ــري الس ــراض غ ــن الأم ــة م ي الوقاي
ــتثمار �ض ــادة الس زي

ــا. 26 ــن تجنبه ــة يمك ــة ضخم ــف اقتصادي ــى تكالي ــوي ع ــد19-، تنط كوفي

ض الصحــة 	  وبــات المحــلة بالســكر والوقــود الملــوِّث، مصّممــة لتحســ�ي ائــب صحيــة عــى التبــغ والكحــول والم�ش زيــادة رصض
يــرادات. وإزاحــة العــبء عــن النظــم الصحيــة وزيــادة الإ

التمويل واالقتصاد

ــراض غــري 	  ــد19- والأم ــزاً للســتجابة لكوفي ــا تعزي ــا بينه ي المنظمــات المتعــددة الأطــراف وفيم
ــز اتســاق السياســات �ض تعزي

الســارية.

ــاء جائحــة كوفيــد19- ومــا 	  ــة أثن نمائي ي المســاعدة الإ
ضمــان تجســيد الســتجابة للأمــراض غــري الســارية وعوامــل خطرهــا �ض

بعدهــا.

ي بشأن الأمراض غري السارية أثناء جائحة كوفيد19- وما بعدها.	 
ض بلدان الجنوب والتعاون الثل�ش تعزيز التعاون ب�ي

الشؤون الخارجية

القيام بما يىي تماشياً مع نهج الركائز الأربع لمنظمة العمل الدولية (73):	 

ض مــع الأمــراض 	  ي ذلــك إعانــة الدخــل، للعمــال المتعايشــ�ي
ضمــان مراعــاة الحمايــة الصحيــة والجتماعيــة والقتصاديــة، بمــا �ض

غــري الســارية والفئــات الأخــرى المعرضــة بصفــة خاصــة لكوفيــد19-.

ــم 	  ــل وتقدي ــن العم ي أماك
ــول �ض ــي الكح ــة بتعاط ــكلت المتعلق ــص المش ض وفح ــ�ي ــن التدخ ــلع ع ق ــم الإ ــاق دع ــيع نط توس

ــأنها. ــة بش ــلت ال�يع التدخ

ض عن العمل (74).	  ضمان توفري الرعاية الفعالة للأمراض غري السارية والدعم الجتماعي لجميع العمال والعاطل�ي

ــأن 	  ــاً بش ــع نطاق ــراءات الأوس ــم الإج ــة، ودع ــة المهني ــلمة والصح ــم إدارة الس ي نُظ
ــارية �ض ــري الس ــراض غ ــز إدراج الأم تعزي

ــا بعدهــا. ــد19- وم ــاء جائحــة كوفي ــع بالصحــة أثن ــة تتمت ــوة عامل ــر ق الأمــراض غــري الســارية لضمــان تواف

العمل

أمثلة مأخوذة من المرجع 72.  25
ض منظمــة  ك بــ�ي نامــج العالمــي المشــرت ي إطــار الرب

ي �ض
نمــا�أ ي الأمــراض غــري الســارية الصــادرة عــن منظمــة الصحــة العالميــة وبرنامــج الأمــم المتحــدة الإ

وفقــاً للتقديــرات الوطنيــة لدراســة جــدوى الســتثمار �ض   26
ض العمــل المتعــدد القطاعــات لمكافحــة الأمــراض غــري الســارية. ي بشــأن تحفــري

نمــا�أ الصحــة العالميــة وبرنامــج الأمــم المتحــدة الإ
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ي ظــل 
ض باعتــللت مزمنــة حــ�ت ل يضطــرون إل العمــل �ض ضمــان مثــلً أن تشــجع المســاعدة الغذائيــة عــى اســتهلك الأغذيــة الغنيــة بالمغذيــات وتمكــن مــن ذلــك، وأن يصــل دعــم الدخــل إل المصابــ�ي   27

مســتويات عاليــة مــن المخاطــر.
http://www.fao.org/nutrition/education/%20food-dietary-guidelines/home/en : ي والقائمة عى الأغذية عى الرابط التالي

يمكن الطلع عى المبادئ التوجيهية الخاصة بالنظام الغذا�أ   28
ي مجــال الصحــة العموميــة، فيمــا يتعلــق بمكافحــة التبــغ، عــى نحــو يكفــل حمايــة هــذه السياســات مــن المصالــح التجاريــة وأيــة 

ي تنــص عــى أن »تتــرف الأطــراف، عنــد وضــع وتنفيــذ سياســاتها �ض
الــ�ت   29

.» ي
مصالــح راســخة أخــرى لدوائــر صناعــة التبــغ، وفقــا للقانــون الوطــ�ض

تقديم الرسائل المحلية المتسقة والفّعالة بشأن الصحة.	 

ــخاص 	  ــل الأش ــد19- مث ــرض لكوفي ــديدي التع ــخاص الش ــم إل الأش ــم الدع ــى تقدي ــة ع ــبكات المحلي ــجيع الش تش
ــارية. ــري الس ــراض غ ض بالأم ــ�ي المصاب

ض الأماكــن والأمــراض 	  يــة، بالربــط عــى نحــو أفضــل بــ�ي ي المناطــق الحرض
	اســتغلل كوفيــد19- كفرصــة لإحــداث تحــّول �ض

غــري الســارية والصحــة (مثــل شــبكات ركــوب الدراجــات والمشــاة، والشــوارع “الخاليــة مــن الســيارات”، ووســائل النقــل 
لي المأمــون والفّعــال، وخدمــات الميــاه والإصحــاح والنظافــة الصحيــة).

ي غــري الآ الحــرض

طارين 6 و7 عند القتضاء.	  ي الإ
تنفيذ الإجراءات الواردة �ض

الحكومة المحلية

ض مــع الأمــراض غــري 	  ي أُرســيت اســتجابة لكوفيــد19- تصــل إل الأشــخاص المتعايشــ�ي
ضمــان أن الحمايــة الجتماعيــة الــ�ت

ريــن منهــا، وأنهــا مراعيــة لهــم.27  ض لهــا والمترض الســارية والأشــخاص المعرضــ�ي

ــة 	  ــة لحماي ــائل اللزم ــات والوس ــى المعلوم ــارية ع ــري الس ــراض غ ــع الأم ض م ــ�ي ــخاص المتعايش ــول الأش ــان حص ضم
ــلً. ــة مث ــاركة المجتمعي ــق المش ــن طري ــات، ع ــى الخدم ــم ع ــهم وحصوله أنفس

ي ذلــك المتعايشــون 	 
ضمــان توافــر جميــع العلجــات واللقاحــات المأمونــة والميســورة التكلفــة لجميــع الأشــخاص، بمــا �ض

مــع الأمــراض غــري الســارية.

تاحة الميسورة التكلفة للأغذية الصحية. 28	  ضمان أن المساعدات الغذائية تسمح بالإ

ــل 	  ــد، مث ي آن واح
ــد19- �ض ــارية وكوفي ــري الس ــراض غ ــاواة والأم ــدم المس ــة ع ــرى لمعالج ــري أخ ــذ تداب ي تنفي

وع �ض ــ�ش ال
ــم  ــي الملئ ــكن الصح ــان الس ــر، وضم ــة الأج ــة المدفوع ــازات المرضي ــد الإج ــل، وتمدي ي الدخ

ــتقرار �ض ــق الس تحقي
ــة. ــور التكلف ــون والميس والمأم

الحماية االجتماعية

ــا عــى نحــو 	  ــان إتاحــة تشــخيص الأمــراض غــري الســارية وأدويته ــة بالتجــارة لضم ــة المتعلق اســتخدام أوجــه المرون
ــا بعدهــا. ــد19- وم ــاء جائحــة كوفي ــة أثن عاجــل وميســور التكلف

تاحــة الميســورة 	  قليميــة ومــع قطــاع الأغذيــة عــى نحــو بّنــاء لتوفــري الإ ي إطــار التفاقــات التجاريــة العالميــة والإ
العمــل �ض

التكلفــة للأغذيــة الصحية.

امــات بموجــب اتفاقــات التجــارة والســتثمار ل تحــد مــن قــدرة الحكومــة عــى تنظيــم عوامــل خطــر 	  ض ضمــان أن اللرت
ي ذلــك تنظيــم بيــع المنتجــات الضــارة بالصحــة وتســويقها، 

الأمــراض غــري الســارية لحمايــة الصحــة العموميــة، بمــا �ض
ي ذلــك اســتخدام كوفيــد19- كنقطــة دخــول (75).

بمــا �ض

ــذي ينطبــق عــى كل مــن الأمــراض غــري الســارية 	  ض الصحــة والنمــو القتصــادي، وال ــ�ي اف بالنفصــام الزائــف ب العــرت
ــد19-. وكوفي

طارية بشأن مكافحة التبغ.29	  التنفيذ الكامل للمادة 3-5 من اتفاقية المنظمة الإ

التجارة والصناعة

http://www.fao.org/nutrition/education/%20food-dietary-guidelines/home/en
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طار -7 أمثلة عل إجراءات القطاعات بخاف قطاع الصحة لاستجابة المتكاملة لكوفيد19- واالأمراض غري السارية )تابع( االإ

ي اســتخدام الطاقــة اســتجابة لــكل مــن الأمــراض غــري 	 
ي تتســم بالكفــاءة �ض

ي خيــارات النقــل المأمونــة والــ�ت
لســتثمار �ض

ــد19-. الســارية وكوفي

ي تزيــد مــن 	 
ي وركــوب الدراجــات، والــ�ت

، مثــل المــ�ش ي
ي تعتمــد عــى النشــاط البــد�ض

تعزيــز خيــارات وســائل النقــل الــ�ت
ي وتقلــل مــن الزدحــام وتلــوث الهــواء.

النشــاط البــد�ض

ي ترض بالصحة.	 
عرض رسائل تعزيز الصحة عى وسائل النقل العام، وتقييد الرسائل ال�ت

ــن 	  ي ع
ــ�ض ي تث

ــ�ت ــة ال ــات المالي ــن السياس ــا م ه ــوري وغري ــود الأحف ــات الوق ــة إعان ي معالج
ــة �ض ــوج المّتبع ض النه ــ�ي تحس

ــوث الهــواء والأمــراض غــري الســارية،  ض تل ــ�ي ــدة ب ــط المؤك ــرار بالرواب ق ــك الإ ي ذل
ــا �ض ــات الخاصــة، بم اســتخدام المركب

ــد19-. ــوأ لكوفي ــل الأس ــواء والحصائ ــوث اله ض تل ــ�ي ــة ب ــة المحتمل وبالعلق

النقل

WHO ©

يُعد العمل خارج قطاع الصحة بالغ االأهمية للستجابة 

الفّعالة لكوفيد19- واالأمراض غ�ي السارية. ويتطلب ذلك 

قيادة حاسمة عىل نطاق العديد من القطاعات.
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  30، ض نمائيــة أن تتعــاون مــع المؤسســات الماليــة الدوليــة وســائر أصحــاب المصلحــة المعنيــ�ي يجــب عــى منظومــة الأمــم المتحــدة الإ
ي الوقــت نفســه الــذي تُعّجــل فيــه بالمســار المســتدام مــن الناحيــة البيئيــة والشــامل 

عــى دعــم اســتجابة البلــدان لكوفيــد19- وعواقبــه �ض
ــة  ــون معالج ــب أن تك ــام 2030. ويج ــة ع ــذ خط ــوب تنفي ــة، ص ــة القتصادي ــن الناحي ــرن م ــة والم ــة الجتماعي ــن الناحي ــع م للجمي
ض الأمــراض غــري الســارية وكوفيــد19- عنــراً رئيســياً مــن عنــارص هــذا الدعــم. وينبغــي أن يتعــاون المنســقون المقيمــون  التفاعــلت بــ�ي
والأفرقــة القطريــة للأمــم المتحــدة وجميــع كيانــات الأمــم المتحــدة فيمــا بينهــم ومــع منظمــة الصحــة العالميــة لضمــان أن دعمهــم 
كة  كائهــا الخاصــة بالســتجابة التشــغيلية المشــرت اتيجيات الأمــم المتحــدة و�ش للعمــل المتعلــق بالأمــراض غــري الســارية يتــواءم مــع اســرت

لكوفيــد19-، وأنــه يســتند إليهــا (76، ص 3).

ــة 	  ــة الصح ــادة منظم ــة لقي اتيجية (77) الخاضع ــرت ــتجابة الس ــب والس ــة التأه ز خط ــرب ــة: تُ ــتجابة الصحي االس
وس عــى المــرىصض والفئــات الأشــد تعرضــاً للخطــر، بمــا  العالميــة، أهميــة ت�يــع البحــث لفهــم كيفيــة تأثــري الفــري

ي ذلــك الأشــخاص المتعايشــون مــع الأمــراض غــري الســارية.
�ض

نســانية العالميــة (78) الخاضعــة للقيــادة العامــة لمكتــب الأمــم 	  ز خطــة الســتجابة الإ نســانية: تــرب االســتجابة االإ
نســانية ومنظمــة الصحــة العالميــة والراميــة إل احتــواء انتشــار الجائحــة وخفــض معــدلت  المتحــدة للشــؤون الإ

ي الســتجابة العالميــة والوطنيــة لكوفيــد19-.
صابــة بالمــرض والوفــاة، أهميــة إدراج الأمــراض غــري الســارية �ض الإ

ــادة 	  ــم المتحــدة (54)، الخاضــع للقي ــة للأم ــة القتصادي ــز إطــار الســتجابة الجتماعي ــة: يرك نمائي ــتجابة االإ االس
ي ومنظمــة الصحــة العالميــة والــذي يســتهدف حمايــة الخدمــات والنظــم 

نمــا�أ نامــج الأمــم المتحــدة الإ العامــة لرب
ــا مجــالت  ــد كله ــة، عــى خمســة مجــالت أساســية للدعــم الجتماعــي القتصــادي،31  وتُع ــاء الأزم ــة أثن الصحي

حاســمة الأهميــة للتصــدي للأمــراض غــري الســارية.

وينبغي لكيانات الأمم المتحدة عى الصعيد القطري، أن تراعي الأمراض غري السارية عند إعادة تحديد وإعادة توجيه 
ي خطط التنمية الوطنية، وأطر الأمم 

ي منه �ض
اكاتها الرامية إل دمج الستجابة لكوفيد19- والتعا�ض برامجها وتدخلتها و�ش

الحكومات  مع  بالتشاور  وكالة،  بكل  الخاصة  الُقطرية  امج  الرب ووثائق  المستدامة،  التنمية  مجال  ي 
�ض للتعاون  المتحدة 

ي إطار استجابة قطاع الصحة، تعكف المنظمة عى تقييم 
قليمية وقيادة المقرات الرئيسية (79). و�ض وبدعم من القيادة الإ

غري  الأمراض  لمكافحة  الوطنية  والنظم  والخدمات  الستجابة  لحماية  الوطنية  التقنية  ات  والخرب والقدرات  الحتياجات 
نمائية لتقديم الدعم الجماعي إل البلدان بشأن  طار 8 فرص لمنظومة الأمم المتحدة الإ ي الإ

السارية أثناء الأزمة. وترد �ض
الأمراض غري السارية أثناء جائحة كوفيد19- وما بعدها.

نمائية ي ذلك المنظمات الحكومية الدولية الإ
بما �ض   30

: حمايــة الوظائــف، والمؤسســات  ي
(1) الصحــة أولً: حمايــة الخدمــات والُنظــم الصحيــة أثنــاء الأزمــة؛ (2) وحمايــة النــاس: الحمايــة الجتماعيــة والخدمــات الأساســية؛ (3) والســتجابة القتصاديــة والتعــا�ض   31

ي القطــاع غــري الرســمي؛ (4) واســتجابة القتصــاد الــكىي والتعــاون المتعــدد الأطــراف؛ (5) والتماســك الجتماعــي وقــدرة المجتمعــات المحليــة عــى الصمــود.
ض �ض ة والمتوســطة الحجــم، والعاملــ�ي الصغــري

دور منظومة االأمم المتحدة5
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إىل  الجماعي  الدعم  لتقديم  الدولية  الحكومية  نمائية  االإ الوكاالت  وسائر  المتحدة  االأمم  لمنظومة  المتاحة  الفرص   8- طار  غاالإ
البلدان بشأن االأمراض غري السارية أثناء جائحة كوفيد19- وما بعدها

اتيجيات الســتجابة التشــغيلية 	  ــق بالأمــراض غــري الســارية مــع اســرت ــوكالت اتســاق دعمهــا للعمــل المتعل ينبغــي أن تكفــل ال
كة الثــلث لســتجابة الأمــم المتحــدة لكوفيــد19-، بــدءاً مــن الســتجابة الصحيــة، ولكــن بمــا يشــمل أيضــاً الســتجابة  المشــرت

ــاً. ــة الأوســع نطاق ــة القتصادي نســانية والجتماعي الإ

ي الخطــط الوطنيــة للســتجابة 	 
ي إدراج الأمــراض غــري الســارية �ض

يجــب عــى الــوكالت أن تعمــل معــاً عــى دعــم الــدول الأعضــاء �ض
ي منــه. وينبغــي أن يتــول المنّســق المقيــم للأمــم المتحــدة والممثــل القطــري لمنظمــة الصحــة العالميــة 

لكوفيــد19- والتعــا�ض
ي كل بلــد.

وفريــق الأمــم المتحــدة القطــري بأكملــه القيــادة الجماعيــة لهــذا الدعــم �ض

ــد19- 	  ــتجابة لكوفي ــم الس ي دع
ــارية �ض ــري الس ــراض غ ــدة إدراج الأم ــم المتح ــة للأم ــة التابع ــة القطري ــل الأفرق ــي أن تكف ينبغ

ي ســتعدها 
امــج الــ�ت ي وثائــق الرب

ي مجــال التنميــة المســتدامة، و�ض
ي أطــر التعــاون الجديــدة للأمــم المتحــدة �ض

ي منــه، و�ض
والتعــا�ض

نمائيــة  ي نتائــج أطــر الأمــم المتحــدة للمســاعدة الإ
ة بعــد الســتجابة الأوليــة. ويجــب إدراج الأمــراض غــري الســارية �ض بلــدان كثــري

ــة. وحصائلهــا، وتزويدهــا بالمــوارد الكافي

ــة تحقيقــاً للهــدف 3 مــن 	  ــة وبالرفاهي ــع الجميــع بأنمــاط عيــش صحي ــة الخاصــة بتمّت ي خطــة العمــل العالمي
كاء �ض ينبغــي للــ�ش

أهــداف التنميــة المســتدامة (80) أن يضمنــوا عــدم إبطــاء الإجــراءات المتعلقــة بالأمــراض غــري الســارية أثنــاء جائحــة كوفيد19-، 
ي إطــار إعــادة البنــاء عــى نحــو أفضــل. ويمكــن للم�عات الســبعة32  

وتوســيع نطــاق الأنشــطة المتعلقــة بالأمــراض غــري الســارية �ض
ــد العالمــي  ي تنــص عليهــا خطــة العمــل أن تــؤدي إل تقــدم العمــل بشــأن الأمــراض غــري الســارية عــى الصعي

ــ�ت جميعهــا ال
. ي

قليمــي والوطــ�ض والإ

ــدول الأعضــاء، بمــا يتمــاسش مــع 	  ــادة دعمهــا لل ــة لزي ضافي ــة الإ ــد المــوارد التقني ــة تحدي ينبغــي لأعضــاء فرقــة العمــل مواصل
ي اســتجابتها 

ة 2021-2019 (82)، مــع إيــلء اهتمــام خــاص لحتياجــات الــدول الأعضــاء �ض اتيجيتها للفــرت اختصاصاتهــا33  واســرت
ي تنفيــذ خطــط الأهــداف 

كة لفرقــة العمــل (83) البلــدان �ض مجــة المشــرت لكوفيــد19- وتعافيهــا منــه. وينبغــي أن تدعــم بعثــات الرب
ي إطــار اســتجابة فرقــة العمــل الأوســع نطاقــاً لكوفيــد19- (84). وينبغــي 

نمائيــة المســتدامة الخاصــة بالأمــراض غــري الســارية �ض الإ
ــد19-  ــاً لكوفي ــة العمــل مــع الســتجابة الأوســع نطاق ــة التابعــة لفرق ــة المواضيعي كة والأفرق امــج المشــرت ــواءم عمــل الرب أن يت
ي “أفضــل 

ــع �ض ي التوّس
ــدان �ض ــة لدعــم البل ــا منظمــة الصحــة العالمي ي وضعته

ــ�ت ة ال ض ــول الممــري ــه، مــع مراعــاة الحل ي من
والتعــا�ض

الخيــارات” والتدخــلت المــوىص بهــا. 34

ض 	  كاء لتحفــري ي المتعــدد الــ�ش
كاء عــى تشــغيل صنــدوق الأمــم المتحــدة الســتئما�ض ينبغــي أن يعمــل أعضــاء فرقــة العمــل مــع الــ�ش

ي التصــدي 
ي البلــدان أولً �ض

العمــل الُقطــري بشــأن الأمــراض غــري الســارية والصحــة النفســية (85). وســيدعم الصنــدوق الســتئما�ض
ي منــه.

ي إطــار الســتجابة لكوفيــد19- والتعــا�ض
للأمــراض غــري الســارية والصحــة النفســية �ض

ينبغي لكيانات االأمم المتحدة عىل المستوى القطري 

ي خطط االستجابة 
أن تدرج االأمراض غ�ي السارية �ف

ي منه
لكوفيد19- والتعا�ف

ي الســتجابة 
ي البيئــات الهشــة وال�يعــة التأثــر و�ض

مجــة البتكاريــة �ض ؛ ومحــددات الصحــة؛ والرب ي
الرعايــة الصحيــة الأوليــة؛ والتمويــل المســتدام للصحــة؛ ومشــاركة المجتمعــات المحليــة والمجتمــع المــد�ض   32

ــة. ــات والصحــة الرقمي تاحــة؛ والبيان ــكار والإ ــر والبت لفاشــيات المــرض؛ والبحــث والتطوي
ي إطار ولية كل منهم وحسب القتضاء (81).

وفقا لختصاصات فرقة العمل، يقدم أعضاء فرقة العمل الدعم �ض   33
ر الناجــم عــن الكحــول، وحزمــة REPLACE للتخلــص مــن الأحمــاض الدهنيــة المتحولــة المنتجــة صناعيــاً  مثــل برنامــج »السياســات الســت« للحــد مــن الطلــب عــى التبــغ، ومبــادرة SAFER للحــد مــن الــرض   34

ض صحــة القلــب والأوعيــة. ، وحزمــة HEARTS لتحســ�ي ي
مــدادات الغذائيــة الوطنيــة، وحزمــة SHAKE للحــد مــن مدخــول الملــح، ومجموعــة أدوات ACTIVE لزيــادة النشــاط البــد�ض ي الإ

�ض



19

االستجابة للأمراض غ�ي السارية أثناء جائحة كوفيد19- وما بعدها

المعنية  العمل  فرقة  عمل  بشأن   2020 عام  ي 
�ض الصادر  المتحدة  للأمم  والجتماعي  القتصادي  المجلس  قرار  ويدعو 

ي استجابتها لكوفيد19- وتعافيها منه، مع مراعاة 
بالأمراض غري السارية، أعضاء فرقة العمل إل دعم الدول الأعضاء �ض

ي 
ة 2019-2021 (85). وترد �ض اتيجية فرقة العمل للفرت استجابة الأمم المتحدة ذات النقاط الثلث وبما يتماسش مع اسرت

ي سياق كوفيد19-، وأمثلة 
الورقة التكميلية أمثلة عى كيفية الستجابة الأولية لأعضاء فرقة العمل للأمراض غري السارية �ض

ض الوكالت المعنية بالوقاية من الأمراض  كة ب�ي ي فرقة العمل المشرت
ي يتخذها بعض الأعضاء المختارين �ض

عى الإجراءات ال�ت
الأمم  منظومة  استجابة  ي 

�ض إسهاماتهم  عن  ملخصات  العمل  فرقة  أعضاء  من  عدد  كتب  وقد  ومكافحتها.  السارية  غري 
ي يمكن للوكالت أن 

ضافية ال�ت ي إطار فرقة العمل، ويعطي ذلك أمثلة عى الإجراءات الإ
المتحدة للأمراض غري السارية �ض

تتخذها أثناء جائحة كوفيد19- وما بعدها (87). 

يجب عىل الحكومات وراسمي السياسات ووكاالت 

كاء التنمية العمل معاً عىل حشد  االأمم المتحدة ورسش

ي إطار االستجابة 
استجابة أقوى للأمراض غ�ي السارية �ف

لكوفيد19- وإعادة البناء عىل نحو أفضل لتحقيق خطة 

عام 2030.
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6
ي تنص 

قبل اندلع جائحة كوفيد19-، كان العالم قد خرج بالفعل عن المسار الصحيح لتحقيق العديد من الغايات ال�ت
غري  الأمراض  عن  الناجمة  المبكرة  الوفيات  من  الحد  ي 

�ض المتمثلة  الغاية  ذلك  ي 
�ض بما  المستدامة،  التنمية  أهداف  عليها 

ي 
السارية. وقد جعلت الجائحة تحقيق أهداف التنمية المستدامة أشد صعوبة وكشفت عن آثار عدم كفاية التقدم �ض

الصحية  الآثار  من حدة  وعوامل خطرها  السارية  غري  الأمراض  وتزيد  وعوامل خطرها.  السارية  غري  للأمراض  التصدي 
ي 

ي المجتمعات المحلية ال�ت
نسانية لكوفيد19-، كما يزيد كوفيد19- من عبء الأمراض غري السارية، ولسيما �ض نمائية والإ والإ

ي بالفعل من الحرمان.
تعا�ض

اتيجيات والخطط المثبتة الفّعالية والعالية المردود عى وجه ال�عة، وبذل جهود محددة  ويجب تنفيذ السياسات والسرت
كاء التنمية العمل معاً  للوصول إل أبعد من ذلك. ويجب عى الحكومات وراسمي السياسات ووكالت الأمم المتحدة و�ش
ي منه وإعادة البناء عى نحو أفضل 

ي إطار الستجابة لكوفيد19- والتعا�ض
عى حشد استجابة أقوى للأمراض غري السارية �ض

لتحقيق خطة عام 2030.

يجب أن يُعد كوفيد19- ناقوس الخطر 
ورة العمل بشأن االأمراض غري السارية الذي ينبه إىل �ض

ال تتعلق المسألة بقدرة البلدان عىل تحمل تكلفة تحقيق ذلك، بل بقدرتها 
نقاذ االأرواح  عىل تحمل تكلفة عدم تحقيق ذلك. لدينا كل العنارص الالزمة الإ
ي أماكنها. والسؤال هو، هل سنفعل؟ وهو سؤال 

- وعلينا فقط أن نضعها �ف
ي نتخذها اليوم، وكل يوم )88(.

يجب أن نجيب عليه بالقرارات ال�ت

يسوس، المدير العام، منظمة الصحة العالمية تيدروس أدحانوم غيرب

 الخاصة



21

االستجابة للأمراض غ�ي السارية أثناء جائحة كوفيد19- وما بعدها



22

االستجابة للأمراض غ�ي السارية أثناء جائحة كوفيد19- وما بعدها

المراجع

1. Policy brief: COVID-19 and the need for action on mental health, 13 May 2020. New York City 
(NY): United Nations; 2020 (https://unsdg.un.org/sites/default/files/2020-05/UN-Policy-Brief-
COVID-19-and-mental-health.pdf, accessed August 2020).

2. Schwalbe N, Lehtimaki S, Gutierrez JP. Non-communicable diseases and COVID-19: a 
perfect storm. Thebmjopinion, 10 June 2020 (https://blogs.bmj.com/bmj/2020/06/10/non-
communicable-diseases-and-covid-19-a-perfect-storm/).

3. Clark A, Jit M, Warren-Gash C, Guthrie B, Wang HHX, Mercer SW, et al. Global, regional, and 
national estimates of the population at increased risk of severe COVID-19 due to underlying 
health conditions in 2020: a modelling study. Lancet Global Health. 2020;8(8):E1003–17.

4. The Sustainable Development Goals Report 2020. United Nations. New York City (NY): United 
Nations; 2020 (https://unstats.un.org/sdgs/report/2020/The-Sustainable-Development-Goals-
Report-2020.pdf). 

5. Global economic prospects. Washington DC: World Bank Group; 2020 (https://www.worldbank.
org/en/publication/global-economic-prospects).

6. As job losses escalate, nearly half of global workforce at risk of losing livelihoods. Geneva: 
International Labour Office; 2020 (https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/
WCMS_743036/lang--en/index.htm). 

7. Addressing the impacts of COVID-19 in food crises: FAO’s component of the Global COVID-19 
Humanitarian Response Plan. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations; 
2020 (http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca8497en/).

8. Tih F. COVID-19 may push 27M to extreme poverty in Africa. Ankara: Anadolu Agency, 4 
June 2020 (https://www.aa.com.tr/en/africa/covid-19-may-push-27m-to-extreme-poverty-in-
africa/1865268).

9. COVID-19: Human development on course to decline this year for the first time since 1990. New 
York City (NY): United nations Development programme; 20 May 2020 (http://hdr.undp.org/en/
content/covid-19-human-development-course-decline-year-first-time-1990).

10. Resolution adopted by the General Assembly: Transforming our world: the 2030 Agenda for 
Sustainable Development (A/RES/70/1). New York City (NY): United Nations; 2015 (http://www.
un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E).

11. NCDs: Key facts. Geneva: World Health Organization; 2018 (https://www.who.int/news-room/
fact-sheets/detail/noncommunicable-diseases).

12. Maintaining essential health services: operational guidance for the COVID-19 context. 
Geneva: World Health Organization; 1 June 2020 (https://www.who.int/publications-detail-
redirect/10665-332240).

13. Williamson EJ, Walker AJ, Bhaskaran K, Bacon S, Bates C, Morton CE, et al. OpenSAFELY: Factors 
associated with COVID-19 death in 17 million patients. Nature. 2020. doi.org/10.1038/s41586-
020-2521-4.

14. Zheng Z, Peng F, Xu B, Zhao J, Liu H, Peng J, et al. Risk factors of critical & mortal COVID-19 
cases: a systematic literature review and meta-analysis. J Infect. 2020;81(2):e16–25.

15. Flodgren GM, Vestrheim DF, Brurberg KG. Covid-19 og risikofaktorer for alvorlig sykdom – en 
hurtigoversikt, andre oppdatering. Hurtigoversikt 2020 [COVID-19: Risk factors associated with 
disease severity – a rapid review, 2nd update]. Oslo: Norwegian Institute of Public Health, 2020 
(https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/rapporter/2020/covid-19-and-risk-factors-for-
severe-disease-2nd-update-report-2020.pdf).

https://unsdg.un.org/sites/default/files/2020-05/UN-Policy-Brief-COVID-19-and-mental-health.pdf
https://unsdg.un.org/sites/default/files/2020-05/UN-Policy-Brief-COVID-19-and-mental-health.pdf
https://blogs.bmj.com/bmj/2020/06/10/non-communicable-diseases-and-covid-19-a-perfect-storm/
https://blogs.bmj.com/bmj/2020/06/10/non-communicable-diseases-and-covid-19-a-perfect-storm/
https://unstats.un.org/sdgs/report/2020/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2020.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/report/2020/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2020.pdf
https://www.worldbank.org/en/publication/global-economic-prospects
https://www.worldbank.org/en/publication/global-economic-prospects
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_743036/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_743036/lang--en/index.htm
http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca8497en/
https://www.aa.com.tr/en/africa/covid-19-may-push-27m-to-extreme-poverty-in-africa/1865268
https://www.aa.com.tr/en/africa/covid-19-may-push-27m-to-extreme-poverty-in-africa/1865268
http://hdr.undp.org/en/content/covid-19-human-development-course-decline-year-first-time-1990
http://hdr.undp.org/en/content/covid-19-human-development-course-decline-year-first-time-1990
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/noncommunicable-diseases
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/noncommunicable-diseases
https://www.who.int/publications-detail-redirect/10665-332240
https://www.who.int/publications-detail-redirect/10665-332240
http://doi.org/10.1038/s41586-020-2521-4
http://doi.org/10.1038/s41586-020-2521-4
https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/rapporter/2020/covid-19-and-risk-factors-for-severe-disease-2nd-update-report-2020.pdf
https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/rapporter/2020/covid-19-and-risk-factors-for-severe-disease-2nd-update-report-2020.pdf


23

االستجابة للأمراض غ�ي السارية أثناء جائحة كوفيد19- وما بعدها

16. Clay JM, Parker MO. Alcohol use and misuse during the COVID-19 pandemic: a potential public 
health crisis? Lancet Public Health. 2020;5:e259. 

17. WHO warns of surge of domestic violence as COVID-19 cases decrease in Europe. Brussels: 
United Nations Regional Information Service – Europe; 2020 (https://unric.org/en/who-warns-of-
surge-of-domestic-violence-as-covid-19-cases-decrease-in-europe/).

18. Alcohol does not protect against COVID-19; access should be restricted. Copenhagen: World 
Health Organization Regional Office for Europe; 2020 (https://www.euro.who.int/en/health-
topics/disease-prevention/alcohol-use/news/news/2020/04/alcohol-does-not-protect-against-
covid-19-access-should-be-restricted-during-lockdown). 

19. Zhao YM, Shang YM, Song WB, Li QQ, Xie H, et al. Follow-up study of the pulmonary function 
and related physiological characteristics of COVID-19 survivors three months after recovery. 
EClinicalMedicine. 2020;100463. 

20. Rapid assessment of service delivery for NCDs during the COVID-19 pandemic. Geneva: World 
Health Organization; 2020 (https://www.who.int/publications/m/item/rapid-assessment-of-
service-delivery-for-ncds-during-the-covid-19-pandemic).

21. Pan D, Sze S, Bangash MN, Pareek N, Divall P, et al. The impact of ethnicity on clinical outcomes 
in COVID-19: a systematic review. EClinicalMedicine. 2020;23:100404. 

22. Bambra C, Riordan R, Ford J, Mathews F. The COVID-19 pandemic and health inequalities. J 
Epidemiol Community Health. 2020; doi:10.1136/jech-2020-214401. 

23. Kass DA, Duggal P, Cingolani O. Obesity could shift severe COVID-19 to younger ages. Lancet. 
2020;395(10236):1544–5.

24. COVID-19: Emerging gender data and why it matters. New York City (NY): UN Women; 2020 
(https://data.unwomen.org/resources/covid-19-emerging-gender-data-and-why-it-matters#vaw).

25. Public Health during COVID-19. Geneva: United Nations High Commissioner for Refugees; 2020 
(https://www.unhcr.org/health-covid-19.html).

26. Policy brief: A disability-inclusive response to COVID-19. New York City (NY): United Nations; 
2020 (https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/sg_policy_brief_on_persons_with_disabilities_
final.pdf).

27. World Health Organization, World Economic Forum. From burden to “best buys”: reducing the 
economic impact of non-communicable diseases in low- and middle-income countries. Geneva: 
World Health Organization; 2011 (https://www.who.int/nmh/publications/best_buys_summary.
pdf).

28. Saving lives, spending less: a strategic response to noncommunicable diseases. Geneva: World 
Health Organization; 2018 (https://apps.who.int/iris/handle/10665/272534).

29. World health statistics 2020: monitoring health for the SDGs. Geneva: World Health Organization; 
2020:12 (https://www.who.int/gho/publications/world_health_statistics/2020/EN_WHS_2020_
Main.pdf).

30. Noncommunicable diseases progress monitor 2020. Geneva: World Health Organization; 2020 
(https://www.who.int/publications/i/item/ncd-progress-monitor-2020).

31. Report of the Secretary-General. Progress on the prevention and control of non-communicable 
diseases (A/72/662). Geneva: World Health Organization; 2017 (https://www.who.int/ncds/
governance/high-level-commission/A_72_662.pdf?ua=1).

32. Global strategy for the prevention and control of noncommunicable diseases (WHA 53.14). 
Geneva: World Health Organization; 2000 (https://www.who.int/nmh/publications/wha_
resolution53_14/en/). 

https://unric.org/en/who-warns-of-surge-of-domestic-violence-as-covid-19-cases-decrease-in-europe/
https://unric.org/en/who-warns-of-surge-of-domestic-violence-as-covid-19-cases-decrease-in-europe/
https://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/alcohol-use/news/news/2020/04/alcohol-does-not-protect-against-covid-19-access-should-be-restricted-during-lockdown
https://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/alcohol-use/news/news/2020/04/alcohol-does-not-protect-against-covid-19-access-should-be-restricted-during-lockdown
https://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/alcohol-use/news/news/2020/04/alcohol-does-not-protect-against-covid-19-access-should-be-restricted-during-lockdown
https://www.who.int/publications/m/item/rapid-assessment-of-service-delivery-for-ncds-during-the-covid-19-pandemic
https://www.who.int/publications/m/item/rapid-assessment-of-service-delivery-for-ncds-during-the-covid-19-pandemic
https://data.unwomen.org/resources/covid-19-emerging-gender-data-and-why-it-matters#vaw
https://www.unhcr.org/health-covid-19.html
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/sg_policy_brief_on_persons_with_disabilities_final.pdf
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/sg_policy_brief_on_persons_with_disabilities_final.pdf
https://www.who.int/nmh/publications/best_buys_summary.pdf
https://www.who.int/nmh/publications/best_buys_summary.pdf
https://apps.who.int/iris/handle/10665/272534
https://www.who.int/gho/publications/world_health_statistics/2020/EN_WHS_2020_Main.pdf
https://www.who.int/gho/publications/world_health_statistics/2020/EN_WHS_2020_Main.pdf
https://www.who.int/publications/i/item/ncd-progress-monitor-2020
https://www.who.int/ncds/governance/high-level-commission/A_72_662.pdf?ua=1
https://www.who.int/ncds/governance/high-level-commission/A_72_662.pdf?ua=1
https://www.who.int/nmh/publications/wha_resolution53_14/en/
https://www.who.int/nmh/publications/wha_resolution53_14/en/


24

االستجابة للأمراض غ�ي السارية أثناء جائحة كوفيد19- وما بعدها

33. WHO Framework Convention on Tobacco Control (WHA56.1). Geneva: World Health Organization; 
2003 (https://www.who.int/tobacco/framework/final_text/en/).

34. Protocol to Eliminate Illicit Trade in Tobacco Products. Geneva: World Health Organization; 2013 
(https://www.who.int/fctc/protocol/illicit_trade/protocol-publication/en/).

35. Political declaration of the High-level Meeting of the General Assembly on the prevention and 
control of non-communicable diseases (A/RES/66/2). New York City (NY): United Nations; 2011 
(https://www.who.int/nmh/events/un_ncd_summit2011/political_declaration_en.pdf?ua=1). 

36. Outcome document of the High-level Meeting of the General Assembly on the comprehensive 
review and assessment of the progress achieved in the prevention and control of non-
communicable diseases (A/RES/68/300). New York City (NY): United Nations; 2014 (https://
www.who.int/nmh/events/2014/a-res-68-300.pdf?ua=1).

37. Political declaration of the 3rd high-level meeting of the General Assembly on the prevention and 
control of non-communicable diseases (A/RES/73/2). New York City (NY): United Nations; 2018 
(https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/73/2).

38. 2008–2013 Action plan for the global strategy for the prevention and control of 
noncommunicable diseases. Geneva: World Health Organization; 2009 (https://www.who.int/
nmh/publications/9789241597418/en/).

39. Global action plan for the prevention and control of NCDs 2013–2020. Geneva: World Health 
Organization; 2013 (https://www.who.int/iris/bitstream/10665/94384/1/9789241506236_eng.
pdf?ua=1). 

40. Follow-up to the political declaration of the third high-level meeting of the General Assembly on 
the prevention and control of non-communicable diseases (WHA72(11)). Geneva: World Health 
Organization; 2019 (https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA72/A72(11)-en.pdf).

41. Tackling NCDs: “best buys” and other recommended interventions for the prevention and control 
of noncommunicable diseases. Geneva: World Health Organization; 2017 (https://apps.who.int/
iris/handle/10665/259232?mode=full).

42. WHO tools to prevent and control NCDs. Geneva: World Health Organization; 2014 (https://www.
who.int/nmh/ncd-tools/en/).

43. Beyond recovery: towards 2030. New York City (NY): United Nations Development Programme; 
2020 (https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/hiv-aids/beyond-recovery--
towards-2030.html).

44. Addressing noncommunicable diseases in the COVID-19 response. Interim guidance, 6 April 
2020. Manila: World Health organization Regional Office for the Western Pacific, Manila 
(https://apps.who.int/iris/handle/10665/331923; https://iris.wpro.who.int/bitstream/
handle/10665.1/14511/NCD-COVID-19-eng.pdf). 

45. AI for quitting tobacco initiative. Geneva: World Health Organization; 2020 (https://www.who.int/
health-topics/tobacco/ai-for-quitting-tobacco-initiative).

46. Thirty-third board meeting. Global Fund support for co-infections and co-morbidities (GF/
B33/11). Geneva: The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria; 2015 (https://www.
theglobalfund.org/media/4167/bm33_11-co-infectionsandco-morbidities_report_en.pdf).

47. Addis Ababa action agenda of the third international conference on financing for development. 
New York City (NY): United Nations; 2105 (https://sustainabledevelopment.un.org/content/
documents/2051AAAA_Outcome.pdf).

48. Discussion paper: Addressing the social determinants of NCDs. New York City (NY): United 
Nations Development Programme; 2013 (https://www.undp.org/content/undp/en/home/
librarypage/hiv-aids/discussion-paper--addressing-the-social-determinants-of-noncommu.html).

https://www.who.int/tobacco/framework/final_text/en/
https://www.who.int/fctc/protocol/illicit_trade/protocol-publication/en/
https://www.who.int/nmh/events/un_ncd_summit2011/political_declaration_en.pdf?ua=1
https://www.who.int/nmh/events/2014/a-res-68-300.pdf?ua=1
https://www.who.int/nmh/events/2014/a-res-68-300.pdf?ua=1
https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/73/2
https://www.who.int/nmh/publications/9789241597418/en/
https://www.who.int/nmh/publications/9789241597418/en/
https://www.who.int/iris/bitstream/10665/94384/1/9789241506236_eng.pdf?ua=1
https://www.who.int/iris/bitstream/10665/94384/1/9789241506236_eng.pdf?ua=1
https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA72/A72(11)-en.pdf
https://apps.who.int/iris/handle/10665/259232?mode=full
https://apps.who.int/iris/handle/10665/259232?mode=full
https://www.who.int/nmh/ncd-tools/en/
https://www.who.int/nmh/ncd-tools/en/
https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/hiv-aids/beyond-recovery--towards-2030.html
https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/hiv-aids/beyond-recovery--towards-2030.html
https://apps.who.int/iris/handle/10665/331923
https://iris.wpro.who.int/bitstream/handle/10665.1/14511/NCD-COVID-19-eng.pdf
https://iris.wpro.who.int/bitstream/handle/10665.1/14511/NCD-COVID-19-eng.pdf
https://www.who.int/health-topics/tobacco/ai-for-quitting-tobacco-initiative
https://www.who.int/health-topics/tobacco/ai-for-quitting-tobacco-initiative
https://www.theglobalfund.org/media/4167/bm33_11-co-infectionsandco-morbidities_report_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/4167/bm33_11-co-infectionsandco-morbidities_report_en.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/2051AAAA_Outcome.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/2051AAAA_Outcome.pdf
https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/hiv-aids/discussion-paper--addressing-the-social-determinants-of-noncommu.html
https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/hiv-aids/discussion-paper--addressing-the-social-determinants-of-noncommu.html


25

االستجابة للأمراض غ�ي السارية أثناء جائحة كوفيد19- وما بعدها

49. Follow-up to the high-level meetings of the United Nations General Assembly on health-related 
issues. Annex 2. Prevention and control of noncommunicable diseases (A72/19). Geneva: World 
Health Organization; 2019 (https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA72/A72_19-en.pdf).

50. Sugar, Tobacco, and Alcohol Taxes (STAX) Group. Sugar, tobacco, and alcohol taxes to achieve 
the SDGs. Lancet. 2018;391(10138):2400–1. 

51. Dialogue on how to strengthen international cooperation on the prevention and control of NCDs 
within the framework of North–South, South–South and triangular cooperation. Geneva: World 
Health Organization; 2015 (https://www.who.int/global-coordination-mechanism/dialogues/
dialogue-international-partnership/en/). 

52. Policy paper: NCDs and the right to health. Geneva: Office of the High Commissioner for Human 
Rights; 2017. 

53. United Nations Inter-Agency Task Force on NCDs. Seminar on NCDs and human rights. 
Meeting report. Geneva: World Health Organization; 2017 (http://apps.who.int/iris/
bitstream/10665/260111/1/WHO-NMH-NMA-17.61-eng.pdf?ua=1).

54. A UN framework for the immediate socio-economic response to COVID-19. New York City (NY): 
United Nations; 2020 (https://unsdg.un.org/sites/default/files/2020-04/UN-framework-for-the-
immediate-socio-economic-response-to-COVID-19.pdf).

55. Maintaining a healthy diet during the COVID-19 pandemic. Rome: Food and Agriculture 
Organization of the United Nations; 2020 (http://www.fao.org/3/ca8380en/ca8380en.pdf).

56. Rajan D, Koch K, Rohrer K, Bajnoczki C, Socha A, Voss M, et al. Governance of the Covid-19 
response: a call for more inclusive and transparent decision-making. BMJ Global Health. 
2020;5:e002655. 

57. Guidelines for implementation of Article 13 of the WHO Framework Convention on Tobacco 
Control (Tobacco advertising, promotion and sponsorship). Geneva: World Health Organization; 
2008 (https://www.who.int/fctc/guidelines/adopted/article_13/en/).

58. WHO launches SAFER alcohol control initiative to prevent and reduce alcohol-related death and 
disability. Geneva: World Health Organization; 2018 (https://www.who.int/substance_abuse/
safer/launch/en/).

59. International Code of Marketing of Breast-milk Substitutes. Geneva: World Health Organization; 
1981 (https://www.who.int/nutrition/publications/code_english.pdf).

60. Marketing of foods and non-alcoholic beverages to children. Geneva: World Health Organization; 
2010 (https://www.who.int/dietphysicalactivity/marketing-food-to-children/en/).

61. Guidelines for the implementation of Article 11. Geneva: World Health Organization; 2008 
(https://www.who.int/fctc/treaty_instruments/en/).

62. Codex Alimentarius. Food labelling. Rome: Food and Agriculture Organization of the United 
Nations; 2007 (http://www.fao.org/3/a1390e/a1390e00.htm).

63. Guiding principles and framework manual for front-of-pack labelling for promoting healthy diets. 
Geneva: World Health Organization; 2019 (https://www.who.int/nutrition/publications/policies/
guidingprinciples-labelling-promoting-healthydiet.pdf?ua=1).

64. Artificial trans fat can be eliminated from the world by 2023. Washington DC: Resolve to Save 
Lives (https://resolvetosavelives.org/cardiovascular-health/transfat).

65. Global action plan on physical activity 2018–2030): more active people for a healthier world. 
Geneva: World Health Organization; 2018 (https://www.who.int/ncds/prevention/physical-
activity/global-action-plan-2018-2030/en/).

https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA72/A72_19-en.pdf
https://www.who.int/global-coordination-mechanism/dialogues/dialogue-international-partnership/en/
https://www.who.int/global-coordination-mechanism/dialogues/dialogue-international-partnership/en/
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/260111/1/WHO-NMH-NMA-17.61-eng.pdf?ua=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/260111/1/WHO-NMH-NMA-17.61-eng.pdf?ua=1
https://unsdg.un.org/sites/default/files/2020-04/UN-framework-for-the-immediate-socio-economic-response-to-COVID-19.pdf
https://unsdg.un.org/sites/default/files/2020-04/UN-framework-for-the-immediate-socio-economic-response-to-COVID-19.pdf
http://www.fao.org/3/ca8380en/ca8380en.pdf
https://www.who.int/fctc/guidelines/adopted/article_13/en/
https://www.who.int/substance_abuse/safer/launch/en/
https://www.who.int/substance_abuse/safer/launch/en/
https://www.who.int/nutrition/publications/code_english.pdf
https://www.who.int/dietphysicalactivity/marketing-food-to-children/en/
https://www.who.int/fctc/treaty_instruments/en/
http://www.fao.org/3/a1390e/a1390e00.htm
https://www.who.int/nutrition/publications/policies/guidingprinciples-labelling-promoting-healthydiet.pdf?ua=1
https://www.who.int/nutrition/publications/policies/guidingprinciples-labelling-promoting-healthydiet.pdf?ua=1
https://resolvetosavelives.org/cardiovascular-health/transfat
https://www.who.int/ncds/prevention/physical-activity/global-action-plan-2018-2030/en/
https://www.who.int/ncds/prevention/physical-activity/global-action-plan-2018-2030/en/


26

االستجابة للأمراض غ�ي السارية أثناء جائحة كوفيد19- وما بعدها

66. World Health Organization, United Nations Development Programme. What government 
ministries need to know about noncommunicable diseases. Geneva: World Health Organization; 
2018 (https://www.who.int/ncds/un-task-force/policy-briefs/en/).

67. Food system policy priorities and programmatic actions for healthy diets in the context of 
COVID-19. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations; 2020 (http://www.fao.
org/3/ca9512en/ca9512en.pdf).

68. World Food Programme, Food and Agriculture Organization of the United Nations, United Nations 
Children’s Fund. Interim guidance note: mitigating the effects of the COVID-19 pandemic on food 
and nutrition of schoolchildren. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations; 
2020 (http://www.fao.org/3/ca8434en/CA8434EN.pdf).

69. Widiadana R. Quit smoking now or be part of the COVID-19 death stats. The Jakarta Post, 12 
May 2020 (https://www.thejakartapost.com/life/2020/05/12/quit-smoking-now-or-be-part-of-the-
covid-19-death-stats.html).

70. UNDP: Governments must lead fight against coronavirus misinformation and disinformation. 
New York City (NY): United Nations Development Programme; 2020 (https://www.undp.org/
content/undp/en/home/news-centre/news/2020/Governments_must_lead_against_coronavirus_
misinformation_and_disinformation.html).

71. Sustainable health procurement guidance. New York City (NY): United Nations Development 
Programme; 2020 (https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/hiv-aids/
guidelines-for-sustainable-procurement-of-healthcare-commodities.html).

72. Manifesto for a healthy recovery from COVID-19. Prescriptions for a healthy and green recovery 
from COVID-19. Geneva: World Health Organization; 2020 (https://www.who.int/news-room/
feature-stories/detail/who-manifesto-for-a-healthy-recovery-from-covid-19).

73. ILO policy brief on COVID-19. A policy framework for responding to the COVID-19 crisis. Geneva: 
International Labour Organization; 2020 (https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/impacts-
and-responses/WCMS_739047/lang--en/index.htm?shared_from=shr-tls).

74. COVID-19: Protecting workers in the workplace. New guidelines to help employers support 
families during COVID-19. Geneva: International Labour Organization; 2020 (https://www.ilo.org/
global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_740217/lang--en/index.htm). 

75. Help map unhealthy commodity industries’ responses to COVID-19. Geneva: NCD Alliance; 
2020 (https://ncdalliance.org/news-events/news/help-map-unhealthy-commodity-industries-
responses-to-covid-19).

76. United Nations comprehensive response to COVID-19: saving lives, protecting societies, 
recovering better. New York City (NY): United Nations; 2020:3 (https://www.un.org/sites/un2.
un.org/files/un_comprehensive_response_to_covid-19_june_2020.pdf).

77. 2019 novel coronavirus (2019-nCoV): strategic preparedness and response plan. Geneva: 
World Health Organization; 2020 (https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/srp-
04022020.pdf?ua=1). 

78. Global humanitarian response plan. COVID-19. United Nations coordinated appeal April–
December 2020 (Geneva: United Nations Office of Humanitarian Affairs; 2020 (https://www.
unocha.org/sites/unocha/files/Global-Humanitarian-Response-Plan-COVID-19.pdf). 

79. United Nations statement to the Development Committee (Joint Ministerial Committee of the 
boards of governors of the World Bank and the International Monetary Fund). New York City (NY): 
United Nations Development Programme; 2020 (https://www.undp.org/content/undp/en/home/
news-centre/speeches/2020/united-nations-statement-to-the-development-committee.html).

https://www.who.int/ncds/un-task-force/policy-briefs/en/
http://www.fao.org/3/ca9512en/ca9512en.pdf
http://www.fao.org/3/ca9512en/ca9512en.pdf
http://www.fao.org/3/ca8434en/CA8434EN.pdf
https://www.thejakartapost.com/life/2020/05/12/quit-smoking-now-or-be-part-of-the-covid-19-death-stats.html
https://www.thejakartapost.com/life/2020/05/12/quit-smoking-now-or-be-part-of-the-covid-19-death-stats.html
https://www.undp.org/content/undp/en/home/news-centre/news/2020/Governments_must_lead_against_coronavirus_misinformation_and_disinformation.html
https://www.undp.org/content/undp/en/home/news-centre/news/2020/Governments_must_lead_against_coronavirus_misinformation_and_disinformation.html
https://www.undp.org/content/undp/en/home/news-centre/news/2020/Governments_must_lead_against_coronavirus_misinformation_and_disinformation.html
https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/hiv-aids/guidelines-for-sustainable-procurement-of-healthcare-commodities.html
https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/hiv-aids/guidelines-for-sustainable-procurement-of-healthcare-commodities.html
https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/who-manifesto-for-a-healthy-recovery-from-covid-19
https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/who-manifesto-for-a-healthy-recovery-from-covid-19
https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/impacts-and-responses/WCMS_739047/lang--en/index.htm?shared_from=shr-tls
https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/impacts-and-responses/WCMS_739047/lang--en/index.htm?shared_from=shr-tls
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_740217/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_740217/lang--en/index.htm
https://ncdalliance.org/news-events/news/help-map-unhealthy-commodity-industries-responses-to-covid-19
https://ncdalliance.org/news-events/news/help-map-unhealthy-commodity-industries-responses-to-covid-19
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/un_comprehensive_response_to_covid-19_june_2020.pdf
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/un_comprehensive_response_to_covid-19_june_2020.pdf
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/srp-04022020.pdf?ua=1
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/srp-04022020.pdf?ua=1
https://www.unocha.org/sites/unocha/files/Global-Humanitarian-Response-Plan-COVID-19.pdf
https://www.unocha.org/sites/unocha/files/Global-Humanitarian-Response-Plan-COVID-19.pdf
https://www.undp.org/content/undp/en/home/news-centre/speeches/2020/united-nations-statement-to-the-development-committee.html
https://www.undp.org/content/undp/en/home/news-centre/speeches/2020/united-nations-statement-to-the-development-committee.html


27

االستجابة للأمراض غ�ي السارية أثناء جائحة كوفيد19- وما بعدها

80. Stronger collaboration, better health. Global action plan for healthy lives and well-being for all. 
Geneva: World Health Organization; 2019 (https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1250381/
retrieve). 

81. Terms of reference for the UN Interagency Task Force on the prevention and control of non-
communicable diseases. Geneva: World Health Organization; 2015 (https://www.who.int/ncds/
un-task-force/ToR_UNIATF.pdf?ua=1). 

82. United Nations Inter-Agency Task Force on the Prevention and Control of Non-communicable 
Diseases 2019–2021 strategy. Geneva: World Health Organization; 2019 (https://apps.who.int/
iris/bitstream/handle/10665/279895/WHO-NMH-NMA-19.98-eng.pdf?ua=1). 

83. UN Joint Programming Missions. United Nations Interagency Task Force on the Prevention and 
Control of NCDs (UNIATF). Geneva: World Health Organization; 2017 (https://www.who.int/ncds/
un-task-force/UN-Joint-Programming-Missions.pdf?ua=1).

84. UN Inter-Agency Task Force on NCDs and COVID-19. Geneva: World Health Organization; 2020 
(https://www.who.int/teams/ncds/covid-19/unitaf/). 

85. Economic and Social Council. United Nations Inter-Agency Task Force on the Prevention and 
Control of Non-communicable Diseases. Note by the Secretary-General (E/2020/51). New York 
City (NY): United Nations; 2020 (https://undocs.org/E/2020/51?utm_source=feedburner&utm_
medium=email&utm_campaign=Feed%3A+LatestUnDocuments-EconomicSocialCouncilDocum
ents+%28Economic+%26+Social+Council+documents+issued+at+United+Nations+Headquarte
rs%29). 

86. Russian Federation. Draft resolution. United Nations Inter-Agency Task Force 
on the Prevention and Control of Non-communicable Diseases (E/2020/L.23). 
New York City (NY): United Nations; 2020 (https://undocs.org/Home/
Mobile?FinalSymbol=E%2F2020%2FL.23&Language=E&DeviceType=Mobile). 

87. United Nations agency briefs. Responding to the challenge of non-communicable 
diseases. Geneva: World Health Organization; 2019 (https://apps.who.int/iris/bitstream/
handle/10665/327396/WHO-UNIATF-19.98-eng.pdf). 

88. Noncommunicable diseases progress monitor 2020. Geneva: World Health Organization; 2020 
(https://www.who.int/publications/i/item/ncd-progress-monitor-2020).

https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1250381/retrieve
https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1250381/retrieve
https://www.who.int/ncds/un-task-force/ToR_UNIATF.pdf?ua=1
https://www.who.int/ncds/un-task-force/ToR_UNIATF.pdf?ua=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/279895/WHO-NMH-NMA-19.98-eng.pdf?ua=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/279895/WHO-NMH-NMA-19.98-eng.pdf?ua=1
https://www.who.int/ncds/un-task-force/UN-Joint-Programming-Missions.pdf?ua=1
https://www.who.int/ncds/un-task-force/UN-Joint-Programming-Missions.pdf?ua=1
https://www.who.int/teams/ncds/covid-19/unitaf/
https://undocs.org/E/2020/51?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+LatestUnDocuments-EconomicSocialCouncilDocuments+%28Economic+%26+Social+Council+documents+issued+at+United+Nations+Headquarters%29
https://undocs.org/E/2020/51?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+LatestUnDocuments-EconomicSocialCouncilDocuments+%28Economic+%26+Social+Council+documents+issued+at+United+Nations+Headquarters%29
https://undocs.org/E/2020/51?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+LatestUnDocuments-EconomicSocialCouncilDocuments+%28Economic+%26+Social+Council+documents+issued+at+United+Nations+Headquarters%29
https://undocs.org/E/2020/51?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+LatestUnDocuments-EconomicSocialCouncilDocuments+%28Economic+%26+Social+Council+documents+issued+at+United+Nations+Headquarters%29
https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=E%2F2020%2FL.23&Language=E&DeviceType=Mobile
https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=E%2F2020%2FL.23&Language=E&DeviceType=Mobile
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/327396/WHO-UNIATF-19.98-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/327396/WHO-UNIATF-19.98-eng.pdf
https://www.who.int/publications/i/item/ncd-progress-monitor-2020



