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، أو بالطريقتين معًا. وُدعيت منظمات غير حكوميـة ذات صـلة ٢٠١٢أيلول/ سبتمبر  ٧تموز/ يوليو إلى  ٢٦من 
  بآرائها في إطار مشاورة اإلنترنت.  وكيانات مختارة من القطاع الخاص إلى اإلدالء

  
واســـُتخدمت حصـــائل مشـــاورة اإلنترنـــت كإســـهام فـــي إعـــداد مســـّودة أوليـــة لخطـــة العمـــل. وقـــد نوقشـــت هـــذه   -٤

تشـرين الثـاني/  ١المسّودة األولية فـي مشـاورة غيـر رسـمية ثانيـة للـدول األعضـاء ووكـاالت األمـم المتحـدة (جنيـف، 
  دولة عضوًا وخمس من هيئات األمم المتحدة. ٦٧)، حضرها ممثلو ٢٠١٢نوفمبر 

  
وقـــد عـــّدلت األمانـــة مســـّودة خطـــة العمـــل حســـب األصـــول فـــي ضـــوء التعليقـــات المقدمـــة خـــالل المشـــاورة   -٥

العمـل بشــأن إطـار الرصــد  فــي معـرض اختتــامالرســمية الثانيـة وتبعــًا لنتيجـة اجتمــاع الـدول األعضــاء الرسـمي  غيـر
فيمـــا يتعلـــق بالوقايـــة مـــن  العالميـــة االختياريـــة الغايـــاتالمؤشـــرات، ومجموعـــة مـــن العـــالمي الشـــامل، بمـــا فـــي ذلـــك 

). وتــرد المســودة المنقحــة ملحقــة ٢٠١٢تشــرين الثــاني/ نــوفمبر  ٧-٥األمــراض غيــر الســارية ومكافحتهــا (جنيــف، 
  بهذا التقرير.

  
العامــة للجمعيــة العامــة  وســوف تواصــل األمانــة تعــديل مســّودة خطــة العمــل نتيجــًة، أوًال، لحصــيلة الجلســة  -٦

لألمـــم المتحـــدة بشـــأن الوثيقـــة المعنونـــة "مـــذكرة مـــن األمـــين العـــام يحيـــل بهـــا تقريـــر المـــديرة العامـــة لمنظمـــة الصـــحة 
العالمية عن الخيارات المتاحة لتعزيز وتيسير العمل في العديد من القطاعـات مـن أجـل الوقايـة مـن األمـراض غيـر 

فـي  ٢٠١٢تشـرين الثـاني/ نـوفمبر  ٢٨المقرر عقـدها فـي  ١ة الشراكات الفّعالة"،المعدية ومكافحتها عن طريق إقام
  نيويورك، وثانيًا، للتعليقات التي ُيدلي بها أعضاء المجلس في الدورة الراهنة.

  
واسـتجابة لاللتزامــات المحـددة المقطوعــة فـي اإلعــالن السياسـي لالجتمــاع الرفيـع المســتوى للجمعيـة العامــة   -٧

دة بشأن الوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها، سوف ُتدرج العناصر المقترحة التاليـة أيضـًا فـي لألمم المتح
  مسّودة خطة العمل:

  
  ،تحمـي و عمليات من شأنها أن ُتشرك األمانة والدول األطراف والشركاء الدوليين مع القطاع الخاص

 ؛)٤٤صالح (استجابة للفقرة في الوقت نفسه الصحة العمومية من أي تعارض ُمحتمل في الم

  زيـــادة المـــوارد مـــن خـــالل قنـــوات ثنائيـــة ومتعـــددة األطـــراف دعمـــًا للجهـــود الوطنيـــة (الفقـــرة لإجـــراءات
 ؛(د))٤٥

  بـين بلـدان الجنـوب والتعـاون فيمـا دعم التعاون بين بلدان الشـمال وبلـدان الجنـوب والتعـاون لإجراءات
 ).٤٨الثالثي (الفقرة 

  
ومؤسسـات منظمـات منظومـة األمـم د األمانة مشاورة غير رسـمية ثالثـة للـدول األعضـاء وأخيرًا، سوف تعق  -٨

مــن أجــل اســتعراض مســّودة منقحــة لخطــة العمــل. وســوف ُتســتخدم حصــيلة هــذه  ٢٠١٣فــي آذار/ مــارس  المتحــدة
ل لكـي تنظـر المشاورة غير الرسمية الثالثة كمساهمة في إنجاز األمانة للعمل الجاري بشأن تقـديم مسـّودة خطـة عمـ

  .٢٠١٣فيها جمعية الصحة العالمية السادسة والستون في أيار/ مايو 
  
  
  

                                                           
  .A/67/373الوثيقة    ١
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  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي 
  
لمســــّودة خطــــة العمــــل بشــــأن الوقايــــة  الُمعتــــزمإلحاطــــة علمــــًا بــــالتقرير وبالتحــــديث االمجلــــس مــــدعو إلــــى   -٩

وبالمشـــاورات التـــي ســـُتجرى بشـــأنها، وٕالـــى تـــوفير المزيـــد ، ٢٠٢٠-٢٠١٣األمـــراض غيـــر الســـارية ومكافحتهـــا  مـــن
ــــى تــــوفير اإلرشــــادات  مــــن ــــس مــــدعو أيضــــًا إل ــــة لخطــــة العمــــل. والمجل اإلرشــــادات بشــــأن إعــــداد المســــّودة النهائي
العناصر المقترح إدراجها في مسّودة خطة العمل التـي سـُينظر فيهـا خـالل المشـاورة المقـرر عقـدها فـي آذار/  بشأن

  .٢٠١٣مارس 
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  الملحق
  

  مسّودة خطة العمل بشأن الوقاية من األمراض
  ٢٠٢٠-٢٠١٣ومكافحتها غير السارية 

  
  

  مقدمة 
  
ُيمثِّــل العــبء والخطــر العالميــان لألمــراض غيــر الســارية تحــديًا كبيــرًا للتنميــة فــي القــرن الحــادي والعشــري،   -١

وهو تحٍد يقّوض التنمية االجتماعية واالقتصادية فـي مختلـف أنحـاء العـالم ويهـّدد تحقيـق األهـداف اإلنمائيـة المتفـق 
 ٪٦٣مليـون وفـاة، أي  ٣٦البلـدان المنخفضـة الـدخل والمتوسـطة الـدخل. وتشـير التقـديرات إلـى أن عليها دوليـًا فـي 

مليــون وفــاة، كانــت ناجمــة عــن  ٥٧علــى الصــعيد العــالمي والتــي بلغــت  ٢٠٠٨مــن الوفيــات التــي حــدثت فــي عــام 
) واألمــراض ٪٢١( ) والســرطانات٪٤٨األمــراض غيــر الســارية، وشــملت أساســًا أمــراض القلــب واألوعيــة الدمويــة (

ــًا مــن جميــع  ٪٨٠، حــدثت نســبة قــدرها ٢٠٠٨وفــي عــام  ١).٪٣,٥) وداء الســكري (٪١٢التنفســية المزمنــة ( تقريب
مليونًا) الناجمة عن األمراض غير السـارية فـي البلـدان المنخفضـة الـدخل والمتوسـطة الـدخل، وكانـت  ٢٩الوفيات (

عامــًا مــن العمــر) مقارنــة بالبلــدان  ٧٠وفيــات مبكــرة (أقــل مــن  ) مــن الوفيــات فــي البلــدان األخيــرة٪٤٨نســبة أعلــى (
عامــًا  ٣٠). ويبلــغ احتمــال الوفــاة بســبب أحــد األمــراض غيــر الســارية فــي ســن يتــراوح بــين ٪٢٦المرتفعــة الــدخل (

عامــًا أقصــاه فــي أفريقيــا جنــوب الصــحراء الكبــرى وأوروبــا الشــرقية وأجــزاء مــن آســيا. وطبقــًا لتوقعــات منظمــة  ٧٠و
حة العالمية (المنظمة)، سوف يزداد العدد السـنوي اإلجمـالي للوفيـات الناجمـة عـن األمـراض غيـر السـارية إلـى الص
  ١، إذا استمر الحال على ما هو عليه.٢٠٣٠مليونًا بحلول عام  ٥٥
  
وُيمكـــن الحـــّد بدرجـــة كبيـــرة مـــن األضـــرار الناجمـــة عـــن المراضـــة والعجـــز والوفيـــات المبكـــرة الناجمـــة عـــن   -٢

راض غير السارية إذا ُنفِّذت بفّعالية تدخالت وقائية وعالجية متاحة بالفعل. فمن الممكن تجنب أغلـب الوفيـات األم
المبكـــرة الناجمـــة عـــن األمـــراض غيـــر الســـارية عـــن طريـــق التـــأثير فـــي السياســـات العامـــة الخاصـــة بقطاعـــات غيـــر 

مات بأن باإلمكان تحقيق مكاسب سـريعة فـي الصحة، بدًال من تغيير السياسات الصحية وحدها. وقد سلَّمت الحكو 
مكافحة وباء األمراض غير السارية من خالل االستثمار على نحو متواضع في التدخالت. ورغم عدم وجـود خطـة 

، فــإن تحقيــق هــذه التــدخالت علــى نطــاق واســع يحتــاج إلــى الظــروفجميــع فــي عامــة لتحقيــق ذلــك أو نهــج يصــلح 
لصــحة ونهــج يشــمل الحكومــة برمتهــا والمجتمــع برمتــه وُيــدمج الصــحة فــي جميــع االلتــزام النشــط لقطاعــات تتجــاوز ا

  السياسات.
  
وقد أدت التطورات التالية إلى وضع هـذه المسـّودة لخطـة العمـل بشـأن الوقايـة مـن األمـراض غيـر السـارية   -٣

  .٢٠٢٠-٢٠١٣ومكافحتها 
  

 وقايـة وتقـديم الرعايـة الصـحية مــن هنـاك وعـي دولـي متزايـد بـأن األعمـدة الرئيسـية الثالثـة (الترصـد وال
خالل نظم صحية معززة) لالستراتيجية العالمية للوقاية مـن األمـراض غيـر السـارية ومكافحتهـا (التـي 

) مــا زالــت مناســبة لمقتضــى الحــال إلــى حــد كبيــر. وتهــدف ١٧-٥٣ج ص عُأعيــد تأكيــدها فــي القــرار 
 وتحسين نوعية الحياة.االستراتيجية العالمية إلى خفض معدل الوفيات المبكرة 

                                                           
  .٢٠١٢، جنيف، منظمة الصحة العالمية، ٢٠١٢اإلحصاءات الصحية العالمية    ١
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  اعتمــــدت جمعيــــة الصــــحة أو أيــــدت عــــّدة قــــرارات تــــدعم أدوات محــــددة مــــن أجــــل ٢٠٠٠منــــذ عــــام ،
 االستراتيجية العالمية، بما في ذلك:

  )١-٥٦ج ص عاتفاقية المنظمة اإلطارية بشأن مكافحة التبغ (القرار  -
 )١٧-٥٧ج ص عاالستراتيجية العالمية بشأن النظام الغذائي والنشاط البدني والصحة (القرار  -

  ).١٣-٦٣ج ص عاالستراتيجية العالمية بشأن الحد من تعاطي الكحول على نحو ضار (القرار  -
  خطة العمل بشأن االستراتيجية ١٤-٦١ ج ص ع، أيدت جمعية الصحة، في القرار ٢٠٠٨في عام ،

. وقـــد ٢٠١٣-٢٠٠٨للوقايـــة مـــن األمـــراض غيـــر الســـارية ومكافحتهـــا، التـــي تشـــمل الفتـــرة العالميـــة 
تضمنت هذه الخطة مجموعة من اإلجراءات التي تتصـدى، لـدى تنفيـذها بصـورة جماعيـة مـن جانـب 
الدول األعضاء وغيرها من أصحاب المصلحة، للعبء المتزايد الذي تفرضـه األمـراض غيـر السـارية 

يــة. ويتطلــب تنفيــذ الخطــة بنجــاح التزامــًا سياســيًا رفيــع المســتوى ومشــاركة منســقة علــى الصــحة العموم
 من جانب الحكومات والمجتمعات المحلية ومقدمي الرعاية الصحية. 

  مثَّل االجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة لألمم المتحدة بشأن الوقاية من األمراض غير السـارية
) طفـرًة فـي مكافحـة ٦٦/٢ قرار الجمعية العامـة لألمـم المتحـدةسياسي (ومكافحتها واعتماد اإلعالن ال

هــذه األمــراض علــى الصــعيد العــالمي. فــألول مــّرة، اتفقــت جميــع الــدول األعضــاء فــي األمــم المتحــدة 
على أن األمراض غير السارية تمثل تحديًا كبيرًا في سبيل التنمية االجتماعية االقتصادية واالستدامة 

يــف وطــأة الفقــر. واإلعــالن السياســي يــدعو بوضــوح إلــى تضــمين األمــراض غيــر الســارية البيئيــة وتخف
في عمليات التخطيط الصحي وجدول األعمال اإلنمائية لكل دولة عضو. وهو ُيلزم الحكومات أيضًا 
بسلســلة مــن اإلجــراءات المتعــددة القطاعــات وباستكشــاف كيفيــة تــوفير مــوارد كافيــة وُيمكــن التنبــؤ بهــا 

مة مــن خــالل القنــوات الداخليــة والثنائيــة واإلقليميــة والمتعــددة األطــراف، بمــا فــي ذلــك آليــات ومســتدا
 التمويل التقليدية واالبتكارية الطوعية. 

  اعترافــًا بــدور المنظمــة القيــادي باعتبارهــا الوكالــة المتخصصــة األولــى فــي مجــال الصــحة وتأكيــدًا مــن
ءات العالميــة لمكافحــة األمــراض غيــر الســارية، طلبــت جديــد لــدور المنظمــة القيــادي فــي تعزيــز اإلجــرا

جمعيــــة الصــــحة مــــن األمانــــة أن تعــــد خطــــة متابعــــة لحصــــائل االجتمــــاع الرفيــــع المســــتوى (القــــراران 
)، بمــا يتســق مــع اســتراتيجيات المنظمــة القائمــة واســتنادًا إلــى الــدروس ٧-١٣٠م تو ١١–٦٤ع  ص  ج

عالميــــة للوقايــــة مــــن األمــــراض غيــــر الســــارية المستخلصــــة مــــن خطــــة العمــــل بشــــأن االســــتراتيجية ال
مع مراعاة حصائل االجتماع الرفيع المستوى وٕاعالن موسكو بشأن  ٢٠١٣-٢٠٠٨ومكافحتها للفترة 

، أيــدت جمعيــة ٨–٦٥ج ص عأنمــاط الحيــاة الصــحية ومكافحــة األمــراض غيــر الســارية. وفــي القــرار 
ة وحثّــت علــى تنفيــذ التعهــدات الــواردة الصــحة أيضــًا إعــالن ريــو بشــأن المحــددات االجتماعيــة للصــح

  فيه. 
  
إلــــى إدمــــاج مالمــــح خطــــة لتنفيــــذ ومتابعــــة حصــــائل  ٢٠٢٠-٢٠١٣وتهــــدف مســــّودة خطــــة العمــــل للفتــــرة   -٤

االجتمــاع الرفيــع المســتوى مــع خطــة عمــل عالميــة محدَّثــة للوقايــة مــن األمــراض غيــر الســارية ومكافحتهــا فــي وثيقــة 
فيمـا  العالمية االختياريـة الغاياتشرات ومجموعة من ؤ د العالمي، بما في ذلك مواحدة. وقد جرى إدراج إطار الرص

  يتعلق بالوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها، في مسّودة خطة العمل. 
  

  هيكل خطة العمل 
  
  نظرة عامة على العناصر الرئيسية لمسّودة خطة العمل.  ١يوّفر الشكل   -٥
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  العناصر الرئيسية لخطة العمل   :١الشكل 
  

  الرؤية
عــالم يواصــل جميــع البلــدان والشــركاء فيــه التزامــاتهم السياســية والماليــة بخفــض العــبء واألثــر العــالميين اللــذين 
ُيمكــن تجنبهمــا لألمــراض غيــر الســارية، بحيــث تصــل المجموعــات الســكانية إلــى أعلــى معــايير ُيمكــن بلوغهــا مــن 

  جميع األعمار وال ُتشكل هذه األمراض عائقًا أمام التنمية االجتماعية االقتصادية.الصحة واإلنتاجية في 

  المبادئ والنهوج الشاملة
  حقوق اإلنسان

  ُتشكل األمراض غير السارية تحديًا أمام التنمية االجتماعية واالقتصادية
  الرعاية واإلنصاف للجميع

  نهج طيلة العمر
  استراتيجيات مستندة إلى البّينات
  تمكين الناس والمجتمعات المحلية

  الهدف
خفــض عــبء المراضــة والعجــز اللــذين ُيمكــن الوقايــة منهمــا والوفيــات التــي ُيمكــن تجنبهــا نتيجــة لألمــراض غيــر 

  السارية.

    األغراض
تــدعيم الــدعوة والتعــاون الــدولي وزيــادة األولويــة الُمســندة إلــى الوقايــة مــن األمــراض غيــر الســارية   ١ الغرض

  .خطة التنميةومكافحتها على المستوى العالمي واإلقليمي والوطني في 
تدعيم القدرة والقيادة وتصريف الشؤون واإلجراءات المتعددة القطاعات والشراكات من أجـل تسـريع   ٢ الغرض

  االستجابة القطرية في سبيل الوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها.
زة للصحة.خفض التعرض لعوامل الخطر القابلة للتغيير من   ٣ الغرض   خالل إيجاد بيئات معزِّ
تدعيم النظم الصحية وٕاعادة توجيهها لكي تتصـدى للوقايـة مـن األمـراض غيـر السـارية ومكافحتهـا   ٤ الغرض

  .رعاية أولية تركِّز على الناس وتغطية شاملةمن خالل 
تعزيـــز ودعـــم القـــدرة الوطنيـــة علـــى البحـــث والتطـــوير المتســـمين بـــالجودة فـــي مجـــال الوقايـــة مـــن   ٥ الغرض

  األمراض غير السارية ومكافحتها.
رصـــــد اتجاهـــــات ومحـــــددات األمـــــراض غيـــــر الســـــارية وتقيـــــيم التقـــــدم المحـــــرز فـــــي الوقايـــــة منهـــــا   ٦ الغرض

  .تهاومكافح
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  ٢٠٢٥المقرر تحقيقها بحلول عام  االختياريةالعالمية  الغاياتمجموعة 
  الوفيات والمراضة

   األمراض غير السارية الوفيات المبكرة جراء
٪ فـي معـدل الوفيـات اإلجماليـة الناجمـة عـن أمـراض القلـب واألوعيـة الدمويـة أو السـرطان أو ٢٥خفض نسـبي قـدره  ) ١(

  أمراض الجهاز التنفسي المزمنة.داء السكري أو 
  عوامل الخطر

  عوامل الخطر السلوكية
  ١تعاطي الكحول على نحو ضار

، فـــي الســـياق مناســـباً حســـبما يكـــون  ٢٪ علـــى األقـــل فـــي تعـــاطي الكحـــول علـــى نحـــو ضـــار،١٠خفـــض نســـبي قـــدره   )٢(
  الوطني. 

  الخمول البدني
  ٪ في انتشار قّلة النشاط البدني.١٠خفض نسبي قدره   )٣(

  الصوديوم المدخول من الملح/
    ٣الصوديوم. ٪ في مدخول المجموعة السكانية من الملح/٣٠خفض نسبي قدره   )٤(

  التبغ
 عامًا من العمر فأكثر.  ١٥٪ في االنتشار الراهن لتعاطي التبغ بين األشخاص الذين يبلغون ٣٠خفض نسبي قدره   )٥(

  عوامل الخطر البيولوجية
  ضغط الدم

  ٪ في انتشار ارتفاع ضغط الدم أو احتواء انتشار ارتفاع ضغط الدم تبعًا للظروف الوطنية.٢٥خفض نسبي قدره  ) ٦(
  ٤بدانةداء السكري وال

  .وقف الزيادة في داء السكري والبدانة ) ٧(
  استجابة النظم الوطنية

  .العالج الدوائي للوقاية من النوبات والسكتات القلبية
٪ على األقل من األشخاص المؤهلين عالجًا باألدوية ومشورًة (بما فـي ذلـك السـيطرة علـى سـكر الـدم) مـن ٥٠ تلقي  )٨(

  .والسكتات القلبيةاية من النوبات أجل الوق
  األدوية األساسية والتكنولوجيات األساسية لعالج األمراض غير السارية الرئيسية 

٪ للتكنولوجيـــات األساســـية واألدويـــة األساســـية الميســـورة األســـعار، بمـــا فـــي ذلـــك األدويـــة الجنيســـة، ٨٠تـــوافر بنســـبة  ) ٩(
  العامة والخاصة على السواء.  الالزمة لعالج األمراض غير السارية الرئيسية في المرافق

                                                           
للسياق الـوطني ومتسـقًا مـع االسـتراتيجية العالميـة  مناسباً تختار البلدان مؤشر (مؤشرات) التعاطي الضار حسبما يكون     ١

آلخـر واسـتهالك  آنفي الشرب مـن  اإلفراطتعاطي الكحول على نحو ضار، والتي قد تشمل انتشار  الحّد منللمنظمة بشأن 
  الكحول اإلجمالي للفرد والمراضة والوفيات المرتبطتين بالكحول، في جملة مؤشرات أخرى.

، يشـمل مفهـوم تعـاطي الكحـول علـى تعاطي الكحول على نحو ضـار الحّد مناتيجية العالمية للمنظمة بشأن االستر في     ٢
نحو ضار الشرب الـذي ُيلحـق آثـارًا صـحية واجتماعيـة ضـارة بالشـارب وبمـن حولـه وبـالمجتمع عمومـًا، وكـذلك أنمـاط الشـرب 

  المرتبطة بزيادة مخاطر الحصائل الصحية الضارة.
  المنظمة بأقل من خمسة غرامات من الملح أو غرامين اثنين من الصوديوم للفرد يوميًا.توصي     ٣
  .للسياق الوطني المناسب (المناسبة)مؤشرات) المؤشر (التختار البلدان     ٤
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  النطاق
  
وهــي أمــراض القلــب واألوعيــة الدمويــة والســرطان واألمــراض التنفســية  –ُتســهم أربــع فئــات مــن األمــراض   -٦

أكثر من غيرها في المراضة والوفيات الناجمتين عن األمراض غير السـارية، وهـذه الفئـات  –المزمنة وداء السكري 
هـذه األمـراض غيـر السـارية األربعـة أو  هي مجال التركيز الرئيسي لخطة العمـل. وُيمكـن إلـى حـد بعيـد الوقايـة مـن

مكافحتها بواسـطة تـدخالت فّعالـة تتصـدى لعوامـل الخطـر المشـتركة، أّال وهـي: تعـاطي التبـغ والنظـام الغـذائي غيـر 
الصحي والخمول البـدني وتعـاطي الكحـول علـى نحـو ضـار، وكـذلك مـن خـالل الكشـف والعـالج المبكـرين. ويجـري 

ية الرئيســية وعوامــل خطرهــا معــًا فــي مســّودة خطــة العمــل مــن أجــل التأكيــد علــى تنــاول هــذه األمــراض غيــر الســار 
أسبابها المشتركة والنهوج المشتركة للوقاية منها. بيد أن هذا االقتران ال يعني أن جميع عوامل الخطر مرتبطة بكل 

األمــــراض فــــي  مــــن هــــذه األمــــراض بــــنفس القــــدر. وتــــرد تفاصــــيل الــــروابط الســــببية والتــــدخالت فيمــــا يتعلــــق بهــــذه
األخــرى المهّمــة مــن زاويــة الصــحة العموميــة  االعــتالالتاالســتراتيجيات واألدوات ذات الصــلة. وهنــاك العديــد مــن 

) األمــراض غيــر الســارية ١المرتبطــة علــى نحــو وثيــق بــاألمراض غيــر الســارية الرئيســية األربعــة، بمــا فــي ذلــك: (
مــراض العصــبية وأمــراض الــدم واألمــراض الكبديــة وأمــراض األخــرى (األمــراض الكلويــة وأمــراض الغــدد الصــماء واأل

) االضـطرابات النفســية؛ ٢الجهـاز الهضـمي واألمـراض العضـلية الهيكليـة واألمـراض الجلديـة واألمـراض الفمويـة)؛ (
هــي موضــع  االعــتالالت) العنــف واإلصــابات. وبعــض هــذه ٤) حــاالت العجــز، بمــا فــي ذلــك العمــى والصــمم؛ (٣(

ى للمنظمـــة وقـــرارات أخـــرى لجمعيـــة الصـــحة. وهنـــاك ارتبـــاط أيضـــًا بـــين األمـــراض غيـــر الســـارية اســـتراتيجيات أخـــر 
وبين األمراض السارية وصحة األم والطفل والصحة اإلنجابية والشيخوخة والمحـددات  المرتبطة بها خطرالوعوامل 

ُممكنــة بــين األمــراض غيــر االجتماعيــة والبيئيــة والمهنيــة للصــحة. وتستكشــف مســّودة خطــة العمــل أوجــه التــآزر ال
السارية واألحوال المترابطة من أجل زيادة الُفرص وجوانب الكفاءة إلى أقصى حد في سبيل تحقيق الفائـدة المتبادلـة 

  ).١(التذييل 
  

  استراتيجياتها وعملية إصالحها وخططهاو العالقة بالدعوات الموّجهة إلى المنظمة 
  
ي مســّودة الخطــة إلـى االســتجابة للــدعوات الموّجهـة إلــى المنظمــة فــي تهـدف اإلجــراءات المحــدَّدة لألمانـة فــ  -٧

اإلعالن السياسي الصادر عن االجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة لألمم المتحدة بشأن الوقايـة مـن األمـراض 
نظمـة وُيسـلم اإلعـالن السياسـي أيضـًا بـدور الم ١).٦٥و ٦٣-٦١و ٥١و(ه) ٤٣غير السارية ومكافحتهـا (الفقـرات 

القيـــادي باعتبارهـــا الوكالـــة المتخصصـــة األولـــى فـــي مجـــال الصـــحة، بمـــا فـــي ذلـــك أدوارهـــا ووظائفهـــا فيمـــا يتعلـــق 
لواليتهــا، كمــا يؤكــد مجــددًا دورهــا القيــادي والتنســيقي فــي تعزيــز ورصــد اإلجــراءات العالميــة  اً بالسياســة الصــحية وفقــ

منظمـات المعنيـة فـي منظومـة األمـم المتحـدة والمصـارف لمكافحة األمراض غير السارية فيما يتصل بعمـل سـائر ال
  اإلنمائية وسائر المنظمات اإلقليمية والدولية في التصدي لهذه األمراض على نحو متسق.

  
وتتماشى اإلجراءات المحدَّدة لألمانة أيضًا مع برنامج إصالح المنظمة، الذي يقضي بأن تشترك المنظمة   -٨

اعلــة فــي مجــال الصــحة العموميــة، بمــا فــي ذلــك المؤسســات ومنظمــات المجتمــع مــع عــدد متزايــد مــن األطــراف الف
المدني والشراكات والقطاع الخاص، في األعمـال المتعلقـة بالوقايـة مـن األمـراض غيـر السـارية ومكافحتهـا. وسـوف 

 –لمقــر الرئيســي وهــي المكاتــب القطريــة والمكاتــب اإلقليميــة وا –ُتجسَّــد أدوار ومســؤوليات مســتويات األمانــة الثالثــة 
في خطط عمل المنظمة الثنائية السنوات بشأن الوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها. وتستند مسـّودة خطـة 

اإلطارية بشأن مكافحة التبغ واالستراتيجية العالمية بشأن النظام الغذائي  العمل هذه أيضًا إلى تنفيذ اتفاقية المنظمة
راتيجية العالميـــة بشـــأن الحـــد مـــن تعـــاطي الكحـــول علـــى نحـــو ضـــار، كمـــا تربطهـــا والنشـــاط البـــدني والصـــحة واالســـت

                                                           
  .٦٦/٢ قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة    ١
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(التـــي  ٢٠٢٠-٢٠١٣صـــالت مفاهيميـــة واســـتراتيجية وثيقـــة بمســـّودة خطـــة العمـــل الشـــاملة بشـــأن الصـــحة النفســـية 
عمل برنامج البوسوف تسترشد مسّودة خطة العمل أيضًا  ١ستنظر فيها جمعية الصحة العالمية السادسة والستون).

  ).٢٠١٩-٢٠١٤العام الثاني عشر للمنظمة (
  

  المقصد
  
تهدف مسّودة خطة العمـل إلـى دعـم التنفيـذ المنسـق والشـامل لالسـتراتيجيات علـى آحـاد األمـراض وعوامـل   -٩

الخطــر، مــع التركيــز علــى التكامــل. ويتمثــل الهــدف فــي تحديــد اتجــاه عــام لــدعم تنفيــذ االســتراتيجيات وخطــط العمــل 
حيثما كان ال وجود لها. وبالتالي،  ،ما جرى وضعها، ووضع خطط عمل وطنية سليمة وقابلة للتطبيقالوطنية، حيث

  ستدعم مسّودة خطة العمل وتقّوي تنفيذ القرارات والخطط اإلقليمية القائمة.
  

  الرؤية
  

التزامـاتهم السياسـية تتمثل الرؤية التي تجسـدها خطـة العمـل فـي عـالم يواصـل فيـه جميـع البلـدان والشـركاء   -١٠
والماليــة بخفــض العــبء واألثــر العــالميين اللــذين ُيمكــن تجنبهمــا لألمــراض غيــر الســارية، بحيــث تصــل المجموعــات 
السكانية إلى أعلى معايير ُيمكن بلوغهـا مـن الصـحة واإلنتاجيـة فـي جميـع األعمـار وال ُتشـكل هـذه األمـراض عائقـًا 

  أمام التنمية االجتماعية االقتصادية.
  

  المبادئ والنهوج الشاملة
  

  تعتمد مسّودة خطة العمل على المبادئ والنهوج الشاملة التالية:  -١١
  

 يتعّين صياغة اسـتراتيجيات الوقايـة مـن األمـراض غيـر السـارية ومكافحتهـا وتنفيـذها حقوق اإلنسان :
 وفقًا لالتفاقيات واالتفاقات الدولية المعنية بحقوق اإلنسان. 

  يتعـــّين صـــياغة  غيـــر الســـارية تحـــديًا أمـــام التنميـــة االجتماعيـــة واالقتصـــادية:ُتشـــكل األمـــراض
استراتيجيات الوقاية منهـا ومكافحتهـا مـع مراعـاة أن األمـراض غيـر السـارية ُتشـكل تحـديًا رئيسـيًا أمـام 
التنمية االجتماعية واالقتصادية عبـر العـالم. وكـان اعتمـاد اإلعـالن السياسـي الصـادر عـن االجتمـاع 

فيــع المســتوى للجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة بشــأن الوقايــة مــن األمــراض غيــر الســارية ومكافحتهــا الر 
لحظــة حاســمة بالنســبة للتعــاون اإلنمــائي. وقــد حــدَّد اإلعــالن السياســي الصــادر عــن االجتمــاع الرفيــع 

يجابيــة العولمــة قــوة إ ُتصــبحيتــيح فرصــة تاريخيــة لضــمان أن  اً جديــد اً المســتوى جــدول أعمــال عالميــ
 للجيل الحالي واألجيال المقبلة. 

 ينبغي أن تُتاح لجميع األشخاص المصابين بأمراض غير سارية إمكانية الرعاية واإلنصاف للجميع :
الحصـول علــى الرعايــة الصــحية بشـكل منصــف وفُــرص بلــوغ أو اسـتعادة أعلــى معــايير ُيمكــن بلوغهــا 

 ز االجتماعي. من الصحة، بصرف النظر عن السن أو الجنس أو المرك

 نهــج طيلــة العمــر هــو العنصــر األساســي فــي الوقايــة مــن األمــراض غيــر الســارية نهــج طيلــة العمــر :
ومكافحتها. وهو يبدأ بصحة األم، بما في ذلك الرعايـة قبـل الحمـل وقبـل الـوالدة وبعـدها وتغذيـة األم، 

                                                           
  .١٣٢/٨م تانظر الوثيقة    ١
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اعة الطبيعيـة، وتعزيـز ويستمر من خالل ممارسات تغذية الرّضع السليمة، بمـا فـي ذلـك تعزيـز الرضـ
صحة األطفال والمـراهقين والشـباب، ومـن ثـّم تعزيـز حيـاة عمليـة صـحية والتمتـع بالصـحة فـي مرحلـة 

 الشيخوخة ورعاية األشخاص المصابين بأمراض غير سارية في المراحل المتأخرة من الحياة. 

 :وقايـة مـن األمـراض غيـر يحتـاج األمـر إلـى وضـع اسـتراتيجيات ال استراتيجيات مستندة إلى البّينات
 السارية ومكافحتها على أساس البّينات العلمية ومبادئ الصحة العمومية.

 :ينبغـي تمكـين النـاس والمجتمعـات المحليـة وٕاشـراكها فـي أنشـطة  تمكين الناس والمجتمعـات المحليـة
 الوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها. 

  
  الهدف

  
عـبء المراضـة والعجـز اللـذين يُمكـن الوقايـة منهمـا والوفيـات المبكـرة  يتمثل هدف خطة العمـل فـي خفـض  -١٢

  التي ُيمكن تجنبها نتيجة لألمراض غير السارية. 
  

  اإلطار الزمني
  

وسـتدعم األمانـة تنفيـذها مـن خـالل خطـط عمـل  ٢٠٢٠-٢٠١٣سوف تنفَّذ خطة العمـل علـى مـدى الفتـرة   -١٣
  ثنائية السنوات على مستوى المنظمة.

  
  الغايات

  
تشــمل مســّودة خطــة العمــل ســت غايــات وتقتــرح إجــراءات متعــددة المســتويات للــدول األعضــاء والشــركاء   -١٤

الــدوليين وٕاجــراءات لألمانــة مــع تركيــز خــاص علــى إجــراءات الحشــد علــى المســتوى القطــري. ويتمثــل الغــرض فــي 
نجــز مــن خــالل تنفيــذ خطــة العمــل تفعيــل االلتزامــات الــواردة فــي اإلعــالن السياســي اســتنادًا إلــى مــا اســُتهل بالفعــل وأُ 

. وســوف تســاعد ٢٠١٣-٢٠٠٨بشــأن االســتراتيجية العالميــة للوقايــة مــن األمــراض غيــر الســارية ومكافحتهــا للفتــرة 
المتمثلــة فــي خفــض  العالميــة االختياريــة الغايــاتاإلجــراءات الُمدرجــة فــي إطــار كــل الغايــات مجتمعــة علــى تحقيــق 

ية الناجمة عن أمراض القلب واألوعية الدموية أو السرطان أو داء السكري أو في الوفيات اإلجمال ٪٢٥نسبي قدره 
  األمراض التنفسية المزمنة.

  
، تبعــًا لألولويــات مناســباً وينبغــي النظــر فــي اإلجــراءات المقترحــة للــدول األعضــاء وتكييفهــا، حســبما يكــون   -١٥

العمــل عامــة تصــلح لجميــع البلــدان، بــالنظر الوطنيــة والظــروف المحــددة مــن أجــل تحقيــق الغايــات. فــال توجــد خطــة 
إلى أن البلدان بلغت مراحل مختلفة من التقدم فـي الوقايـة مـن األمـراض غيـر السـارية ومكافحتهـا. فمـا ُيمكـن عملـه 
بالضــبط علــى المســتوى القطــري بطريقــة مســتدامة يتوقــف علــى مســتوى التطــور االجتمــاعي االقتصــادي واألولويــات 

صــحة العموميــة والمخصصـات المرصــودة لألمــراض غيـر الســارية فــي الميزانيـة وعلــى وجــود المتنافسـة فــي مجـال ال
 ويسـرالمردوديـة  بارتفـاعبيئة سياسية وقانونية تمكينية وقدرة وطنيـة. ومـع ذلـك فهنـاك تـدخالت شـديدة التـأثير تتسـم 

 إسـنادلحكومـات فـي ايـة أن تنظـر ومـن الحكمـة العمل ١للتوسيع حتى في البيئـات المحـدودة المـوارد. والقابليةالتكلفة 
، فـــي مناســـباً األولويـــة فـــي البيئـــات المحـــدودة المـــوارد لهـــذه التـــدخالت األساســـية (أفضـــل الصـــفقات)، حســـبما يكـــون 

  السياق الوطني لدى وضع خطط العمل لتسريع االستجابة الوطنية للوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها. 
                                                           

١    Scaling up action against noncommunicable disease: how much will it cost? Geneva, World Health Organization, 

2011.                                                                                                                                                                                             
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  العالمية االختيارية الغاياتؤشرات، ومجموعة من إطار رصد عالمي، بما في ذلك م
  

بالوفيـات المبكـرة الناجمـة عـن األمـراض غيـر السـارية الرئيسـية وعوامـل  العالميـة االختياريـة الغاياتتتعلق   -١٦
 الغايـاتالخطر السلوكية والبيولوجية واستجابة النظم الصحية لوباء األمراض غير السارية. وسوف ينم تحقيق هذه 

عن تحقيق تقدم كبير في الوقايـة مـن األمـراض غيـر السـارية ومكافحتهـا. ويشـمل إطـار الرصـد  ٢٠٢٥بحلول عام 
(انظــر الجــدول). وتهــدف خطــة العمــل إلــى تســريع  اختياريــةعالميــة  غايــات ٩مؤشــرًا ومجموعــة مــن  ٢٥العــالمي 

العالميـة  الغايـاتي سـبيل بلـوغ فـ ٢٠٢٠خفض عبء األمراض غير السـارية بحيـث يتحقـق تقـدم كـاٍف بحلـول عـام 
  . ٢٠٢٥المحددة لعام 

  
بشـأن  اختياريـةعالميـة  غايـات ٩مؤشـرًا، ومجموعـة مـن  ٢٥إطار رصد عالمي شامل، بما فـي ذلـك  : الجدول

  الوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها 
  

  المؤشر   الغاية  عنصر اإلطار 
  الوفيات والمراضة

ــــات المبكــــرة الناجمــــة عــــن  الوفي
  األمراض غير السارية 

٪ فـــــي ٢٥خفـــــض نســـــبي قـــــدره  ) ١(
معدل الوفيات اإلجماليـة الناجمـة عـن 

القلــــب واألوعيــــة الدمويــــة أو  أمــــراض
الســـرطان أو داء الســـكري أو أمـــراض 

  الجهاز التنفسي المزمنة

االحتمــــال غيــــر المشــــروط للوفــــاة فــــي ســــن   )١(
نتيجة ألمـراض القلـب  عاماً  ٧٠و ٣٠يتراوح بين 

واألوعيـة الدمويـة أو السـرطان أو داء السـكري أو 
  أمراض الجهاز التنفسي المزمنة

معـــّدل اإلصـــابة بالســـرطان، حســـب نوعـــه،  ) ٢(  مؤشرات إضافية 
  نسمة ١٠٠ ٠٠٠لكل 

  عوامل الخطر
  عوامل الخطر السلوكية

تعـــــــاطي الكحـــــــول علـــــــى نحـــــــو 
  ١ضار:

٪ علـــى ١٠خفـــض نســـبي قـــدره   )٢(
األقــل فــي تعــاطي الكحــول علــى نحــو 

، فــــي مناســــباً حســــبما يكــــون  ٢ضــــار،
  السياق الوطني

اســـــــتهالك الكحـــــــول اإلجمـــــــالي (المســـــــجل   )٣(
عامًا من العمـر  ١٥وغير المسجل) للفرد (البالغ 

فــأكثر) خــالل ســنة تقويميــة بــاللترات مــن الكحــول 
الســـــياق ، فـــــي مناســـــباً الخـــــالص، حســـــبما يكـــــون 

  الوطني
معـــــــدل االنتشـــــــار المقـــــــيَّس حســـــــب الســـــــن  ) ٤(

ــــــين  ــــــي الشــــــرب مــــــن حــــــين  آلخــــــر ب لإلفــــــراط ف
، فـــي مناســـباً المـــراهقين والبـــالغين، حســـبما يكـــون 

  السياق الوطني

المراضة والوفيات المرتبطتان بالكحول بين   )٥(
، فـــي مناســـباً المـــراهقين والبـــالغين، حســـبما يكـــون 

  السياق الوطني
٪ فـــــي ١٠خفـــــض نســـــبي قـــــدره  ) ٣(  بدنيالخمول ال

  انتشار قّلة النشاط البدني
انتشـــار قّلـــة النشـــاط البـــدني بـــين المـــراهقين  ) ٦(

ــًا مــن النشــاط  ٦٠(المعــّرف بأقــل مــن  دقيقــة يومي
  الذي تتراوح شدته بين االعتدال والقوة)
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  المؤشر   الغاية  عنصر اإلطار 
معــدل االنتشــار المقـــيَّس حســب الســن لقّلـــة  ) ٧(    

 ١٨الـذين يبلغـون النشاط البـدني بـين األشـخاص 
 ١٥٠عامــًا مــن العمــر فــأكثر (المعــّرف بأقــل مــن 

دقيقــة أســبوعيًا مــن النشــاط المعتــدل الشــدة أو مــا 
  يعادله).

٪ فـــــي ٣٠خفـــــض نســـــبي قـــــدره  ) ٤(  الصوديوم المدخول من الملح/
مــــــــدخول المجموعــــــــة الســــــــكانية مــــــــن 

  ٣الصوديوم الملح/

المتوســــط اليــــومي لمــــدخول الســــكان الــــذين  ) ٨(
عامـــــًا مـــــن العمـــــر فـــــأكثر المقـــــيَّس  ١٨ يبلغـــــون

  حسب السن من الملح (كلوريد الصوديوم) 
٪ فــــــي ٣٠) خفــــــض نســــــبي قــــــدره ٥(  تعاطي التبغ

االنتشــــار الــــراهن لتعــــاطي التبــــغ بــــين 
عامــــًا  ١٥األشــــخاص الــــذين يبلغــــون 

  من العمر فأكثر

  انتشار تعاطي التبغ حاليًا بين المراهقين  )٩(
المقيَّس حسـب السـن  انتشار تعاطي التبغ  )١٠(

عامـــــًا مـــــن  ١٨بـــــين األشـــــخاص الـــــذين يبلغـــــون 
  العمر فأكثر

  عوامل الخطر البيولوجية
٪ فـــــي ٢٥خفـــــض نســـــبي قـــــدره  ) ٦(  ارتفاع ضغط الدم

انتشــار ارتفــاع ضــغط الــدم أو احتــواء 
انتشـــــــار ارتفـــــــاع ضـــــــغط الـــــــدم تبعـــــــًا 

  للظروف الوطنية

انتشار ارتفاع ضـغط الـدم المقـيَّس حسـب  ) ١١(
عامًا مـن  ١٨السن بين األشخاص الذين يبلغون 

العمـــر فـــأكثر (المعـــرَّف بضـــغط الـــدم االنقباضـــي 
مليمتـــــر زئبـــــق أو أكثـــــر و/أو  ١٤٠الـــــذي يبلـــــغ 

مليمتـــر  ٩٠ضـــغط الـــدم االنبســـاطي الـــذي يبلـــغ 
  زئبق أو أكثر) ومتوسط ضغط الدم االنقباضي

وقــــف الزيــــادة فــــي داء الســــكري  ) ٧(  ٤داء السكري والبدانة
  البدانةو 

 انتشــار ارتفــاع تركيــز الغلوكــوز فــي الــدم/ ) ١٢(
داء السكري المقيَّس حسب السن بـين األشـخاص 

عامــــــــــــــًا مــــــــــــــن العمــــــــــــــر  ١٨الــــــــــــــذين يبلغــــــــــــــون 
(المعــــرَّف بتركيــــز الغلوكــــوز فــــي البالزمــــا  فــــأكثر
ـــــــــر ( ٧الصـــــــــيام قـــــــــدره  مـــــــــع  ١٢٦مليمـــــــــول/ لت

ـــــــة  مليغـــــــرام/ ـــــــأكثر أو تعـــــــاطي أدوي ديســـــــيلتر) ف
الغلوكــــوز فــــي الــــدم، علــــى  يــــزارتفــــاع ترك عــــالج

  الترتيب)
انتشار فرط الوزن والبدانة المقـيَّس حسـب  ) ١٣(

ـــــًا لمعـــــايير  ـــــين المـــــراهقين (المعـــــرَّف وفق الســـــن ب
المنظمـــــة المرجعيـــــة للنمـــــو علـــــى النحـــــو التـــــالي: 

انحـراف معيـاري واحـد فـي  -بالنسبة لفرط الـوزن 
منســـــب كتلـــــة الجســـــم للســـــن والجـــــنس، وبالنســـــبة 

حرافــــان معياريــــان اثنــــان فــــي منســــب ان –للبدانــــة 
  كتلة الجسم للسن والجنس)

انتشار فرط الوزن والبدانة المقـيَّس حسـب   )١٤(
عامًا مـن  ١٨السن بين األشخاص الذين يبلغون 

العمر فأكثر (المعرَّف بمنسب لكتلـة الجسـم أكبـر 
بالنســـبة لفـــرط الـــوزن وأكبـــر  ٢متـــر كـــغ/ ٢٥مـــن 
  بالنسبة للبدانة) ٢متر كغ/ ٣٠من 
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  المؤشر   الغاية  عنصر اإلطار 
النســـبة المتوســـطة المقيَّســـة حســـب الســـن  ) ١٥(  مؤشرات إضافية 

لمــدخول الطاقــة الكليـــة المســتمدة مــن األحمـــاض 
الدهنيـــة المشـــبعة لـــدى األشـــخاص الـــذين يبلغـــون 

  ٥عامًا من العمر فأكثر ١٨
االنتشـــــــــــــار المقـــــــــــــيَّس حســـــــــــــب الســـــــــــــن  ) ١٦(

 عامــًا مــن العمــر ١٨(الــذين يبلغــون  لألشــخاص
فــــأكثر) المســــتهلكين ألقــــل مــــن خمــــس حصــــص 

ـــــة ( غـــــرام) مـــــن الفاكهـــــة والخضـــــار  ٤٠٠إجمالي
  يومياً 

االنتشـــــــــــــار المقـــــــــــــيَّس حســـــــــــــب الســـــــــــــن   )١٧(
ــــــــــــــاع ــــــــــــــز الكولســــــــــــــترول اإلجمــــــــــــــالي  الرتف تركي

ـــــــــين ـــــــــذين يبلغـــــــــون  ب عامـــــــــًا  ١٨األشـــــــــخاص ال
العمــــر فــــأكثر (المعــــرَّف بتركيــــز كولســــترول  مــــن

مليغـــرام/  ١٩٠مليمـــول/ لتـــر أو  ٥إجمـــالي قـــدره 
ديســـيلتر أو أكثـــر) ومتوســـط تركيـــز الكولســـترول 

  اإلجمالي
  استجابة النظم الوطنية 

العــــــالج الــــــدوائي للوقايــــــة مــــــن 
  النوبات والسكتات القلبية 

ــــــي   )٨( ــــــل مــــــن ٥٠تلق ــــــى األق ٪ عل
األشــخاص المــؤهلين عالجــًا باألدويــة 
ومشــورًة (بمــا فــي ذلــك الســيطرة علــى 
ـــــة مـــــن ـــــدم) مـــــن أجـــــل الوقاي  ســـــكر ال

  النوبات والسكتات القلبية 

نســــــبة األشــــــخاص المــــــؤهلين (المعــــــرَّفين  ) ١٨(
عامــــًا مــــن  ٤٠بــــأنهم األشــــخاص الــــذين يبلغــــون 

العمــــــــر فــــــــأكثر المعرضــــــــين لخطــــــــر اإلصــــــــابة 
القلــــب واألوعيــــة الدمويــــة فــــي غضــــون  بــــأمراض

ـــــــــدره  ١٠ ـــــــــر، ٣٠ســـــــــنوات باحتمـــــــــال ق ٪ أو أكث
فـــــــــــيهم المصـــــــــــابون حاليـــــــــــًا بـــــــــــاألمراض  بمـــــــــــن

المتلقـــــين للعـــــالج باألدويـــــة والمشـــــورة  المـــــذكورة)
ـــــــدم)  (بمـــــــا ـــــــى ســـــــكر ال ـــــــك الســـــــيطرة عل فـــــــي ذل
الوقايـــة مـــن اإلصـــابة بالنوبـــات والســـكتات  بشـــأن
  ٢القلبية

األدويــــــــــــــــــــــــــــــــة األساســــــــــــــــــــــــــــــــية 
والتكنولوجيــات األساســية لعــالج 
  األمراض غير السارية الرئيسية

٪ ٨٠تـــــــــــــــــــــــــــــــوافر بنســـــــــــــــــــــــــــــــبة   )٩(
للتكنولوجيـــــــــات األساســـــــــية واألدويـــــــــة 
األساســية الميســورة األســعار، بمــا فــي 
ذلـك األدويـة الجنيســة، الالزمـة لعــالج 
األمـــراض غيـــر الســـارية الرئيســـية فـــي 
  المرافق العامة والخاصة على السواء

تــــــــــــــوافر األدويــــــــــــــة الرئيســــــــــــــية الجيــــــــــــــدة   )١٩(
والفعالـــــــــة لعـــــــــالج األمـــــــــراض غيـــــــــر  والمأمونـــــــــة
وُيســــــــــــــــر تكلفتهــــــــــــــــا، بمــــــــــــــــا فــــــــــــــــي  الســــــــــــــــارية،

الجنيســــــــــــــة، والتكنولوجيــــــــــــــات  األدويــــــــــــــة ذلــــــــــــــك
المرافـــــق العامـــــة والخاصـــــة علـــــى  فـــــي األساســـــية

  ٢السواء
الحصـــول علـــى الرعايـــة الملطفـــة المقيَّمـــة  ) ٢٠(  مؤشرات إضافية

علـى أســاس اســتهالك المســكنات األفيونيــة القويــة 
الميثـــادون) بمـــا يعادلهـــا مـــن المـــورفين (باســـتثناء 

  لكل وفاة ناجمة عن السرطان
اعتماد سياسات وطنية تحد من استهالك   )٢١(

األحمـــاض الدهنيـــة المشـــّبعة وتنهـــي تقريبـــًا علـــى 
ــــًا فــــي  ــــة المهدرجــــة جزئي اســــتخدام الزيــــوت النباتي
ـــــك  ـــــة، حســـــب االقتضـــــاء، وذل اإلمـــــدادات الغذائي
ضــــــمن الســــــياق الــــــوطني وفــــــي إطــــــار البــــــرامج 

  الوطنية
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  المؤشر   الغاية  عنصر اإلطار 
تـــوافر اللقاحـــات المضـــادة لفيـــروس الـــورم   )٢٢(

، إذا كانـت مناسباً الحليمي البشري، حسبما يكون 
هــذه اللقاحــات عاليــة المردوديــة وميســورة التكلفــة، 

  وطنيةالسياسات اللبرامج و لوذلك وفقًا 
وضــــع سياســــات للحــــد مــــن األثــــر الواقــــع   )٢٣(

علـــى األطفـــال جــــراء تســـويق أغذيـــة ومشــــروبات 
ـــــة تح ـــــر كحولي ـــــة مـــــن غي ـــــى نســـــبة عالي ـــــوي عل ت

الــــــدهون المشــــــبعة أو األحمــــــاض الدهنيــــــة غيــــــر 
  المشبعة أو السكريات الحرة أو الملح

التغطيــــــــــة باللقــــــــــاح المضــــــــــاد لفيــــــــــروس   )٢٤(
، المرصـــــودة بواســـــطة عـــــدد Bااللتهـــــاب الكبـــــدي 

ــــاح التــــي ُتعطــــى  ــــة مــــن هــــذا اللق الجرعــــات الثالث
  للرضع

ارهن بــين نســبة النســاء الالتــي تتــراوح أعمــ ) ٢٥(
عامـــًا ممــــن خضــــعن لفحــــص ســــرطان  ٤٩و ٣٠

عنـــــق الـــــرحم مـــــرة واحـــــدة علـــــى األقـــــل، والنســـــبة 
المنــاظرة للفئــات العمريــة األصــغر أو األكبــر ســنًا 

  وفقًا للبرامج أو السياسات الوطنية
  
للســــــــياق الــــــــوطني ومتســــــــقًا مــــــــع  مناســــــــباً تختــــــــار البلــــــــدان مؤشــــــــر (مؤشــــــــرات) التعــــــــاطي الضــــــــار حســــــــبما يكــــــــون    ١

 اإلفـــــراطتعـــــاطي الكحـــــول علـــــى نحـــــو ضـــــار، والتـــــي قـــــد تشـــــمل انتشـــــار  الحـــــّد مـــــنللمنظمـــــة بشـــــأن  العالميـــــة االســـــتراتيجية
واســتهالك الكحــول اإلجمــالي للفــرد والمراضــة والوفيــات المــرتبطتين بــالكحول، فــي جملــة مؤشــرات  آلخــر آنمــن  الشــرب فــي

  أخرى.
، يشـمل مفهـوم تعـاطي الكحـول علـى تعـاطي الكحـول علـى نحـو ضـار الحّد مـنلعالمية للمنظمة بشأن االستراتيجية افي    ٢

نحو ضار الشرب الـذي ُيلحـق آثـارًا صـحية واجتماعيـة ضـارة بالشـارب وبمـن حولـه وبـالمجتمع عمومـًا، وكـذلك أنمـاط الشـرب 
  المرتبطة بزيادة مخاطر الحصائل الصحية الضارة.

  من خمسة غرامات من الملح (كلوريد الصوديوم) أو غرامين اثنين من الصوديوم للفرد يوميًا. توصي المنظمة بأقل   ٣
  .للسياق الوطني المناسب (المناسبة)مؤشرات) المؤشر (التختار البلدان    ٤
تتسم آحاد األحماض الدهنية داخل التصنيف األوسع لألحماض الدهنية المشبعة بخـواص بيولوجيـة وآثـار صـحية فريـدة    ٥

  ُيمكن أن تكون مهّمة في وضع التوصيات بشأن النظام الغذائي. 
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ض غيــر تــدعيم الــدعوة والتعــاون الــدولي وزيــادة األولويــة الُمســندة إلــى الوقايــة مــن األمــرا  :١ الغــرض
  خطة التنميةالسارية ومكافحتها على المستوى العالمي واإلقليمي والوطني في 

  
فــــي اإلعــــالن السياســــي الصــــادر عــــن االجتمــــاع الرفيــــع المســــتوى للجمعيــــة العامــــة، التــــزم رؤســــاء الــــدول   -١٧

بما والحكومـــــات وممثلـــــو الـــــدول والحكومـــــات "بتـــــدعيم سياســـــات وبـــــرامج األمـــــراض غيـــــر الســـــارية وٕادماجهـــــا، حســـــ
 ٢٠+(أ)). وقــد ســّلم إعــالن ريــو٤٥فقــرة الوطنيــة" (ال وخطــة التنميــة، فــي عمليــات التخطــيط الصــحي مناســباً  يكــون

بــأن العــبء العــالمي لألمــراض غيــر الســارية يمثــل أحــد أكبــر التحــديات التــي تعتــرض  ١بشــأن التنميــة المســتدامة،
لمــا بعــد عــام  بخطــة األمــم المتحــدة للتنميــةالتنميــة اليــوم. كــذلك، حــدَّد التقريــر األول لفريــق األمــم المتحــدة المعنــي 

ـــه "المســـتقبل، والمعنـــون ٢٠١٥ ـــذي نصـــبو إلي ـــة بالنســـ ٢،"ال ـــة األمـــراض غيـــر الســـارية كأولوي ـــة االجتماعي بة للتنمي
واالستثمار في اإلنسـان. والوقايـة مـن األمـراض غيـر السـارية هـي شـرط مسـبق للتنميـة البشـرية المسـتدامة وحصـيلة 

  لها، وهي مرتبطة باألبعاد االقتصادية والبيئية للتنمية. 
  

التـي تحـدد المراكـز  وحيث إن األمراض غير السارية ُتسهم فيها إلـى حـد بعيـد مجموعـة كبيـرة مـن العوامـل  -١٨
االجتماعية، مثل الدخل والتعليم والمهنـة والجـنس والعـرق، فـي جملـة عوامـل أخـرى، يحتـاج األمـر إلـى اعتمـاد نهـج 

النظم بــ المتعلقــةيراعــي المحــددات االجتماعيــة ويتصــدى لجوانــب عــدم المســاواة االجتماعيــة وجوانــب عــدم المســاواة 
ض غيـر السـارية. وعـالوة علـى ذلـك، ينبغـي للجهـود الوطنيـة أن تتصـدى الصحية من أجل التصـدي بفّعاليـة لألمـرا

في آن معًا لتخفيف وطأة الفقر والوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها بسـبب التـرابط القـائم بـين الفقـر وهـذه 
تالل الصـحة األمراض. وهي ُتسهم في تكبد نفقات كارثية واإلنفاق الكبير من المال الخـاص وفقـد الـدخل بسـبب اعـ

تكلفتهـا لـنظم  وأمـاُيمكـن أن تـؤدي إلـى فقـر األسـر.  أمـور المزمن وتكاليف رعاية أفراد األسرة المرضـى، وهـي كلهـا
مجتمعــًة إلــى آثــار  فإنهــا تــؤدي الرعايــة الصــحية ودوائــر األعمــال والحكومــات وفقــد اإلنتاجيــة بســبب المــوت المبكــر

  وخيمة على االقتصاد الكلي. 
  

مــر إلــى نهــوج ابتكاريـــة لتــدعيم الــدعوة مــن أجــل إدامـــة اهتمــام رؤســاء الــدول والحكومــات فـــي ويحتــاج األ  -١٩
البعيــــد، علــــى ســــبيل المثــــال، بإشــــراك جميــــع القطاعــــات والمجتمــــع المــــدني والمجتمعــــات المحليــــة المعنيــــة،  األجــــل
نفيـــــذ الفّعـــــال لخطـــــة . فالتعـــــاون والمســـــاعدة الـــــدوليان يتســـــمان بأهميـــــة حاســـــمة بالنســـــبة للتمناســـــباً يكـــــون  حســـــبما
العالميــة للوقايــة مــن األمــراض غيــر الســارية  الغايــاتالمســتوى العــالمي واإلقليمــي والــوطني ولتحقيــق  علــى العمــل

  ومكافحتها. 
  

تســمح للبلــدان والمجتمــع المــدني والمنظمــات الدوليــة بــأن تُــدرك وف وتــوّفر خطــة العمــل منّصــة عالميــة ســ  -٢٠
السـارية للصـحة العموميـة العالميـة وأن تسـتجيب بـإجراءات متسـقة وشـاملة لعـدة التحدي الذي تمثلـه األمـراض غيـر 

سيما فـي نمية االجتماعية واالقتصادية، القطاعات تستهدف خفض عبء األمراض غير السارية وبالتالي تعزيز الت
أساسـية إليجـاد  البلدان المنخفضة الدخل والمتوسطة الدخل. وسوف تكون اإلجراءات الُمدرجة في إطار هذه الغايـة

بيئــات تمكينيــة علــى المســتوى العــالمي واإلقليمــي والقطــري بحيــث تــتمكن جميــع البلــدان مــن إحــراز التقــدم فــي ســبيل 
  خفض عبء األمراض غير السارية.

  
  

                                                           
  .  ٦٦/٢٨٨ قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة   ١
٢   www.un.org/millenniumgoals/pdf/Post_2015_UNTTreport.pdf تشـــرين الثـــاني/ نـــوفمبر  ٢٦االطـــالع عليـــه فـــي  (تـــم

٢٠١٢.(  
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  اإلجراءات المقترحة على الدول األعضاء 
  

فــي  مناسـباً ُيقتـرح علــى الـدول األعضــاء أن تتخـذ اإلجــراءات المبّينـة أدنــاه، وفقـًا لتشــريعاتها وحسـبما يكــون   -٢١
  ظروفها الخاصة. ظل
  

جياتها الوطنيــة وخططهــا اإلنمائيــة يإدمــاج األمــراض غيــر الســارية فــي اســترات :تصــريف الشــؤون  (أ)
اض غيـر السـارية مـع إيـالء اهتمـام خـاص ووضع أو تدعيم سياسة وخطة متعددتي القطاعات بشأن األمر 

للمحـــددات االجتماعيـــة للصـــحة واالحتياجـــات الصـــحية للمجموعـــات الســـكانية المستضـــعفة، بمـــا فـــي ذلـــك 
  سكان البلد األصليين. 

  
توليــد المزيــد مــن البّينــات ونشــر المعلومــات عــن العالقــة بــين األمــراض  بّينــات مــن أجــل الــدعوة:  (ب)

المـدن المسـتدامة  خرى ذات الصـلة مثـل تخفيـف وطـأة الفقـر والتنميـة المسـتدامة/غير السارية والقضايا األ
والبيئــــات غيــــر الســــامة واألمــــن الغــــذائي وتغّيــــر المنــــاخ والتأهــــب للكــــوارث والســــلم واألمــــن والمســــاواة بــــين 

  األوضاع الوطنية. على أساسالجنسين، 
  

تــدعيم الــدعوة إلــى إدامــة اهتمــام رؤســاء الــدول والحكومــات بتنفيــذ  الــدعوة إلــى اتخــاذ اإلجــراءات:  (ج)
اســي، علــى ســبيل المثــال، بإشــراك جميــع القطاعــات والمجتمــع المــدني يااللتزامــات الــواردة فــي اإلعــالن الس

فـي السـياق الـوطني، بمشـاركة كاملـة ونشـطة مـن ِقبـل  مناسـباً والمجتمعات المحليـة المعنيـة، حسـبما يكـون 
  هذه األمراض. المصابين ب

  
تدعيم توفير الموارد الكافيـة والتـي ُيمكـن التنبـؤ بهـا والمسـتدامة مـن أجـل إجـراءات  تعبئة الموارد:  (د)

مكافحـــة األمـــراض غيـــر الســـارية مـــن خـــالل زيـــادة المخصصـــات فـــي الميزانيـــة الداخليـــة وآليـــات التمويـــل 
المتعــدد األطــراف والمصــادر الثنائيــة  االبتكاريــة الطوعيــة وغيــر ذلــك مــن الوســائل، بمــا فــي ذلــك التمويــل

  أو المصادر غير الحكومية. والقطاع الخاص و/
  

تحديــد مراكــز اتصــال داخــل وزارات الصــحة مــن أجــل االتصــال  :خطــة األمــم المتحــدة للتنميــة  (ه)
باألفرقـــة القطريـــة التابعـــة لألمـــم المتحـــدة بغيـــة تيســـير إدمـــاج األمـــراض غيـــر الســـارية فـــي جـــدول األعمـــال 

مائيــة لكــل دولــة عضــو وٕادماجهــا، حســب الســياقات واألولويــات القطريــة، فــي عمليــات تصــميم وتنفيــذ اإلن
إطــار عمـــل األمــم المتحـــدة للمســاعدة اإلنمائيـــة، مــع إيـــالء االهتمــام فـــي البدايــة للبلـــدان التــي ُيطبَّـــق فيهـــا 

  . ٢٠١٣اإلطار في عام 
  

  اإلجراءات المقترحة على األمانة
  

  نة أن تتخذ اإلجراءات التالية.من األما ُيتوخى  -٢٢
  

عـــرض المســـاعدة التقنيـــة مـــن أجـــل إدمـــاج الوقايـــة مـــن األمـــراض غيـــر الســـارية  الـــدعم التقنـــي:  (أ)
ومكافحتهـــا فـــي عمليـــات التخطـــيط الصـــحية واإلنمائيـــة الوطنيـــة وجـــدول األعمـــال اإلنمائيـــة واســـتراتيجيات 

خــالل إطــار عمــل األمــم المتحــدة للمســاعدة  تخفيــف وطــأة الفقــر لألمــم المتحــدة، علــى ســبيل المثــال، مــن
  االنمائية.
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وضع مواد إرشادية من أجل تعبئة الموارد الداخلية ورصـد المخصصـات للوقايـة  تخطيط الموارد:  (ب)
مــن األمــراض غيــر الســارية ومكافحتهــا، وذلــك فــي األحــوال المثاليــة باالرتبــاط مــع نظــم الرعايــة الصــحية 

ملة، واعتمـاد ضـرائب علـى التبـغ وغيـر ذلـك مـن الضـرائب والرسـوم اإلضـافية األولية وتوفير التغطيـة الشـا
  في السياق الوطني. مناسباً واستخدام بعض الدخل الناجم أو كله في الرعاية الصحية، حسبما يكون 

  
تــوفير اإلرشــادات التقنيــة الالزمــة للتصــدي علــى نحــو متســق  اإلرشــادات فــي مجــال السياســات:  (ج)

للعالقات القائمة بين الوقاية من األمراض غير السـارية ومكافحتهـا ومبـادرات تخفيـف وطـأة الفقـر والتنميـة 
والحصـول علـى الطاقـة  الالئقالمستدامة (على سبيل المثال، تلك المتعلقة باالقتصادات الخضراء والعمل 

  ًا لتغير المناخ والمدن الصحية) والتقليل إلى أدنى حد من التضارب بين غايات السياسات.والتكّيف تبع
  
تيسير التعاون والتفاعل على المستوى الدولي واإلقليمي والوطني بـين  تعاون أصحاب المصلحة:  )د(

امج والقـوانين أصحاب المصلحة الرئيسيين فيما يتعلق بوضع وتنفيذ وتقييم السياسات واالسـتراتيجيات والبـر 
الخاصــة بالوقايــة مــن األمــراض غيــر الســارية ومكافحتهــا، بمــا فــي ذلــك الــدول األعضــاء والمجتمــع المــدني 

  وسائر منظمات منظومة األمم المتحدة  ووكاالت حقوق اإلنسان. 
  

ي تعزيز وتيسير التعاون الدولي والبلداني فيما يتعلق بتبادل أفضل الممارسات ف التعاون الدولي:  (ه)
مجاالت نهوج إشراك الحكومة برمتها والمجتمع برمته والتشريعات واللوائح وتدعيم الـنظم الصـحية وتـدريب 

علــى  –العــاملين الصــحيين مــن أجــل االســتفادة مــن خبــرات الــدول األعضــاء فــي التصــدي لهــذه التحــديات 
  ية الملح في األطعمة.سبيل المثال، التغييرات التشريعية وعملية تحقيق هذا التغيير فيما يتعلق بكم

  
وضــع أدوات لــدعم اتخــاذ القــرار مــن أجــل تــدعيم تصــريف  إرشــادات لحمايــة الصــحة العموميــة:  (و)

الشؤون، بما في ذلك إدارة تعارض المصالح لدى إشراك القطاع الخاص في تنفيذ خطة العمل والتعقيدات 
  التجارية التي تكتنف أسباب األمراض غير السارية.

  
  مقترحة على الشركاء الدولييناإلجراءات ال

  
، القطـاع الخـاص مناسـباً فيما يلي اإلجراءات المقترحة على الشركاء الدوليين (بما في ذلـك، حسـبما يكـون   -٢٣

  باستثناء دوائر صناعة التبغ). لكن عندما ال يكون هناك تعارض في المصالح و 
  

لسـارية باسـتمرار فـي جـداول أعمـال تشـجيع إدمـاج األمـراض غيـر ا التنمية البشرية المسـتدامة:  (أ)
التعــاون اإلنمــائي ومبادراتــه وٕادراج تــدابير لحمايــة صــحة المجموعــات الســكانية، بمــا فــي ذلــك الوقايــة مــن 
األمراض غير السارية، وفي سياسـات وأطـر التنميـة االقتصـادية والتنميـة المسـتدامة واسـتراتيجيات تخفيـف 

  وطأة الفقر.
  

تعبئــة المــوارد الماليــة الكافيــة والتــي ُيمكــن التنبــؤ بهــا والمســتدامة والمــوارد  تيســير تعبئــة المــوارد:  (ب)
البشرية والتقنية الالزمة للوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها والوفاء بالتزامات المساعدة اإلنمائيـة 

مـن النـاتج  ٪٠,٧فير الرسمية، بما في ذلك التزام العديد من البلدان المتقدمـة ببلـوغ الهـدف المتمثـل فـي تـو 
  . ٢٠١٥القومي اإلجمالي من أجل المساعدة اإلنمائية الرسمية المقدمة للبلدان النامية بحلول عام 
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تـدعيم التعـاون الـدولي دعمـًا لخطـط العمـل الوطنيـة واإلقليميـة والعالميـة للوقايـة  التعاون الـدولي:  (ج)
مـــن األمـــراض غيـــر الســـارية ومكافحتهـــا، عـــن طريـــق تضـــمين الشـــراكات التعاونيـــة فـــي مجـــاالت تـــدريب 
العــاملين الصــحيين وٕانشــاء بنــى تحتيــة مناســبة للرعايــة الصــحية وتعزيــز النقــل المناســب والميســور التكلفــة 

مســتدام للتكنولوجيــا بشــروط متفــق عليهــا بــين جميــع األطــراف مــن أجــل إنتــاج وســائل تشــخيص وأدويــة وال
  أساسية ولقاحات ميسورة التكلفة ومأمونة وجيدة النوعية.

  
تعزيز الشراكات بين الحكومة والمجتمع المدني، استنادًا إلى مسـاهمة المنظمـات غيـر  الشراكات:  (د)

والمنظمـــات الدينيـــة ومنظمـــات المرضـــى، مـــن أجـــل دعـــم تـــوفير خـــدمات الحكوميـــة ذات الصـــلة بالصـــحة 
  في السياق الوطني. مناسباً الوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها، حسبما يكون 

  
تدعيم القدرة والقيادة وتصريف الشؤون واإلجراءات المتعددة القطاعات والشراكات مـن أجـل   :٢ الغرض

  سبيل الوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتهاتسريع االستجابة القطرية في 
  

تقــع علــى الحكومــات، باعتبارهــا الحــارس النهــائي لصــحة النــاس، المســؤولية الرئيســية عــن ضــمان تــوفير   -٢٤
الترتيبـــات المؤسســـية والقانونيـــة والماليـــة المناســـبة للوقايـــة مـــن األمـــراض غيـــر الســـارية ومكافحتهـــا. وُيســـلِّم اإلعـــالن 

الصــادر عــن االجتمــاع الرفيــع المســتوى للجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة بشــأن الوقايــة مــن األمــراض غيــر السياســي 
متعددة القطاعـات علـى المسـتوى الحكـومي،  اً السارية ومكافحتها بأن الوقاية الفّعالة من هذه األمراض تتطلب نهوج

واتبــاع نهـوج تشــمل الحكومـة برمتهــا عبــر ، إدمـاج الصــحة فـي جميــع السياسـات مناســباً بمـا فــي ذلـك، حســبما يكـون 
القطاعات ذات الصلة. وتبذل الحكومات في البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل جهودًا متزايدة من 

إجـراءات متعـددة القطاعـات علـى  ُترجمـت إلـىأجل التصـدي لألمـراض غيـر السـارية، بيـد أن هـذه الجهـود نـادرًا مـا 
  الصعيد الوطني. 

  
وهناك العديد من العقبات التي تجعل من العسير على البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل   -٢٥

) االفتقــار إلــى البيانــات ٢) نقــص المــوارد البشــرية والماليــة؛ (١عــددة القطاعــات. وهــي تشــمل: (تتــوفير اســتجابة م
) المحـــــددات ٥الصـــــحية الناقصـــــة التمويـــــل؛ () الـــــنظم ٤) قـــــوى الســـــوق المثيـــــرة لعوامـــــل الخطـــــر؛ (٣الموثوقـــــة؛ (

) القدرة القطرية المحدودة. ويحتاج األمر إلى التصدي لهذه القيود على ٦االجتماعية للصحة غير المتصدى لها؛ (
  الوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها. بشأننحو منهجي من أجل تسريع التقدم 

  
وجـــه الخصـــوص المنظمـــات الشـــعبية التـــي تمثـــل األشـــخاص وُيمكـــن لوجـــود مجتمـــع مـــدني قـــوي، وعلـــى   -٢٦

المصابين باألمراض غير السارية ومن يرعونهم، أن يساعد على تمكين المجتمـع وٕايجـاد سياسـات ولـوائح وخـدمات 
ومستجيبة لالحتياجات ومحتِرمة للصحة كحـق  بالمقبوليةللصحة العمومية أكثر فّعالية وخضوعًا للمساءلة ومتسمة 

نســان. بيــد أن مثــل هــذه النتيجــة تفتــرض وجــود منــاخ قــانوني اجتمــاعي اقتصــادي وسياســي تمكينــي مــن حقــوق اإل
يحترم حرية الكالم واالجتماع حيث ُيمكن لمنظمات المجتمع المدني أن ُتسهم بطريقـة إيجابيـة وبنـاءة بالتشـارك مـع 

  الحكومة وسائر أصحاب المصلحة. 
  

أهميــــة حاســــمة بالنســــبة لتحقيــــق السياســــات المتعــــددة القطاعــــات وتتســــم الشــــراكات المتعــــددة القطاعــــات ب  -٢٧
بالوقايــــــة مــــــن األمــــــراض غيــــــر الســــــارية ومكافحتهــــــا وتعبئــــــة المــــــوارد الماليــــــة وتــــــدعيم القــــــدرات ودعــــــم  الخاصــــــة
والــدعوة إلــى الوقايــة منهــا ومكافحتهــا. والقيــادة السياســية القويــة واإلدارة المســؤولة وٕادارة تعــارض المصــالح  البحــوث

رة القــوة العاملــة علــى تـــوفير اســتجابة تعاونيــة هــي كلهــا شـــروط مســبقة لنجــاح اإلجــراءات المتعــددة القطاعـــات وقــد
للوقايــة مــن األمــراض غيــر الســارية ومكافحتهــا. واإلجــراءات المــذكورة فــي إطــار هــذه الغايــة ضــرورية إليجــاد بيئــات 
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العالميـة  الغايـاتهام بشكل ملموس فـي تحقيـق تمكينية على المستوى القطري، بحيث تتمكن جميع البلدان من اإلس
  .االختيارية

  
  اإلجراءات المقترحة على الدول األعضاء 

  
  اإلجراءات المقترحة هي كما يلي:   -٢٨
  

أو تـدعيم وحـدة وطنيـة معنيـة بـاألمراض  إنشـاء و/ وحدة وطنية معنية باألمراض غير السـارية:  (أ)
م مـن الخبـرة والمـوارد والمسـؤولية لتقـدير االحتياجـات والتخطـيط غير السارية في وزارة الصحة لديها ما يلـز 

  االستراتيجي ووضع السياسات والتنسيق المتعدد القطاعات والتنفيذ والتقييم. 
  

إجـراء تقـدير لالحتياجـات الوبائيــة ومـن المـوارد، بمـا فـي ذلـك األثـر الصــحي  تقـدير االحتياجـات:  (ب)
ة (مثـل التعلـيم والطاقـة والزراعـة والرياضـة والنقـل واالتصـاالت للسياسات العامة فـي قطاعـات غيـر الصـح

والتخطـــــيط الحضـــــري والبيئـــــة والعمـــــل والتوظيـــــف والصـــــناعة والتجـــــارة والماليـــــة والسياســـــات االجتماعيـــــة 
وطنيـة للتصـدي لألمـراض غيـر  طأو خطـ سياساتواالقتصاية) من أجل توفير المعلومات الالزمة لوضع 

  السارية والميزانية المرتبطة بذلك. 
  

وطنيـة يكيِّـف  غايـاتتحسين المساءلة بشأن التنفيذ عن طريق وضع إطار رصد ذي  المساءلة:  (ج)
  العالمية المتعلقة باألمراض غير السارية تبعًا للسياقات الوطنية.  الغايات

  
تتناســب مــع المــوارد البشــرية وغيرهــا الالزمــة لتنفيــذ خطــة  تخصــيص ميزانيــة االســتجابة الوطنيــة:  (د)

  العمل الوطنية للوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها.
  

ــع السياســات:  (ه) تــوفير بيئــة تســاعد علــى إشــراك قطاعــات غيــر الصــحة  إدمــاج الصــحة فــي جمي
وتنفيـــذ الصـــحة فـــي جميـــع السياســـات ونهـــوج الحكومـــة برمتهـــا والمجتمـــع برمتـــه مـــن أجـــل زيـــادة إخضـــاع 
السياســات العامــة للوقايــة مــن األمــراض غيــر الســارية ومكافحتهــا للمســاءلة وتعزيــز اإلنصــاف فــي مجــال 

  الصحة. 
  

أخـــذ زمــام المبـــادرة فــي اإلجـــراءات الشــاملة لعـــدة قطاعـــات  طاعـــات:اإلجــراءات الشـــاملة لعـــدة ق  (و)
والشراكات الشاملة لعدة أصحاب مصـلحة مـن أجـل الوقايـة مـن األمـراض غيـر السـارية ومكافحتهـا وٕايجـاد 
ـه نحـو تحقيـق النتـائج اسـتنادًا إلـى الـدروس المسـتفادة واسترشـادًا بتقريـر المـدير  ة بيئة تمكينية للتعـاون الموجَّ

 الوقايـــة مـــن مـــة عـــن الخيـــارات المتاحـــة لتعزيـــز وتيســـير العمـــل فـــي العديـــد مـــن القطاعـــات مـــن أجـــلالعا
الشـــراكات الفّعالـــة الُمحـــال بواســـطة  عـــن طريـــق إقامـــة األمـــراض غيـــر المعديـــة (غيـــر الســـارية) ومكافحتهـــا

  اإلقليمية. ة/، على نحو يتسق مع اإلجراءات العالميمناسباً األمين العام لألمم المتحدة، وحسبما يكون 
  

مــن التــدخالت األساســية للوقايــة  علــى نحــو منصــفإتاحــة االســتفادة  المحافظــة علــى اإلنصــاف:  (ز)
مــن األمــراض غيــر الســارية ومكافحتهــا، وٕادمــاج األنشــطة وتنســيقها داخــل الخــدمات الصــحية واالجتماعيــة 

شـطة المجتمعيـة)، بحيـث العمومية وعبرها (بما في ذلك الحصول على عمـل ومسـكن وفـرص التعلـيم واألن
تتصــدى بــرامج األمــراض غيــر الســارية للمحــددات االجتماعيــة للصــحة وتســتجيب الحتياجــات المجموعــات 

  السكانية المستضعفة.
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تعزيــز اتســاق السياســات بــين مختلــف دوائــر رســم السياســات التــي تــؤثر علــى  اتســاق السياســات:  (ح)
األمــراض غيــر الســارية (مثــل التعلــيم والطاقــة والزراعــة والرياضــة والنقــل واالتصــاالت والتخطــيط الحضــري 

  ية).دوالبيئة والعمل والتوظيف والصناعة والتجارة والمالية والسياسات االجتماعية واالقتصا
  

حشـد حركـة اجتماعيـة ُتشـرك وُتمكِّـن مجموعـة عريضـة مـن  لمجتمعات المحلية والنـاس:تمكين ا  (ط)
األطراف الفاعلة التي يمكنها دعم االستجابة الوطنية لألمراض غير السارية واإلسهام فيها (مثل منظمات 

لشـــباب حقـــوق اإلنســـان والمنظمـــات الدينيـــة والمنظمـــات العماليـــة والمنظمـــات التـــي ُترّكـــز علـــى األطفـــال وا
والنســاء والمرضــى والمنظمــات الحكوميــة الدوليــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة والمجتمــع المــدني واألوســاط 

  األكاديمية ووسائل اإلعالم والقطاع الخاص).
  

ـــة مســـتدامة: قـــوى  (ي) عاملـــة صـــحية مدربـــة بمـــا فيـــه الكفايـــة ومنشـــورة بطريقـــة  ىضـــمان قـــو  عامل
تنفيــذ خطــة العمــل، علــى ســبيل المثــال، مــن خــالل تنقــيح المنــاهج وتــدعيم مهاراتهــا وقــدرتها علــى  مناســبة،

الدراســـية فـــي المؤسســـات الطبيـــة ومؤسســـات التمـــريض والصـــحة العموميـــة وٕاعـــادة توجيههـــا لكـــي تتصـــدى 
لتعقيـــــد القضـــــايا المرتبطـــــة بـــــاألمراض غيـــــر الســـــارية (علـــــى ســـــبيل المثـــــال، اإلعـــــالن والســـــلوك البشـــــري 

ئيــة والزراعيــة والقــانون وٕادارة األعمــال وعلــم الــنفس والتجــارة والتخطـــيط واقتصــاديات الصــحة والــنظم الغذا
  الحضري).

  
  اإلجراءات المقترحة على األمانة

  
  .ُيتوخى من األمانة أن تتخذ اإلجراءات التالية  -٢٩
  

وضــــــــع "خطــــــــة عمــــــــل المنظمــــــــة ككــــــــل للوقايــــــــة مــــــــن األمــــــــراض غيــــــــر الســــــــارية  التخطــــــــيط:  (أ)
ــــى أجــــل ضــــمان تــــآزر  مــــن ومكافحتهــــا" األنشــــطة واتســــاقها عبــــر مســــتويات المنظمــــة الثالثــــة اســــتنادًا إل

  االحتياجات القطرية.
  

أخــذ زمــام المبــادرة فــي تحقيــق االتســاق بــين أنشــطة الوقايــة مــن األمــراض غيــر الســارية  القيــادة:  (ب)
 ومكافحتهـــا المبذولـــة مـــن كافـــة أصـــحاب المصـــلحة وتيســـير هـــذا االتســـاق باســـتخدام اســـتراتيجيات التعـــاون

  القطري واالستراتيجيات التي اعتمدتها جمعية الصحة والصكوك القانونية. 
  

، مـــن أجـــل مناســـباً وضـــع أدوات تقنيـــة ومنتجـــات معلوماتيـــة، حســـبما يكـــون  القواعـــد والمعـــايير:  (ج)
الدعوة واالتصاالت وٕاشراك شبكات التواصل االجتماعي، وكذلك مـن أجـل تنفيـذ تـدخالت فّعالـة مـن حيـث 

صد اإلجراءات المتعددة القطاعـات للوقايـة مـن األمـراض غيـر السـارية ومكافحتهـا المكيَّفـة تبعـًا التكلفة، ور 
  لقدرة البلدان وتوافر مواردها. 

  
تـــــوفير الـــــدعم للبلـــــدان مـــــن أجـــــل تـــــدعيم قـــــدراتها علـــــى تقيـــــيم األثـــــر الصـــــحي  الـــــدعم التقنـــــي:  (د)

قــدر مــن التــآزر بــين القطاعــات، علــى العامــة، بمــا فــي ذلــك التجــارة، مــن أجــل تحقيــق أقصــى  للسياســات
المثـــال، عبـــر بـــرامج الصـــحة البيئيـــة والصـــحة المهنيـــة والوقايـــة مـــن األمـــراض غيـــر الســـارية ومـــن  ســـبيل
تلبيـــة احتياجـــات الوقايـــة مـــن األمـــراض غيـــر الســـارية ومكافحتهـــا خـــالل الكـــوارث وحـــاالت الطـــوارئ  أجـــل
لمراكـــز المتعاونـــة مـــع المنظمـــة وشـــبكات تبـــادل تـــدعيم المراكـــز المرجعيـــة الوطنيـــة وا طريـــق إنشـــاء/ عـــن

  المعارف.
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تدعيم قدرة األمانة على المستوى العالمي واإلقليمي والـوطني بشـأن الوقايـة مـن األمـراض  القدرة:  (ه)
تحديـد  بغيـةغير السارية ومكافحتها؛ ودراسة قـدرة الـدول األعضـاء مـن خـالل استقصـاءات لتقيـيم القـدرات 

  فير الدعم من األمانة وسائر الوكاالت. االحتياجات وتطويع تو 
  

تنســـيق األنشـــطة المقترحـــة بالنســـبة لألمـــراض غيـــر الســـارية مـــن ِقبـــل صـــناديق األمـــم  التنســـيق:  (و)
) من أجل تحقيق اسـتجابة متسـقة لـدعم األنشـطة ذات الصـلة التـي ٢المتحدة وبرامجها ووكاالتها (التذييل 

  تضطلع بها وزارات الصحة. 
  

توفير اإلرشادات للبلدان بشـأن وضـع االسـتراتيجيات التـي تـدعم عمـل نمـوذج الشـراكة  :الشراكات  (ز)
العـــالمي المتوقـــع أن يوصـــي بـــه األمـــين العـــام لألمـــم المتحـــدة مـــن أجـــل التصـــدي للثغـــرات الوظيفيـــة فـــي 

  االستجابة العالمية للوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها.
  

  ء الدولييناإلجراءات المقترحة على الشركا
  

، القطـاع الخـاص مناسـباً فيما يلي اإلجراءات المقترحة على الشركاء الدوليين (بما في ذلـك، حسـبما يكـون   -٣٠
  باستثناء دوائر صناعة التبغ):لكن عندما ال يكون هناك تعارض في المصالح و 

  
تــوفير الــدعم للبلــدان بشــأن تنفيــذ نهــوج متعــددة القطاعــات مســتندة إلــى  التعــاون بــين القطاعــات:  (أ)

لمحــددات الرئيســية لألمــراض غيــر الســارية المتعلقــة لالبّينــات لتنفيــذ تــدخالت أفضــل الصــفقات والتصــدي 
بالتنمية الحضرية والغذاء والزراعة والنقـل ودعـم إدمـاج الوقايـة مـن األمـراض غيـر السـارية ومكافحتهـا فـي 

  االتفاقيات الدولية القائمة في مجالي البيئة والعمل.  تنفيذ
  

تعزيـــز التعـــاون الـــدولي وٕاقامـــة شـــراكات موجهـــة نحـــو تحقيـــق النتـــائج علـــى المســـتوى  الشـــراكات:  (ب)
العالمي واإلقليمي والقطري من أجل تعزيز اإلجراءات المتعددة القطاعات التـي تتصـدى للثغـرات الوظيفيـة 

الســـارية فيمـــا يتعلـــق بالـــدعوة وتـــدعيم القـــدرات وتطـــوير المنتجـــات وتـــوفير فـــي التصـــدي لألمـــراض غيـــر 
  الخدمات واالبتكار.

  
دعـــم الحركـــة االجتماعيــــة التـــي تهـــدف إلـــى توجيــــه المـــوارد الوطنيـــة والعالميـــة نحــــو  التضـــامن:  (ج)

ى تعزيز السياسات والخطط المتعددة القطاعات الخاصة بالوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها وٕال
  الصحة واإلنصاف، والمشاركة في هذه الحركة. 

  
مــن خــالل  المرتبطــة بــاألمراض غيــر الســاريةخفــض التعــرض لعوامــل الخطــر القابلــة للتغيير  : ٣ الغــرض

زة للصحة   إيجاد بيئات معزِّ
  

بشأن الوقايـة ُيسلِّم اإلعالن السياسي الصادر عن االجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة لألمم المتحدة   -٣١
مـــن األمـــراض غيـــر الســـارية ومكافحتهـــا باألهميـــة الحيويـــة لخفـــض مســـتوى تعـــرض األفـــراد والمجموعـــات الســـكانية 
لعوامـــل الخطـــر القابلـــة للتغييـــر الشـــائعة، أال وهـــي تعـــاطي التبـــغ والنظـــام الغـــذائي غيـــر الصـــحي والخمـــول البـــدني 

والمجموعــات الســكانية فــي الوقــت نفســه علــى  داألفــرا وتعــاطي الكحــول علــى نحــو ضــار، ومحــدداتها، ولتــدعيم قــدرة
  واتباع سلوكيات تعزز الصحة الجيدة.  أصحانتقاء خيارات 

  
وسوف ُتخفِّض استراتيجيات الوقاية الفّعالـة مـن حيـث التكلفـة التـي تتصـدى لعوامـل الخطـر القابلـة للتغييـر   -٣٢

ي األجـل البعيـد نتيجـًة لقلّـة الحاجـة إلـى العالجـات عبء األمراض غير السارية وتؤدي إلى وفورات في التكـاليف فـ
  المكلِّفة. 
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ويتعّين على الحكومـات أن تضـطلع بالقيـادة بشـأن وضـع إطـار وطنـي للسياسـات التـي تهـدف إلـى خفـض   -٣٣
عوامل الخطر من خالل اإلجراءات المتعددة القطاعات. وفي معرض وضع مثل هـذا اإلطـار، ينبغـي للحكومـة أن 

ة المصــلحة الرئيســية، وُيمكنهــا أن ُتســند أدوارًا محــددة لغيرهــا مــن أصــحاب المصــلحة، علــى أن تكــون هــي صــاحب
تحمـي فــي الوقـت نفســه المصــلحة العامـة وتتالفــى أي تعــارض فـي المصــالح. ويحتـاج األمــر إلــى إيجـاد المزيــد مــن 

والتـدابير الرقابيـة والماليـة  البيئات الداعمة التي تحمـي الصـحة وتعـزز السـلوك الصـحي باسـتخدام الحـوافز والـروادع
في السياق الـوطني،  مناسباً والقوانين وغير ذلك من الخيارات في مجال السياسات والتثقيف الصحي، حسبما يكون 

مــع تركيــز خــاص علــى صــحة األم (بمــا فــي ذلــك الرعايــة قبــل الحمــل وقبــل الــوالدة وبعــدها وتغذيــة األم) واألطفــال 
  والمراهقين والشباب.

  
مكن للتنفيذ الفّعال لإلجراءات المبّينة في إطار هذه الغاية أن يؤدي إلى خفض االنتشار الحالي لتدخين ويُ   -٣٤

الصـوديوم ونسـبة الطاقـة الكليـة المسـتمدة مـن األحمـاض  التبغ وقلـة النشـاط البـدني والبدانـة وخفـض مـدخول الملـح/
تعاطي الكحول علـى  والحّد منهنية غير المشبعة الدهنية المشبعة والقضاء تقريبًا على المدخول من األحماض الد

نحو ضار. وعـالوة علـى ذلـك، فـإن التوزيـع السـكاني لعوامـل الخطـر الفسـيولوجية، بمـا فـي ذلـك ارتفـاع ضـغط الـدم 
وارتفاع تركيزات الدهون والسكر في الدم، سوف يتغّير بحيث يزداد عدد الناس الذين يقّل تعرضهم لخطر اإلصـابة 

واألوعيــة الدمويــة وداء الســكري والســرطان واألمــراض التنفســية المزمنــة. وُتســهم اإلجــراءات المبّينــة  بــأمراض القلــب
لخفــض تعــاطي التبــغ وتعــاطي الكحــول علــى نحــو ضــار ومــدخول  االختياريــةالعالميــة  الغايــاتمباشــرة فــي تحقيــق 

المتعلقـة بخفـض انتشـار ارتفـاع  تياريـةاالخالعالميـة  الغايـاتالملح والخمول البـدني، وبطريقـة غيـر مباشـرة فـي بلـوغ 
  ضغط الدم والوقاية من الزيادة في داء السكري والبدانة.

  
  اإلجراءات المقترحة على الدول األعضاء: مكافحة التبغ

  
  اإلجراءات المقترحة هي كما يلي.  -٣٥
  

االتجـار غيـر  تعجيل تنفيذ اتفاقية المنظمة اإلطارية بشأن مكافحة التبغ وبروتوكول القضاء على  (أ)
المشروع بمنتجات التبغ الملحق بهـا (المعتمـدين مـن مـؤتمر األطـراف فـي اتفاقيـة المنظمـة اإلطاريـة بشـأن 

). وينبغي لجميع الدول األعضاء التي لم تصبح بعد أطرافًا في االتفاقية اإلطارية أن تنظر ١مكافحة التبغ
أو الموافقــة عليهــا أو التأكيــد الرســمي عليهــا أو فــي اتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة للتصــديق عليهــا أو قبولهــا 

  .١–٥٦ج ص عاالنضمام إليها في أقرب فرصة، وفقًا للقرار 
  

بغيــة خفــض تعــاطي التبــغ، تشــجيع تنفيــذ التــدابير المحــددة التاليــة، علــى أقــل تقــدير، والتــي تشــمل   (ب)
نســبة لهــا مبــادئ توجيهيــة تــدابير أفضــل الصــفقات والصــفقات الجيــدة لخفــض تعــاطي التبــغ والتــي توجــد بال

  منبثقة عن اتفاقية المنظمة اإلطارية بشأن مكافحة التبغ:
  

  زيـــادة الضـــرائب علـــى جميـــع منتجـــات التبـــغ وتعـــديل أســـعارها حســـب التضـــخم، مـــع مراعـــاة
العائدات الكبيرة المكتسبة من الضرائب المفروضة على منتجـات التبـغ. وفـي معـرض القيـام 

التدابير السـعرية والضـريبية ( ٦مبادئ التوجيهية الخاصة بالمادة بذلك، تؤخذ في االعتبار ال
مـن اتفاقيـة المنظمـة اإلطاريـة بشـأن مكافحـة التبـغ ) الرامية إلـى الحـّد مـن الطلـب علـى التبـغ

 (رهنًا باعتماد مؤتمر األطراف في اتفاقية المنظمة اإلطارية بشأن مكافحة التبغ)

                                                           
  .FCTC/COP5(1)القرار    ١
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  فــي جميــع  ٪١٠٠خاليــة مــن دخــان التبــغ بنســبة إصــدار تشــريعات بشــأن تخصــيص بيئــات
، مناســباً أمــاكن العمــل المغلقــة ووســائل النقــل العــام واألمــاكن العامــة المغلقــة، وحســبما يكــون 

أمــــاكن عامــــة أخــــرى. وفــــي معــــرض القيــــام بــــذلك، تؤخــــذ فــــي االعتبــــار المبــــادئ التوجيهيــــة 
مــن اتفاقيــة المنظمــة  )مبــادئ توجيهيــة بشــأن الحمايــة مــن دخــان التبــغ( ٨الخاصــة بالمــادة 

 اإلطارية بشأن مكافحة التبغ

 حمــالت شــديدة الوقــع فــي وســائل  مــن خــالل تحــذير النــاس مــن مخــاطر التبــغ، بمــا فــي ذلــك
وواضـحة ومرئيـة وسـهلة القـراءة. وفـي معـرض القيـام بـذلك،  قويـةاإلعالم وتحـذيرات صـحية 

 )تغليف وتوسيم منتجات التبـغ( ١١تؤخذ في االعتبار المبادئ التوجيهية الخاصة بالمادتين 
مــن اتفاقيــة المنظمــة اإلطاريــة بشــأن  الجمهــور)التثقيــف واالتصــال والتــدريب وتوعيــة ( ١٢و

 مكافحة التبغ

  تنفيذ أشكال شاملة من الحظر علـى اإلعـالن عـن التبـغ والتـرويج لـه ورعايتـه. وفـي معـرض
اإلعـالن عـن التبـغ ( ١٣مـادة القيام بذلك، تؤخذ في االعتبار المبـادئ التوجيهيـة الخاصـة بال

 من اتفاقية المنظمة اإلطارية بشأن مكافحة التبغ )والترويج له ورعايته

  عــرض المســاعدة علــى األشــخاص الــذين يريــدون اإلقــالع عــن تعــاطي التبــغ. وفــي معــرض
التـدابير الراميـة إلـى ( ١٤القيام بذلك، تؤخذ في االعتبار المبادئ التوجيهية الخاصة بالمادة 

مـــن اتفاقيـــة المنظمـــة  )مـــن الطلـــب فيمـــا يتعلـــق باالعتمـــاد علـــى التبـــغ واإلقـــالع عنـــه الحـــدّ 
 اإلطارية بشأن مكافحة التبغ

  تنظيم محتويات منتجات التبغ وانبعاثاتها وٕالزام صانعي منتجات التبـغ ومسـتورديها بالكشـف
رض عــن معلومــات عــن محتويــات منتجــات التبــغ وانبعاثاتهــا للســلطات الحكوميــة. وفــي معــ

تنظــيم محتويــات ( ٩القيــام بــذلك، تؤخــذ فــي االعتبــار المبــادئ التوجيهيــة الخاصــة بالمــادتين 
من اتفاقية المنظمة اإلطارية بشـأن  تنظيم الكشف عن منتجات التبغ)( ١٠و )منتجات التبغ
 .مكافحة التبغ

  
  :بغية تيسير تنفيذ التدابير الموصوفة أعاله، ستكون اإلجراءات التالية مفيدة  (ج)

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

التبغ وفقًا للقانون الوطني. وفي معرض القيـام بـذلك، تؤخـذ فـي االعتبـار المبـادئ التوجيهيـة 
 من اتفاقية المنظمة اإلطارية بشأن مكافحة التبغ ٣-٥الخاصة بالمادة 

 سياسات مكافحة التبغ رصد تعاطي التبغ وتنفيذ 

 إنشاء أو تدعيم وتمويل آلية تنسيق وطنية أو مراكز اتصال خاصة بمكافحة التبغ 

  .إنشاء أو تدعيم وتمويل آليات إلنفاذ سياسات مكافحة التبغ المعتمدة  
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 صحي غذائياإلجراءات المقترحة على الدول األعضاء: تعزيز نظام 
 
المضـي قـدمًا فـي تنفيـذ االسـتراتيجيات والتوصـيات العالميـة. وينبغـي للـدول تتمثل اإلجراءات المقترحة فـي   -٣٦

األعضاء النظر في وضع أو تدعيم سياسات وخطط عمل وطنية بشأن التغذيـة وتنفيـذ االسـتراتيجية العالميـة بشـأن 
ل وخطـة التنفيـذ النظام الغذائي والنشاط البدني والصحة واالستراتيجية العالميـة بشـأن تغذيـة الرضـع وصـغار األطفـا

الشــــاملة الخاصــــة بتغذيــــة األمهــــات والرّضــــع وصــــغار األطفــــال ومجموعــــة توصــــيات المنظمــــة الخاصــــة بتســــويق 
المـــأكوالت والمشـــروبات غيـــر الكحوليـــة لألطفـــال وغيـــر ذلـــك مـــن االســـتراتيجيات ذات الصـــلة، بمـــا فـــي ذلـــك األخـــذ 

تها التـي تُثبـت البيانـات المسـتجدة أنهـا تعـزز بسياسات وٕاجراءات تهدف إلى تعزيز أفضل صفقات المنظمة وتـدخال
  النظم الغذائية الصحية في صفوف السكان برمتهم، من أجل:

  
تعزيز ودعم االقتصار على الرضاعة الطبيعية خالل األشهر الستة األولى من العمر، واستمرار   (أ)

  ية المالئمة والمناسبة التوقيت؛الرضاعة الطبيعية حتى السنة الثانية من العمر أو أكثر، والتغذية التكميل

  وضع تدابير سياسة عامة تستهدف مصانع انتاج األغذية وتجهيزها من أجل:  (ب)

 ١خفض مستوى الملح في األغذية 

  وتخليص األغذية تمامًا من األحماض الدهنية غير المشبعة المنتجة صناعيًا، واالستعاضـة
  ٢عنها باألحماض الدهنية العديدة الالتشبع

  مســـتوى األحمـــاض الدهنيـــة المشـــبعة فـــي األغذيـــة واالستعاضـــة عنهـــا باألحمـــاض وخفـــض
 ٣الدهنية العديدة الالتشبع

 وخفض محتوى األغذية والمشروبات غير الكحولية من السكريات الحرة؛ 

وضـع تـدابير سياســة عامـة تسـتهدف باعــة األغذيـة بالتجزئــة ومتعهـدي توريـدها مــن أجـل تحســين   (ج)
نتجــــات الغذائيــــة األصــــح الميســــورة الســــعر (الفاكهــــة والخضــــروات، والمنتجــــات فــــرص الحصــــول علــــى الم

المنخفضــــة المحتــــوى مــــن الصــــوديوم واألحمــــاض الدهنيــــة المشــــبعة واألحمــــاض الدهنيــــة غيــــر المشــــبعة 
  ٤والسكريات الحرة)؛

   ٥ضمان توفير أغذية صحية في جميع المؤسسات العامة وأماكن العمل؛  (د)

                                                           
  على سبيل المثال، عن طريق التفاوض بشأن تحديد قيم إرشادية للمحتوى من الملح حسب فئة المواد الغذائية.    ١
علــى ســبيل المثــال، مــن خــالل نهــوج تنظيميــة ُتقيِّــد اســتخدام الــدهن أو الزيــت أو أي مكونــات أخــرى ُتســتخدم فــي تجهيــز    ٢

األغذيــة وتحتــوي علــى أحمــاض دهنيــة غيــر مشــبعة ُمنتَجــة صــناعيًا (أو زيــوت نباتيــة ُمهدرجــة جزئيــًا)؛ ولــوائح ُتحــد مــن بيــع 
يــة غيــر مشــبعة فــي المطــاعم ومؤسســات بيــع األغذيــة؛ ونهــوج طوعيــة قائمــة المنتجــات الغذائيــة المحتويــة علــى أحمــاض دهن

  على التفاوض مع دوائر صناعة األغذية. 
علــى ســبيل المثــال، عــن طريــق تــوفير حــوافز للصــانعين لكــي يســتخدموا زيوتــًا نباتيــًة أصــح أو يســتثمروا فــي المحاصــيل    ٣

  الزيتية ذات الخصائص الدهنية األصح. 
لمثــال، عــن طريــق تــوفير حــوافز لشــبكات توزيــع األغذيــة والتفــاوض مــع متعهــدي توريــد األغذيــة مــن أجــل علــى ســبيل ا   ٤

  عرض منتجات غذائية ذات خصائص دهنية أصح. 
  على سبيل المثال، عن طريق تحديد معايير تغذوية لمؤسسات توريد األغذية في القطاع العام.   ٥
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أدوات اقتصـــادية، بمـــا فـــي ذلـــك الضـــرائب وأشـــكال الـــدعم، مـــن أجـــل جعـــل النظـــر فـــي اســـتخدام   )ه(
   ١المنتجات الغذائية األصح أقل تكلفة وتثبيط استهالك الخيارات األقل قيمة من الناحية الصحية؛

  
القيــام بحمــالت عامــة ومبــادرات للتســويق المجتمعــي مــن أجــل إعــالم المســتهلكين بأنمــاط الــنظم   (و)

 وتيسير السلوكيات الصحية؛الغذائية الصحية 
 

زة للصحة والتغذية في المدارس ومواقع العمل والعيـادات والمستشـفيات، بمـا فـي   (ز) إيجاد بيئات معزِّ
  ذلك التثقيف التغذوي؛

  
تنفيــذ المعــايير الدوليــة لألغذيــة الــواردة فــي الدســتور الغــذائي بشــأن توســيم األغذيــة المعبــأة مســبقًا   (ح)

يهيــــة للدســــتور بشــــأن توســــيم األغذيــــة مــــن أجــــل تــــوفير معلومــــات دقيقــــة ومتوازنــــة وكــــذلك المبــــادئ التوج
  ٢للمستهلكين تسمح لهم بإجراء خيارات صحية وهم على بينة من األمر؛

  
ــــذ مجموعــــة توصــــيات المنظمــــة الخاصــــة بتســــويق المــــأكوالت والمشــــروبات غيــــر الكحوليــــة  (ط)  تنفي

  لألطفال، بما في ذلك آليات رصد.
  

  مقترحة على الدول األعضاء: تشجيع النشاط البدنياإلجراءات ال
  

تتمثل اإلجراءات المقترحة في المضي قدمًا في تنفيـذ االسـتراتيجية العالميـة بشـأن النظـام الغـذائي والنشـاط   -٣٧
البدني والصحة وغير ذلك من االستراتيجيات ذات الصلة مع التركيز على السياسات واإلجـراءات التـي تشـمل عـّدة 

والتأكيد على األطفال والمراهقين وتعزيز أفضل صفقات المنظمة وتدخالتها التـي تُثبـت البيانـات المسـتجدة  سياقات
  مردوديتها بشأن زيادة المشاركة في النشاط البدني بين السكان برمتهم. وتشمل مجاالت العمل المحددة ما يلي:

  
  تعزيزًا للصحة؛ اعتماد وتنفيذ مبادئ توجيهية وطنية بشأن النشاط البدني  (أ)
  

تشجيع النشاط البدني خالل أنشطة الحياة اليومية، بما في ذلـك مـن خـالل "النقـل النشـط" وكـذلك   (ب)
  من خالل الترفيه والتسلية والرياضة؛

  
النظــــــر فــــــي إنشــــــاء لجنــــــة أو تحالفــــــات وطنيــــــة متعــــــددة القطاعــــــات لتــــــوفير القيــــــادة والتنســــــيق   (ج)

  االستراتيجيين؛ 
  

خارج قطاع الصحة وتحديد الفوائد اإلضافية الناجمـة عـن النشـاط  من شراكات مع وكاالتإقامة   (د)
البدني وتعزيزها، مثل اإلنجاز التعليمي والهواء النظيـف وتخفيـف االكتظـاظ والصـحة االجتماعيـة والنفسـية 

  وتنمية صحة الطفل؛
  

                                                           
مـن األغذيـة للثنـي عـن اسـتهالكها، وفـرض ضـرائب علـى أسـاس المحتـوى على سبيل المثال، فرض ضرائب على فئات    ١

  الغذائي؛ وتوفير حوافز ضريبية للصّناع الذين يقوموم بإعادة صياغة منتجاتهم؛ ودعم أسعار المنتجات الغذائية األصح.
  ية. على سبيل المثال، توسيم واجهة العبوات برموز لونية استنادًا إلى نماذج للمحتويات الغذائ   ٢
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زيــادة النشــاط البــدني علــى الســواء مــن خــالل التــدخالت البرمجيــة وعلــى مســتوى السياســات وفــي   )ه(
التخطيط والتصميم الحضري هما قطاعان مهّمـان ينبغـي إشـراكهما مـن (على سبيل المثال، بيئات متعددة 

  ؛)أجل تحسين بيئة البناء
  

مــا فــي ذلــك داخــل المجموعــات إرســاء القيــادة علــى مســتويات متعــددة بواســطة أطــراف مختلفــة؛ ب  (و)
المهنية (على السواء داخل قطاع الصحة وخارجه) في المجتمـع المحلـي ومـن أجـل الشـباب وكافـة الفئـات 

  العمرية؛
  

تنفيذ استراتيجيات خاصة بوسائل األعالم والتسويق المجتمعي متسمة بالمردوديـة مـن أجـل زيـادة   (ز)
ممارسـة النشـاط البـدني، مـع ربطهـا بـإجراءات داعمـة لتحقيـق الوعي وتوفير التثقيف والحافز (العزم) على 

  أقصى الفائدة واألثر.
  

  اإلجراءات المقترحة على الدول األعضاء: الحّد من تعاطي الكحول على نحو ضار
  

  :تندرج اإلجراءات المقترحة تحت العناوين التالية  -٣٨
  

 مـن تعـاطي الكحـول علـى نحـو ضـار: المضي قدمًا في تنفيذ االستراتيجية العالمية بشأن الحدّ   (أ)
، من أجل الحّد من مناسباً وضع سياسات وبرامج وطنية شاملة ومتعددة القطاعات وتنفيذها، حسبما يكون 

تعــاطي الكحــول علــى نحــو ضــار وتتصــدى لمســتوى تعــاطي الكحــول بشــكل عــام فــي مجموعــة ســكانية مــا 
يـارات وتـدخالت السياسـة العامـة علـى المسـتوى ونمطه وسياقاته المحليـة. وتشـمل المجـاالت المسـتهدفة لخ

  الوطني الموصى بها في االستراتيجية العالمية بشأن الحّد من تعاطي الكحول على نحو ضار ما يلي: 
  

 القيادة والوعي وااللتزام 

  استجابة الخدمات الصحية 

 اإلجراءات المجتمعية 

 سياسات بشأن القيادة تحت تأثير الكحول وتدابير مكافحتها 

 توافر الكحول 

 تسويق المشروبات الكحولية 

 سياسات التسعير 

 العواقب السلبية للشرب والُسْكر الحّد من 

  الحـــّد مـــن أثـــر الكحـــول غيـــر المشـــروع والكحـــول الُمنـــتج بصـــورة غيـــر رســـمية علـــى الصـــحة
 العمومية 

 الرصد والترصد.  
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ومية الرامية إلى الحـّد ضمان توجيه سياسات وتدخالت الصحة العم سياسات الصحة العمومية:  (ب)
مــن تعــاطي الكحــول علــى نحــو ضــار وصــياغتها وفقــًا لمصــالح الصــحة العموميــة، واســتنادها إلــى أفضــل 
الممارسـات القائمــة وأفضــل البّينــات المتاحــة بشــأن فّعاليــة ومردوديــة االســتراتيجيات والتــدخالت المولَّــدة فــي 

  سياقات مختلفة. 

وزارات وأصــحاب الــ ســائر الصــحة بــدور حاســم بشــأن إشــراكوزارات  اضــطالعضــمان  القيــادة:  (ج)
  ، من أجل وضع السياسات وتنفيذها بفّعالية.مناسباً مصلحة، حسبما يكون ال

زيادة قدرة خدمات الرعاية الصحية على تنفيذ التدخالت الوقائيـة والعالجيـة بشـأن الشـرب  القدرة:  (د)
كحــول، بمــا فــي ذلــك الفــرز والتــدخالت المقتضــبة المحفــوف بالمخــاطر واالضــطرابات المرتبطــة بتعــاطي ال

  في بيئات الرعاية الصحية وغيرها من البيئات التي توّفر العالج من األمراض غير السارية. 

للسـياق  مناسـباً وضع أطـر فّعالـة لرصـد تعـاطي الكحـول علـى نحـو ضـار، حسـبما يكـون  الرصد:  )ه(
الوطني، استنادًا إلى مجموعة من المؤشرات المتضمنة في اإلطار العالمي الشـامل لرصـد األمـراض غيـر 

  السارية بما يتماشى مع االستراتيجية العالمية بشأن الحّد من تعاطي الكحول على نحو ضار.
  

والنشـاط البـدني والحـّد  اإلجراءات المقترحة على األمانـة: مكافحـة التبـغ وتعزيـز النظـام الغـذائي الصـحي
  من تعاطي الكحول على نحو ضار 

  
  :ُيتوخى من األمانة أن تتخذ اإلجراءات التالية  -٣٩
  

) علـى الحـّد مـن عوامــل ٢العمـل مـع منظمـات منظومـة األمـم المتحــدة األخـرى (التـذييل  القيـادة:  (أ)
الوقايـــة مـــن األمـــراض غيـــر الســـارية فـــي  إدراجالخطـــر القابلـــة للتغييـــر علـــى المســـتوى القطـــري فـــي إطـــار 

  عمليات تصميم وتنفيذ إطار عمل األمم المتحدة للمساعدة االنمائية على المستوى القطري.

دعــم مــؤتمر األطــراف فــي اتفاقيــة المنظمــة اإلطاريــة بشــأن مكافحــة التبــغ فــي  القواعــد والمعــايير:  (ب)
معيارية وأدوات تقنية لدعم تنفيـذ اسـتراتيجيات سبيل وضع مبادئ توجيهية وبروتوكوالت؛ ووضع إرشادات 

المنظمــة العالميــة بشــأن التصــدي لعوامــل الخطــر القابلــة للتغييــر؛ ومواصــلة وضــع مجموعــة مشــتركة مــن 
المؤشرات وأدوات جمع البيانات من أجل تعّقب عوامل الخطر القابلة للتغيير في صفوف السكان، بما في 

  لرصد تعاطي الكحول على نحو ضار على مستويات مختلفة. ذلك العمل بشأن جدوى مؤشر مركَّب

إصـدار وتوزيـع إرشـادات ("مجموعـات أدوات")  خيارات السياسـة العامـة المسـتندة إلـى البّينـات:  (ج)
عن كيفية تفعيل تنفيذ التدخالت وتقييمها على المسـتوى القطـري فيمـا يتعلـق بخفـض انتشـار تعـاطي التبـغ 

  صحي والنشاط البدني والحّد من تعاطي الكحول على نحو ضار. وتعزيز النظام الغذائي ال

تــوفير المســاعدة التقنيــة بنــاًء علــى الطلــب مــن أجــل تــدعيم القــدرة الوطنيــة علــى:  الــدعم التقنــي:  (د)
خفض الطلب على منتجات التبغ واإلمدادات منها ومكافحة تدّخل دوائر صناعة التبغ، وفقـًا التفاقيـة  )١(

) الحّد من عوامل الخطر القابلة للتغيير مـن ٢ة بشأن مكافحة التبغ ومبادئها التوجيهية؛ (المنظمة اإلطاري
زة للصــحة فــي السياســة العامــة ومبــادرات بشــأن أمــاكن العمــل ومبــادرات المــدن خــالل تنفيــذ خيــارات معــزِّ 

ســبيل المثــال، الصــحية والتنميــة الحضــرية الحّساســة للصــحة ومبــادرات الحمايــة االجتماعيــة والبيئيــة، علــى 
  البلدية. من خالل إشراك المجالس المحلية/
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  اإلجراءات المقترحة على الشركاء الدوليين
  

، القطـاع الخـاص مناسـباً فيما يلي اإلجراءات المقترحة على الشركاء الدوليين (بما في ذلـك، حسـبما يكـون   -٤٠
  التبغ)عندما ال يكون هناك تعارض في المصالح وباستثناء دوائر صناعة 

  
توفير الدعم من أجل تنفيذ اتفاقية المنظمة اإلطارية بشـأن مكافحـة  دعم االستراتيجيات العالمية:  (أ)

التبغ واالستراتيجية العالمية بشأن الحّد مـن تعـاطي الكحـول علـى نحـو ضـار واالسـتراتيجية العالميـة بشـأن 
مـن ة بشـأن تغذيـة الرضـع وصـغار األطفـال و النظام الغذائي والنشاط البدني والصحة واالستراتيجية العالمي

  مجموعة توصيات المنظمة الخاصة بتسويق المأكوالت والمشروبات غير الكحولية لألطفال.أجل تنفيذ 
  

المســاهمة فــي تســريع الحــّد مــن عوامــل الخطــر القابلــة للتغييــر مــن أجــل خفــض تعــاطي  التعــاون:  (ب)
بدني والحّد من تعاطي الكحول على نحو ضار من خالل التبغ وتعزيز النظام الغذائي الصحي والنشاط ال

دعـــم تشـــكيل جـــدول األعمـــال البحثيـــة والمشـــاركة فيـــه ووضـــع اإلرشـــادات التقنيـــة وتنفيـــذها وتعبئـــة الـــدعم 
  .مناسباً المالي، حسبما يكون 

  
ر دعم السلطات الوطنية من أجل إيجاد بيئات تمكينيـة ُتحـّد مـن عوامـل الخطـ :البيئات التمكينية  (ج)

القابلة للتغيير المرتبطة باألمراض غير السارية من خالل السياسات المعززة للصحة في مجاالت الزراعـة 
  والتعليم والرياضة والغذاء والتجارة والنقل والتخطيط الحضري. 

  
تــدعيم الــنظم الصــحية وٕاعــادة توجيههــا لكــي تتصــدى للوقايــة مــن األمــراض غيــر الســارية  : ٤ الغــرض

  ومكافحتها من خالل رعاية أولية تركِّز على الناس وتغطية شاملة.
  

يـــدعو اإلعـــالن السياســـي الصـــادر عـــن االجتمـــاع الرفيـــع المســـتوى للجمعيـــة العامـــة لألمـــم المتحـــدة بشـــأن   -٤١
، تدعيم النظم الصـحية التـي تـدعم مناسباً سارية ومكافحتها إلى "مواصلة، حسبما يكون الوقاية من األمراض غير ال

ســتجابات فّعالـــة ومســتدامة ومنســـقة وخــدمات مســـتندة إلــى البّينـــات وفّعالــة التكلفـــة االرعايــة الصـــحية األوليــة وتُقـــدم 
ومـــن أجـــل تـــوقي هـــذه ومنصـــفة ومتكاملـــة مـــن أجـــل التصـــدي لعوامـــل الخطـــر المرتبطـــة بـــاألمراض غيـــر الســـارية 

  (ب)).٤٥األمراض وعالجها ورعاية مرضاها..." (الفقرة 
  

الفـرز المبكـر والعـالج والوقايـة  وتشمل الرعاية الشاملة لألمراض غير السـارية الوقايـة األوليـة واالكتشـاف/  -٤٢
التـي يعـاني منهـا  الثانوية والتأهيل والرعاية الملطفة. ويحتاج األمر إلى إجراءات حاسمة إلصـالح جوانـب الضـعف

النظام الصحي (في مجاالت القيادة وتصريف الشؤون، والشؤون المالية، وتقديم الخدمات، والقوة العاملـة الصـحية، 
والمعلومات الصحية، والمنتجات والتكنولوجيات الطبية)، ولوضع توجيهات للسياسـة العامـة مـن أجـل المضـي قـدمًا 

لالزمة لألمراض غير السارية من خالل نهج للرعاية الصحية األولية يركِّـز نحو التغطية الشاملة وتوفير الخدمات ا
  على الناس. 

  
وينبغي للنظـام الصـحي أن يسـتهدف، بعـد إعـادة توجيهـه ودعمـه، تحسـين الكشـف المبكـر ألمـراض القلـب   -٤٣

اض غيـر السـارية، بمـا واألوعية الدموية، والسـرطان، واألمـراض التنفسـية المزمنـة، وداء السـكري، وغيرهـا مـن األمـر 
فــي ذلــك االضــطرابات النفســية، ويقــي مــن المضــاعفات وُيِحــّد مــن الحاجــة إلــى دخــول المستشــفى وٕالــى التــدخالت 
التكنولوجية المتقدمة المكلِّفة ويقي من الموت المبكر. فعلى سبيل المثال، في حالة أمراض القلب واألوعية الدمويـة 

كــر عــن األشــخاص المعرضــين لخطــر اإلصــابة بــأمراض القلــب واألوعيــة وداء الســكري، مــن الممكــن للكشــف المب



   EB132/7                Annex    الملحق            ١٣٢/٧ت  م

29 

الدموية بدرجـة كبيـرة مـن خـالل الفـرز الـذي يسـتهدف فـرط ضـغط الـدم وداء السـكري وعـالج هـؤالء األشـخاص، أن 
يؤدي إلى تجنب السواد األعظم من النوبات والسكتات القلبيـة وحـاالت البتـر والعمـى والحاجـة إلـى الغسـيل الكلـوي. 

الفـــرز المبكـــر والتشـــخيص المبكـــر بأهميـــة حاســـمة بالنســـبة للحـــد مـــن المراضـــة والوفيـــات  وبالمثـــل، يتســـم الكشـــف/
طان عنـق الـرحم والثـدي، بـالنظر إلـى أن المرحلـة التـي يكـون ر الناجمة عن العديد مـن السـرطانات، بمـا فـي ذلـك سـ

لعــالج وفــرص بقــاء المــريض علــى قيــد الســرطان قــد بلغهــا عنــد التشــخيص هــي أهــم محــدد فيمــا يتعلــق بخيــارات ا
 االختياريـــةالعالميـــة  الغايـــاتالحيـــاة. وُتســـهم اإلجـــراءات المبّينـــة فـــي إطـــار هـــذه الغايـــة بصـــورة مباشـــرة فـــي تحقيـــق 

الخاصــة بالوقايــة مــن النوبــات القلبيــة مــن خــالل المشــورة والعــالج باألدويــة وتحســين تــوافر التكنولوجيــات األساســية 
  لالزمة لعالج األمراض غير السارية الرئيسية بتكلفة ميسورة. واألدوية األساسية ا

  
  اإلجراءات المقترحة على الدول األعضاء 

  
  اإلجراءات المقترحة هي كما يلي.  -٤٤
  

  إجراءات لضمان تصريف الشؤون بفّعالية والمساءلة، وهي تشمل: القيادة:  (أ)
  

 ر خـدمات األمـراض غيـر السـارية االضطالع بالمسؤولية والمساءلة فيما يتعلق بضـمان تـواف
 في سياق التدعيم الشامل للنظام الصحي

  اســتخدام النهــوج المجتمعيــة التشــاركية بشــأن تصــميم بــرامج األمــراض غيــر الســارية وتنفيــذها
 ورصدها وتقييمها عبر سلسلة الرعاية من أجل تحسين فّعالية االستجابة المنصفة وتعزيزها

  أو خطـــط  الســـارية فـــي عمليـــات إصـــالح قطـــاع الصـــحة و/إدمـــاج خـــدمات األمـــراض غيـــر
تحســين أداء الـــنظم الصــحية وتوجيـــه الــنظم الصـــحية نحــو التصـــدي للمحــددات االجتماعيـــة 

  للصحة والتغطية الشاملة
  

  إجراءات إلرساء تمويل مستدام ومنصف للصحة، وهي تشمل:  التمويل:  (ب)
  

  تُفـــرض علـــى المرضـــى إلـــى التضـــامن التحـــّول مـــن االعتمـــاد علـــى رســـوم المســـتخدمين التـــي
 األمراض غير السارية  خدمات والحماية المتوافرين نتيجة للتجميع والدفع المسبق، مع إدراج

  إحراز تقدم نحو التغطية الشاملة من خالل توليفة مـن العائـدات الداخليـة والتمويـل االبتكـاري
دخالت الوقائيـة والعالجيـة الفّعالـة والمساعدة المالية الخارجية، مع إيـالء األولويـة لتمويـل التـ

التكلفــة بشــأن النوبــات والســكتات القلبيــة وفــرط ضــغط الــدم والســرطان وداء الســكري والربــو 
 وداء االنسداد الرئوي المزمن

  وضع مبـادرات محليـة ووطنيـة لضـمان الحمايـة مـن المخـاطر الماليـة وغيـر ذلـك مـن أشـكال
ن خـــالل التـــأمين الصـــحي والتمويـــل الضـــريبي الحمايـــة االجتماعيـــة (علـــى ســـبيل المثـــال، مـــ

والتحويالت النقدية) بما يشمل توفير الوقاية مـن جميـع االعـتالالت، بمـا فـي ذلـك األمـراض 
ن ال يعمـل مـنهم غير السارية، وعالجها وتأهيل المصابين بها للناس جميعًا، بما في ذلك م

 في القطاع الرسمي
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الفّعاليـة واإلنصـاف والتغطيـة والجـودة فيمـا يتعلـق بخـدمات إجـراءات لتحسـين  التغطية الموسـعة:  (ج)
األمــــراض غيــــر الســــارية مــــع التركيــــز بشــــكل خــــاص علــــى أمــــراض القلــــب واألوعيــــة الدمويــــة والســــرطان 

  واألمراض التنفسية المزمنة وداء السكري وعوامل الخطر المرتبطة بها، وهي تشمل:

  شــبكات للرعايــة الصــحية قريبــة مــن ضــمان تنظــيم نظــم الخــدمات واإلحالــة وتــدعيمها حــول
الزبائن وُمركِّزة على الناس وُمدَمجة علـى نحـو كامـل فـي بقيـة نظـام تقـديم الرعايـة الصـحية، 

 بما في ذلك مرافق متخصصة إسعافية وللمرضى الداخليين

  تمكــين جميــع مقــدمي الخــدمات (علــى ســبيل المثــال، المنظمــات غيــر الحكوميــة والمنظمــات
ح وتلــك التــي ال تســتهدف الــربح ومجموعــة متنوعــة أخــرى مــن الخــدمات) التــي تســتهدف الــرب

من التصدي لألمراض غير السارية بطريقة منصفة مع ضمان حماية المسـتهلك فـي الوقـت 
نفســه واالســتفادة أيضــًا مــن إمكانــات مجموعــة متنوعــة مــن الخــدمات األخــرى فــي التصــدي 

قليـــدي والرعايـــة الوقائيـــة والتأهيليـــة لألمـــراض غيـــر الســـارية (علـــى ســـبيل المثـــال، الطـــب الت
 والملّطفة والخدمات االجتماعية)

  لزيــادة التغطيــة بتــدخالت فّعالــة التكلفــة  غايــاتوضــع معــايير لتنظــيم تقــديم الخــدمات وتحديــد
األثر للتصدي ألمراض القلب واألوعية الدموية والسرطان واألمراض التنفسية المزمنة  وقوية

وداء الســـكري بطريقـــة متدرجـــة، وٕاعـــادة هيكلـــة خـــدمات األمـــراض غيـــر الســـارية مـــع بـــرامج 
 خاصة بأمراض معّينة، بما في ذلك الصحة النفسية، حول احتياجات الناس

  األجــل مــن قبــل األشــخاص المصــابين بــأمراض غيــر تلبيــة االحتياجــات إلــى الرعايــة الطويلــة
ســارية وأمــراض مشــتركة مــن خــالل نمــاذج رعايــة مبتكــرة وفّعالــة تــربط بــين خــدمات الصــحة 
المهنيـــة والمـــوارد الصـــحية المجتمعيـــة مـــن جهـــة والرعايـــة األوليـــة وبقيـــة نظـــام تقـــديم الرعايـــة 

 الصحية من جهة أخرى

 ا مـن أجـل التصـدي لألمـراض غيـر السـارية مـع إقامة نظم لضمان الجودة ومواصـلة تحسـينه
التركيز على الرعاية األولية، بما في ذلـك اسـتخدام المبـادئ التوجيهيـة للمنظمـة وأدواتهـا فـي 
التصــدي لألمــراض غيــر الســارية الرئيســية واألمــراض المشــتركة بعــد تكييفهــا تبعــًا للســياقات 

 الوطنية

 التصدي لحاالتهم  فيمراض غير السارية اتخاذ إجراءات لمساعدة األشخاص المصابين باأل
الذاتية على نحو أفضل وتوفير التثقيف والحوافز واألدوات من أجـل الرعايـة الذاتيـة والعـالج 

 تكنولوجيات المعلومات واالتصاالتالذاتي، على سبيل المثال، من خالل 
  

أجـــل الوقايـــة مـــن  إجـــراءات لضـــمان مـــوارد بشـــرية كافيـــة ومؤهلـــة مـــن تنميـــة المـــوارد البشـــرية:  (د)
  األمراض غير السارية ومكافحتها، وهي تشمل: 

  تحديــــد الكفــــاءات الالزمــــة واالســــتثمار فــــي تحســــين معــــارف القــــوة العاملــــة الصــــحية القائمــــة
ومهاراتها وحماسها فيمـا يتعلـق بالتصـدي لألمـراض غيـر السـارية، بمـا فـي ذلـك االعـتالالت 

ووضـــع خطـــة الســـتيفاء  –طرابات النفســـية علـــى ســـبيل المثـــال، االضـــ –المشـــتركة الشـــائعة 
 االحتياجات المتوقعة من القوة العاملة الصحية في المستقبل
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  ،تضمين الوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها فـي تـدريب جميـع العـاملين الصـحيين
 المهنيين منهم وغير المهنيين (التقنيين والمهنيين)، مع التركيز على الرعاية األولية

 أجـــر وحـــوافز مناســـبة للعـــاملين الصـــحيين، مـــع إيـــالء اهتمـــام خـــاص الجتـــذابهم إلـــى  تقـــديم
 عليهم فيها والحفاظالمناطق التي تعاني من نقص الخدمات 

  توفير مسارات وظيفية للعـاملين الصـحيين مـن خـالل تـدعيم التـدريب علـى مسـتوى الدراسـات
التخصصــات المهنيــة  العليــا، مــع تركيــز خــاص علــى األمــراض غيــر الســارية، فــي مختلــف

(علــى ســبيل المثــال، الطــب والصــيدلة وٕادارة الصــحة العموميــة والتغذيــة واقتصــادات الصــحة 
 والتعليم) والتقدم الوظيفي للموظفين غير المهنيين

  تدعيم قدرات التخطيط لتقديم الخدمات الخاصة باألمراض غيـر السـارية مـن خـالل الحكومـة
الرعاية الذاتية، وتدعيم القدرة على رصد تقديم هـذه الخـدمات والرابطات المهنية ومجموعات 

  وتقييمه؛
  

إجراءات لتحسين الوصول المنصف إلى برامج الوقاية (على سبيل المثال، المعلومـات  الوصول:  )ه(
الصــــحية) واألدويــــة والتكنولوجيــــات األساســــية، مــــع التركيــــز علــــى األدويــــة والتكنولوجيــــات الالزمــــة لتنفيــــذ 

األساســـية بشـــأن أمــراض القلـــب واألوعيـــة الدمويـــة والســرطان واألمـــراض التنفســـية المزمنـــة وداء التــدخالت 
  السكري من خالل نهج الرعاية الصحية األولية:

  تضمين األدوية والتكنولوجيات األساسية الخاصة باألمراض غير السارية في القوائم الوطنية
فّعاليـــــة توريـــــد هـــــذه المنتجـــــات وٕادارة لألدويـــــة والتكنولوجيـــــات الطبيـــــة األساســـــية، وتحســـــين 

 إمداداتها والوصول إليها

  اعتماد استراتيجيات قطرية لخفض أسعار األدوية (على سبيل المثـال، الفصـل بـين الوصـف
طرة علــى هـوامش ربـح تجــارة الجملـة والتجزئـة مــن خـالل مخططـات تنازليــة يوالسـ ؛والصـرف

ــــربح ة األساســــية مــــن ضــــرائب االســــتيراد ألمــــراض غيــــر الســــارياواعفــــاء أدويــــة  ؛لهــــامش ال
 في السياق الوطني) مناسباً واألشكال األخرى من الضرائب، حسبما يكون 

  ــــر الســــارية ــــة مــــن األمــــراض غي ــــة الجنيســــة ألغــــراض الوقاي ــــز شــــراء واســــتعمال األدوي تعزي
ومكافحتهــــا مــــن خــــالل ضــــمان جــــودة المنتجــــات الجنيســــة وٕاجــــراءات التســــجيل التفاضــــلي 

  .تجات الجنيسة والحوافز المالية وتعليم واصفي الوصفات والمستهلكينواالستعاضة بالمن
  

  اإلجراءات المقترحة على األمانة
  

  توخى من األمانة أن تتخذ اإلجراءات التالية:يُ   -٤٥
  

ضمان أن االستجابة لألمراض غير السارية تحتل مكان الصدارة في الجهود الرامية إلى  القيادة:  (أ)
  تدعيم النظم الصحية. 

  
اســــتخدام االســــتراتيجات القائمــــة التــــي كانــــت موضــــع قــــرارات  الرعايــــة المتكاملــــة والمســــتجيبة:  (ب)

  اعتمدتها جمعية الصحة لتوفير رعاية صحية أولية ُتركز على الناس وتحقيق التغطية الصحية الشاملة.
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تـوفير الـدعم للبلـدان مـن أجـل إدمـاج تـدخالت فّعالـة التكلفـة بشـأن األمـراض غيـر  الدعم التقني:  (ج)
لمرتبطــة بهــا فــي نظمهــا الصــحية، بمــا فــي ذلــك مجموعــات مــن خــدمات الرعايــة الســارية وعوامــل الخطــر ا

الصحية األوليـة األساسـية، وتحسـين الوصـول إلـى البـرامج الوقائيـة واألدويـة األساسـية والتكنولوجيـا الطبيـة 
  الميسورة التكلفة.

  
تـــدعيم تنفيـــذ ) ١وضـــع مبـــادئ توجيهيـــة وأدوات ومـــواد تدريبيـــة مـــن أجـــل: ( القواعـــد والمعـــايير:  (د)

التــدخالت الفّعالــة التكلفــة بشــأن الكشــف المبكــر لألمــراض غيــر الســارية وعالجهــا وتــوفير الرعايــة الملطفــة 
) تيســـير الرعايــة الذاتيـــة الميســـورة التكلفــة والمســـتندة إلـــى البّينــات، مـــع التركيـــز بشـــكل ٢للمصــابين بهـــا و(

  أو الثقافة الصحية. ي الصحي و/خاص على المجموعات السكانية التي تعاني من انخفاض الوع
  

  اإلجراءات المقترحة على الشركاء الدوليين
  

، القطـاع الخـاص مناسـباً فيما يلي اإلجراءات المقترحة على الشركاء الدوليين (بما في ذلـك، حسـبما يكـون   -٤٦
  .باستثناء دوائر صناعة التبغ)لكن عندما ال يكون هناك تعارض في المصالح و 

  
دعم إقامة وتدعيم التحالفات والشبكات والشراكات الدولية واإلقليمية والوطنية من أجل  الشراكات:  (أ)

مساعدة البلدان على تدعيم نظمها الصحية لكي تتمكن البلدان من مواجهة التحديات المتزايدة التي تثيرهـا 
  األمراض غير السارية؛

  
الت التـي تسـتهدف التصـدي لألمـراض تـدعيم القـدرات ودعـم تنفيـذ مشـاريع التـدختدعيم القدرات:   (ب)

غير السارية وتبادل الخبرة بين أصحاب المصلحة وتضمين التعّلم من البرامج الناجحة المعنية بـاألمراض 
  ؛ العوز المناعي البشري وفيروس باأليدزغير السارية وكذلك من برامج أخرى مثل تلك الخاصة 

  
بتكاريـــة للبلـــدان والقضـــاء علـــى العقبـــات التـــي تعتـــرض تـــدعيم القـــدرات التكنولوجيـــة واال االبتكـــار:  (ج)

النمــو ونقــل التكنولوجيــا إلــى البلــدان المنخفضــة الــدخل والبلــدان المتوســطة الــدخل مــن أجــل صــنع األدويــة 
واللقاحــات والتكنولوجيــات الطبيــة وتكنولوجيــات المعلومــات واالتصــاالت مثــل اســتخدام األجهــزة المحمولــة 

  مراض غير السارية ومكافحتها.ولة) للوقاية من األوالالسلكية (الصحة المحم
  

تـوفير الــدعم للحكومـات مــن أجـل ضــمان أنهـا تتمتــع بـأكبر قــدر مـن المرونــة تمكـين الحكومــات:   (د)
فيمـــا يتعلــــق بإنتــــاج أو اســـتيراد أدويــــة وتكنولوجيــــات طبيـــة منخفضــــة التكلفــــة وجيـــدة النوعيــــة للوقايــــة مــــن 

  بما يتسق مع التزاماتها القانونية الدولية.األمراض غير السارية ومكافحتها، 
  

تعزيز ودعم القدرة الوطنية على البحث والتطوير المتسمين بـالجودة فـي مجـال الوقايـة مـن  : ٥ الغرض
  األمراض غير السارية ومكافحتها

  
ير مالئم على الرغم من وجود تدخالت فّعالة للوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها، فإن تنفيذها غ  -٤٧

على الصعيد العالمي. ويحتاج األمر إلى بحوث مقارنة وتطبيقية وتشـغيلية، تشـمل علـى السـواء العلـوم االجتماعيـة 
والطبية الحيوية، من أجل توفير بيانات مهّمة عن مقاييس الفّعالية الواقعيـة علـى مسـتوى السـكان، مثـل مـدى تـأثير 

  التدخالت واعتمادها واستدامتها. 
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و اإلعــالن السياســي الصــادر عــن االجتمــاع الرفيــع المســتوى للجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة بشــأن يــدعو   -٤٨
الوقايــــة مــــن األمــــراض غيــــر الســــارية ومكافحتهــــا جميــــع أصــــحاب المصــــلحة إلــــى دعــــم وتيســــير البحــــوث المتعلقــــة 

يـــر الســـارية ومكافحتهـــا باالجتمـــاع الرفيـــع المســـتوى للجمعيـــة العامـــة لألمـــم المتحـــدة بشـــأن الوقايـــة مـــن األمـــراض غ
وترجمتهــا إلــى ممارســة عمليــة مــن أجــل تعزيــز القاعــدة المعرفيــة الالزمــة لإلجــراءات الوطنيــة واإلقليميــة والعالميــة. 
ع االســـتراتيجية العالميـــة بشـــأن الصـــحة العموميـــة واالبتكـــار والملكيـــة الفكريـــة وخطـــة العمـــل الخاصـــة بهـــا،  وُتشـــجِّ

، علـى تصـدي البحـوث الموّجهـة نحـو تلبيـة االحتياجـات ٢١–٦١ج ص علقـرار المعتمدتان من جمعية الصحة فـي ا
لألمــراض التــي تــؤثر بطريقــة غيــر متناســبة فــي األشــخاص الــذين يعيشــون فــي البلــدان المنخفضــة الــدخل والبلــدان 

وبالتـــالي، ُوضـــع جــدول أعمـــال المنظمـــة البحثيـــة ذات  ١المتوســطة الـــدخل، بمـــا فــي ذلـــك األمـــراض غيـــر الســارية.
ألولويــة بشــأن الوقايــة مــن األمــراض غيــر الســارية ومكافحتهــا بواســطة عمليــة تشــاركية وتشــاورية مــن أجــل توجيــه ا

ــــز جــــدول األعمــــال البحثيــــة هــــذا علــــى  االســــتثمارات المســــتقبلية فــــي مجــــال بحــــوث األمــــراض غيــــر الســــارية. وُيركِّ
ض غيـر السـارية الرئيسـية وثغـرات التنفيـذ االحتياجات الرئيسية في مجـال بحـوث الصـحة العموميـة المتعلقـة بـاألمرا

القائمــة بــين اإلجــراءات التــي أثبتــت نجاحهــا مــن ناحيــة ومــا ُيضــطلع بــه فعــًال للوقايــة مــن األمــراض غيــر الســارية 
  ومكافحتها من ناحية أخرى.

  
تتســم اإلجــراءات الُمدرجــة فــي إطــار هــذه الغايــة بأهميــة حاســمة بالنســبة لتــدعيم قــدرة البلــدان علــى تقــديم و   -٤٩

  .االختياريةالعالمية  الغاياتإسهامات ملموسة في سبيل تحقيق 
  

  اإلجراءات المقترحة على الدول األعضاء 
  

  اإلجراءات المقترحة هي كما يلي:  -٥٠
  

زيــادة االســتثمار فــي البحــوث كجــزء ال يتجــزأ مــن االســتجابة الوطنيــة لألمــراض غيــر  االســتثمار:  (أ)
  السارية.

  
بمشــــاركة المؤسســــات األكاديميــــة والبحثيــــة، وضــــع وتنفيــــذ سياســــة وخطــــة  السياســــات والخطــــط:  (ب)

احتياجــات ب المتعلقــةوطنيتــين مشــتركتين بشــأن بحــوث األمــراض غيــر الســارية تســندان األولويــة للبحــوث 
  صحة العمومية والتنفيذ واالبتكار.ال
  

تــدعيم القــدرة الوطنيــة فــي مجــال البحــث والتطــوير، بمــا فــي ذلــك البنيــة التحتيــة البحثيــة  القــدرة:  (د)
  ومعدات وٕامدادات المؤسسات البحثية وقدرة الباحثين على إجراء بحوث جيدة النوعية.

  
كــاالت المتعــددة التخصصــات بمزيــد مــن اســتخدام المؤسســات األكاديميــة والو  البحــث واالبتكــار:  (د)

الفّعاليــة، وتشــجيع إنشــاء مراكــز وشــبكات مرجعيــة وطنيــة إلجــراء بحــوث مهّمــة بالنســبة للسياســات وحفــز 
  االبتكار.

  

                                                           
١   A prioritized research agenda for prevention and control of noncommunicable diseases. Geneva, World 

Health Organization, 2011.                                                                                                                                            
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تـدعيم األسـاس العلمـي التخـاذ القـرارات  البّينات التي توّفر المعلومات الالزمة لرسـم السياسـات:  )ه(
ض غيـــر الســـارية ومكافحتهـــا وتعزيـــز الـــربط بـــين البّينـــات العلميـــة ورســـم فيمـــا يتعلـــق بالوقايـــة مـــن األمـــرا

  السياسات.
  

تعقُّــب تــدفقات المــوارد الداخليــة والدوليــة بشــأن بحــوث األمــراض  المســاءلة بشــأن إحــراز التقــدم:  (و)
  غير السارية والناتج البحثي الوطني المتعلق بالوقاية منها ومكافحتها. 

  
  األمانةاإلجراءات المقترحة على 

  
  :ُيتوخى من األمانة أن تتخذ اإلجراءات التالية  -٥١
  

إشــــراك المراكــــز المتعاونــــة مــــع المنظمــــة والمؤسســــات األكاديميــــة والمنظمــــات البحثيــــة  القيــــادة:  (أ)
  وتحالفات من أجل تدعيم القدرة على البحث في مجال األمراض غير السارية على المستوى القطري.

  
إصـدار وتوزيـع إرشـادات ("مجموعـات أدوات")  العامـة المسـتندة إلـى البّينـات:خيارات السياسـة   (ب)

عن كيفية تدعيم الروابط بين السياسـات والممارسـة العمليـة ومنتجـات البحـوث فيمـا يتعلـق بـاألمراض غيـر 
  السارية. 

  
ـــــي:  (ج) ـــــدعم التقن ـــــا ال ـــــي بن ـــــدعم التقن ـــــة  ءً تـــــوفير ال ـــــدعيم القـــــدرة الوطني ـــــب مـــــن أجـــــل ت ـــــى الطل عل
تضــمين البحــث والتطــوير واالبتكــار فــي السياســات والخطــط الوطنيــة الخاصــة بــاألمراض غيــر  )١ى :(علــ

) اعتمــاد جــدول األعمــال البحثيــة للمنظمــة بشــأن األمــراض غيــر الســارية والمضــي بــه قــدمًا، ٢الســارية؛ و(
قــــدرات ) صــــياغة خطــــط للبحــــث والتطــــوير وتعزيــــز ال٣مــــع مراعــــاة االحتياجــــات والســــياقات الوطنيــــة؛ و(

االبتكارية وتحسين استخدام جميع أوجه المرونـة التـي توفرهـا التشـريعات الدوليـة الخاصـة بالملكيـة الفكريـة 
  من أجل دعم الوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها.

  
  اإلجراءات المقترحة على الشركاء الدوليين

  
، القطـاع الخـاص مناسـباً في ذلـك، حسـبما يكـون  فيما يلي اإلجراءات المقترحة على الشركاء الدوليين (بما  -٥٢

  باستثناء دوائر صناعة التبغ)لكن عندما ال يكون هناك تعارض في المصالح و 
  

دعم إقامة وتدعيم التحالفات والشبكات والشراكات الدولية واإلقليمية والوطنية من أجل  الشراكات:  (أ)
  مراض غير السارية ومكافحتها.تيسير تدعيم البلدان للبحوث في مجال الوقاية من األ

  
تقويــة ودعــم التعــاون بــين بلــدان الجنــوب بعضــها وبعــض والتعــاون بــين بلــدان  تــدعيم القــدرات:  (ب)

الشمال وبلدان الجنوب والتعاون الثالثي من أجل تقوية القدرة على البحث والتطـوير واالبتكـار فيمـا يتعلـق 
  باألمراض غير السارية.

  
درات البلدان التكنولوجية واالبتكارية والقضاء على العقبات التي تعترض التنميـة تقوية ق االبتكار:  (ج)

ونقل التكنولوجيا إلى البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل فيما يتعلق بجميع جوانب الوقايـة 
  من األمراض غير السارية ومكافحتها. 
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توليــد المــوارد وتقويــة القــدرات البشــرية وقــدرات تــوفير الــدعم للحكومــات بشــأن  تمكــين الحكومــات:  (د)
البنـــى التحتيـــة علـــى البحـــث مـــع التركيـــز بشــــكل خـــاص علـــى المجـــاالت ذات األولويـــة مـــن الوقايـــة مــــن 

  األمراض غير السارية ومكافحتها.
  
تيسير ودعم أنشطة التبادل الدوليـة بشـأن البحـوث، بمـا فـي ذلـك إنشـاء زمـاالت  التعاون الدولي:  )ه(

ومنح دراسية بحثية للدراسة الدولية في تخصصـات ومجـاالت مشـتركة بـين التخصصـات متسـمة باألهميـة 
  بالنسبة للوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها. 

  
رية وتقيــيم التقــدم المحــرز فــي الوقايــة منهــا رصــد اتجاهــات ومحــددات األمــراض غيــر الســا:  ٦ الغــرض

  ومكافحتها
  

سـوف يـوّفر إطـار الرصـد العـالمي الشـامل، بمــا فـي ذلـك مجموعـة المؤشـرات الخمسـة والعشـرين، تقييمــات   -٥٣
قابلة للمقارنة دوليًا لحالة اتجاهات األمراض غير السـارية مـع مـرور الـزمن، ويسـاعد علـى قيـاس الوضـع فـي آحـاد 

ارنة بسـائر البلـدان الواقعـة فـي نفـس اإلقلـيم أو نفـس فئـة النمـّو. وباإلضـافة إلـى المؤشـرات المتضـمنة فـي البلدان مق
اإلطار، ُيمكن للبلدان أن تُـدرج مؤشـرات أخـرى لرصـد تقـدم االسـتراتيجيات الوطنيـة واإلقليميـة الخاصـة بالوقايـة مـن 

  واإلقليمية المحددة. األمراض غير السارية ومكافحتها، مع مراعاة الظروف القطرية
  

العالمية باستخدام إطار الرصد العالمي أساسًا للدعوة وتطـوير  االختيارية الغاياتوسوف يوّفر تعقُّب بلوغ   -٥٤
السياســات، كمــا سيســمح بــإجراء تقييمــات لالتجاهــات قابلــة للمقارنــة دوليــًا. وســوف يفيــد الرصــد العــالمي أيضــًا فــي 

ت أكثـر إذكاء الوعي وتقوية االلتزام السياسي وتوفير آلية تسمح لجميع أصحاب المصلحة الرئيسـيين باتخـاذ إجـراءا
  قوًة وتنسيقًا. 

  
: ، أال وهـــيويشـــمل إطـــار الرصـــد العـــالمي الشـــامل بشـــأن األمـــراض غيـــر الســـارية ثالثـــة مجـــاالت رئيســـية  -٥٥

الحصـــائل (الوفيـــات والمراضـــة) والتعـــرض (عوامـــل الخطـــر) واســـتجابات الـــنظم الوطنيـــة. وبالنســـبة لهـــذه المجـــاالت 
تقـــدم العـــالمي والـــوطني فـــي الوقايـــة مـــن األمـــراض غيـــر الســـارية مؤشـــرًا لرصـــد ال ١٧الثالثـــة، اتفقـــت البلـــدان علـــى 

  ومكافحتها.
  

وســوف تتســم قــدرة البلــدان علــى جمــع البيانــات وتحليلهــا وتبادلهــا بأهميــة حاســمة بالنســبة للرصــد العــالمي   -٥٦
إحــدى والــوطني. وينبغــي أن يكــون تــدعيم القــدرات المؤسســية جــزءًا ال يتجــزأ مــن ترصــد األمــراض غيــر الســارية، ك

العالميـة، سـوف يحتـاج األمـر إلـى زيـادة كبيـرة فـي  الغايـاتوظائف الصحة العمومية األساسـية. وفـي سـبيل تحقيـق 
الــدعم المــالي والتقنــي مــن أجــل تطــوير نظــم المعلومــات الصــحية فــي البلــدان المنخفضــة الــدخل والبلــدان المتوســطة 

  الدخل.
  

بحجـــم األمـــراض غيـــر الســـارية واتجاهاتهـــا، ســـوف يـــوّفر الرصـــد وباإلضـــافة إلـــى تعقُّـــب البيانـــات المتعلقـــة   -٥٧
. وسـوف يجـري تهابيانات تساعد على تقييم أثر االستراتيجيات والتدخالت الموصى بها في خطة العمل هذه وفّعالي

. وســـوف يتــيح التقيــيم األول فرصـــة للــتعلم مـــن ٢٠٢٠و ٢٠١٥تقيــيم التقــدم المحـــرز فــي تنفيــذ الخطـــة فــي عــامي 
تنفيــذ، حيــث ســتُتخذ تــدابير تصــحيحية حيثمــا كانــت اإلجــراءات غيــر فّعالــة وُيعــاد توجيــه أجــزاء مــن الخطــة تجربــة ال

  استجابة للتحديات والقضايا التي لم تكن متوقعة. 
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  اإلجراءات المقترحة على الدول األعضاء 
  

  اإلجراءات المقترحة هي كما يلي.  -٥٨
  

ـــانون:  (أ) باإلحصـــاءات الصـــحية، بمـــا فـــي ذلـــك تســـجيل البيانـــات تحـــديث التشـــريعات المتعلقـــة  الق
  الحيوية. 

  
إدماج نظم الترصد والرصد الخاصة بالوقاية من األمراض غير السـارية ومكافحتهـا فـي  التكامل:  (ب)

  نظم المعلومات الصحية الوطنية.
  

ــد للب جمــع البيانــات:  (ج) يانــات عــن إســناد أولويــة أعلــى للترصــد وتــدعيم نظــم الترصــد والجمــع الموحَّ
عوامــل الخطــر وحــدوث األمــراض والوفيــات حســب الســبب، وقــدرة البلــدان علــى التصــدي لألمــراض غيــر 

  السارية باستخدام أدوات المنظمة القائمة.
  

والمؤشــرات الوطنيــة  الغايــاتتعريــف واعتمــاد مجموعــة دنيــا مــن  المســاءلة بشــأن إحــراز التقــدم:  (د)
لقيـــاس التقـــدم بشـــأن الوقايـــة مـــن األمـــراض غيـــر الســـارية ومكافحتهـــا، بمـــا فـــي ذلـــك مؤشـــرات أداء الـــنظم 
الصــحية (موّزعــة حســب مســتوى تقــديم الخــدمات وحســب الوظــائف األساســية لقطــاع الصــحة) ومؤشــرات 

  ت المنظمة.لقياس اشتراك قطاعات غير الصحة، استنادًا إلى الظروف الوطنية وٕارشادا
  

االحتفــاظ بســجالت لألمــراض، بمــا فــي ذلــك الســرطان، إذا كــان ذلــك ممكنــًا  ســجالت األمــراض:  )ه(
ومستدامًا باستخدام مؤشرات مناسـبة لتحسـين فهـم االحتياجـات وجوانـب عـدم اإلنصـاف اإلقليميـة والوطنيـة 

  فيما يتعلق بالتصدي لألمراض غير السارية. 
  

سـيما ، والمناسـباً تقويـة نظـم الترصـد والرصـد علـى المسـتوى القطـري، حسـبما يكـون  تقوية القدرة:  (و)
االستقصاءات (بما في ذلك باستخدام مؤشرات من إطار الرصـد العـالمي الشـامل) الُمدمجـة فـي قـدرة نظـم 
المعلومـــــات الصـــــحية القائمـــــة علـــــى إدارة البيانـــــات وتحليلهـــــا وتبليغهـــــا علـــــى مســـــتوى المرافـــــق واألحيـــــاء 

مقاطعــات مــن أجــل دعــم جمــع بيانــات عاليــة الجــودة عــن األمــراض غيــر الســارية وتبليغهــا فــي الوقــت وال
  المناسب.

  
اإلســـهام علـــى نحـــو روتينـــي بالبيانـــات والمعلومـــات عـــن  المعلومـــات الالزمـــة لرســـم السياســـات:  (ز)

ت موزَّعـة حسـب اتجاهات األمراض غير السارية فيما يتعلق بالمراضة والوفيات وعوامـل الخطـر والمحـددا
ـــدم المحـــرز فـــي تنفيـــذ  ـــة االقتصـــادية، وتـــوفير معلومـــات عـــن التق الســـن والجـــنس والمجموعـــات االجتماعي

  االستراتيجيات والخطط الوطنية، مع التنسيق بين التبليغ القطري والتحليالت العالمية.
  

رصـــد الخاصـــة زيـــادة المخصصـــات المرصـــودة فـــي الميزانيـــة لـــنظم الترصـــد وال المـــوارد الماليـــة:  (ح)
  بالوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها، وٕايالء األولوية لهذه المخصصات.
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  اإلجراءات المقترحة على األمانة
  

  :ُيتوخى من األمانة أن تتخذ اإلجراءات التالية  -٥٩
  

نظم وطنية توفير الدعم للبلدان، وخاصة ألقل البلدان نموًا، بشأن إنشاء أو تدعيم  الدعم التقني:  (أ)
، بمــا فــي ذلــك تحســين جمــع البيانــات عــن عوامــل الخطــر والمحــددات والمراضــة والوفيــات دللترصــد والرصــ

  من خالل استقصاءات ُمدرجة في نظم المعلومات الصحية الوطنية القائمة.
  

ومؤشرات وطنية استنادًا إلى الظروف الوطنية،  غاياتتوفير الدعم للدول األعضاء بشأن وضع   (ب)
، مـن أجـل االختياريـةالعالميـة  الغايـاتمع مراعاة إطار الرصد العالمي، بما في ذلـك مؤشـراته، ومجموعـة 

التركيز على الجهود الرامية إلى التصدي ألثر األمراض غير السارية وتقييم التقدم المحرز في الوقاية من 
  ومكافحتها وعوامل الخطر المرتبطة بها ومحدداتها.األمراض غير السارية 

  
  :التقدم المحرزتقييم   (ج)

  
  إجراء تقييمات دورية للقدرة الوطنية على تقييم األمراض غير السارية والتصدي لها، بما في

، ٢٠١١ذلـــك تقـــارير دوريـــة عالميـــة مـــن قبيـــل تقريـــرّي المنظمـــة عـــن وبـــاء التبـــغ العـــالمي، 
 ١والكحول والصحة

 راض التقـــدم العـــالمي المحـــرز بشـــأن الوقايـــة مـــن األمـــراض غيـــر الســـارية ومكافحتهـــا؛ اســـتع
اســـتنادًا إلـــى إحـــراز تقـــدم خّطـــي نحـــو  ٢٠٢٠و ٢٠١٥مرحليـــة فـــي عـــامي  غايـــاتوتحديـــد 
 بحيث تتمكن البلدان من القضاء على معّوقات التقدم ٢٠٢٥عام  غايات

 في ذلك الدول األعضاء والشركاء  عقد اجتماع لمجموعة ممثِّلة من أصحاب المصلحة، بما
مــن أجــل تقيــيم التقــدم المحــرز فــي تنفيــذ خطــة العمــل  ٢٠٢٠و ٢٠١٥الــدوليون، فــي عــامي 

عــــن الحالــــة العالميــــة  ٢٠١٩و ٢٠١٧و ٢٠١٥هــــذه، وٕاعــــداد تقــــارير مرحليــــة فــــي األعــــوام 
 للوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها.

  
  ولييناإلجراءات المقترحة على الشركاء الد

  
، القطـاع الخـاص مناسـباً فيما يلي اإلجراءات المقترحة على الشركاء الدوليين (بما في ذلـك، حسـبما يكـون   -٦٠

  باستثناء دوائر صناعة التبغ)لكن عندما ال يكون هناك تعارض في المصالح و 
  

العمــل علــى نحــو تعــاوني وتــوفير الــدعم لإلجــراءات المحــددة للــدول  تعــاون أصــحاب المصــلحة:  (أ)
األعضــاء واألمانــة بشــأن رصــد التقــدم وتقييمــه فيمــا يتعلــق بالوقايــة مــن األمــراض غيــر الســارية ومكافحتهــا 

  على المستوى اإلقليمي والعالمي.
  

قيـيم التقـدم المحـرز فـي تعبئة المـوارد وتـدعيم القـدرة مـن أجـل دعـم نظـام رصـد وت الموارد والقدرة:  (ب)
  الوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها على المستوى الوطني واإلقليمي والعالمي. 

                                                           
١    WHO report on the global tobacco epidemic, 2011: warning about the dangers of tobacco. Geneva, World 

Health Organization, 2011 and Global status report on alcohol and health. Geneva, World Health Organization, 

2011, respectively.                                                                                                                                                         



   EB132/7                Annex    الملحق            ١٣٢/٧ت  م

38 

  ١التذييل 
  

  األخرىعتالالت الجوانب التآزر بين األمراض غير السارية الرئيسية وا
  
  

  األمراض المشتركة
  

غالبًا ما تتواجد األمراض غير السارية الرئيسية، التي تصيب في المقام األول أشخاصًا في منتصف العمـر أو فـي 
مرحلة الشيخوخة، مع اعتالالت أخـرى فـي آن معـًا. ومـن ثـّم، فـإن لوجـود أمـراض أخـرى دورًا ال ُيمكـن إغفالـه فيمـا 

لعـالج. وتشـمل األمـراض المشـتركة االضـطرابات النفسـية يتعلق بتطور األمراض غير السارية وتقدمها واستجابتها ل
والقصــور المعرفــي وأمــراض غيــر ســارية أخــرى، بمــا فــي ذلــك األمــراض الكلويــة وأمــراض الغــدد الصــماء واألمــراض 
العصبية وأمراض الدم واألمراض الكبدية وأمراض الجهاز الهضمي واألمراض العضلية الهيكلية واألمراض الجلدية 

فموية وحاالت العجز واالضطرابات الجينية. ويؤدي عبء األمراض المشتركة هذا إلـى زيـادة معـدالت واألمراض ال
دخــول المستشــفيات وســوء الحصــائل الصــحية، ويحتــاج األمــر إلــى التصــدي لــه مــن خــالل نهــوج ُمدمجــة فــي بــرامج 

  األمراض غير السارية. 
  

  عوامل الخطر األخرى القابلة للتغيير
  

أال وهـــي تعـــاطي التبـــغ والنظـــام الغـــذائي غيـــر الصـــحي والخمـــول  –لمشـــتركة الرئيســـية األربعـــة إن عوامـــل الخطـــر ا
هي أهم عوامل الخطر المرتبطة باألمراض غيـر السـارية. وٕاضـافة إلـى  –البدني وتعاطي الكحول على نحو ضار 

ين عــن الســرطان وأمــراض ذلــك، ُيســهم تلــوث البيئــة وتغيــر المنــاخ واإلجهــاد النفســي فــي المراضــة والوفيــات النــاجمت
القلــب واألوعيــة الدمويــة واألمــراض التنفســية المزمنــة. ويــؤدي التعــرض للمــواد المســرطنة مثــل غــازات عــادم الــديزل 
واألسبستوس واإلشعاعات المؤينـة وفـوق البنفسـجية فـي بيئـة المعيشـة والعمـل إلـى زيـادة خطـر اإلصـابة بالسـرطان. 

عن أنواع الوقود الصلبة واألوزون والغبار والمواد المثيرة للحساسية، األمراض  وُيسبب تلوث الهواء، بالدخان الناجم
التنفســية المزمنــة وســرطان الرئــة. ويــرتبط تلــوث الهــواء وموجــات الحــرارة واإلجهــاد المــزمن المتعلــق بالعمــل والبطالــة 

ئي للمواد الكيميائية الزراعية فـي أيضًا بأمراض القلب واألوعية الدموية. وبالمثل، ُيمكن أن يؤدي االستعمال العشوا
الزراعة وتصريف المنتجات السامة الناجمة عن الصناعات الكيميائية غير المنظمة إلى اإلصـابة بالسـرطان وغيـره 

مــن المخــاطر الصــحية البيئيــة  ُتِحــدّ مــن األمــراض غيــر الســارية. وهنــاك تــدخالت بســيطة وميســورة التكلفــة متاحــة 
إيــالء األولويــة لهــذه التــدخالت وتنفيــذها إلــى اإلســهام فــي تخفيــف العــبء النــاجم عــن  والمهنيــة، وُيمكــن أن يــؤدي

 ١٢–٤٩ج ص ع، وقــرارات جمعيــة الصــحة ٦٦/١١٥األمــراض غيــر الســارية (قــرار الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة 
مـن السـرطان بشـأن الوقايـة  ٢٢–٥٨ج ص عاستراتيجية المنظمة العالميـة بشـأن الصـحة المهنيـة للجميـع وب الخاص

بشـــأن تغّيـــر المنـــاخ  ١٩–٦١ج ص عخطـــة العمـــل العالميـــة و –بشـــأن صـــحة العّمـــال  ٢٦–٦٠ج ص عومكافحتـــه و
  والصحة).

  
  االضطرابات النفسية

  
بــالنظر إلــى أن االضــطرابات النفســية تشــكل ســببًا مهمــًا للمراضــة وأنهــا ُتســهم فــي العــبء العــالمي لألمــراض غيــر 
السـارية، يحتـاج األمـر إلــى إتاحـة الوصـول علـى نحــو منصـف إلـى بـرامج فّعالــة وتـدخالت بشـأن الرعايـة الصــحية. 

تأثر بها: فهذه االضطرابات قـد تكـون سـببًا أو وتؤثر االضطرابات النفسية في األمراض غير السارية األخرى كما ت
نتيجــًة ألحــد األمــراض غيــر الســارية، أو نتيجــًة آلثــار تفاعليــة. فعلــى ســبيل المثــال، ثمــة بّينــات علــى أن االكتئــاب 
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النوبــات القلبيــة ُتزيــد مــن احتمــال االكتئــاب. وتــربط عوامــل خطــر فــإن يَؤهِّــب لإلصــابة بالنوبــات القلبيــة، وبــالعكس، 
بة بـاألمراض غيـر السـارية، مثـل السـلوك المتسـم بقلـة الحركـة وتعـاطي الكحـول علـى نحـو ضـار، أيضـًا بـين اإلصا

األمراض غير السارية واالضطرابات النفسية. واالرتباط الوثيق بخصائص شرائح السكان المحرومة اقتصاديًا، مثل 
اد والبطالـــة، هـــو أيضـــًا مـــن الســـمات انخفـــاض مســـتوى التعلـــيم وانخفـــاض المركـــز االجتمـــاعي االقتصـــادي واإلجهـــ

مشــتركة بــين االضــطرابات النفســية واألمــراض غيــر الســارية. ورغــم هــذه الصــالت القويــة، تشــير البّينــات إلــى أنــه ال
غالبًا ال ُيلتفت إلى االضطرابات النفسية التي يعاني منها مرضى األمراض غير السارية أو األمراض غير السارية 

  االضطرابات النفسية. التي يعاني منها مرضى
  

  األمراض السارية
  

األمراض غيــر الســارية، ســواء بــذاتها أو اإلصــابة بــتزايــد التســليم فــي الســنوات األخيــرة بــدور العوامــل المعديــة فــي 
بالتضــافر مــع تــأثيرات جينيــة وبيئيــة. ويــرتبط العديــد مــن األمــراض غيــر الســارية بــاألمراض الســارية إمــا مــن حيــث 
أســبابها أو قابليتهــا إلحــداث آثــار وخيمــة. وثمــة شــواهد متزايــدة علــى أن للســرطانات ســببيات معديــة، بمــا فــي ذلــك 

أثير العالمي الكبير مثل سرطان عنق الـرحم والكبـد وجـوف الفـم والمعـدة. ومـن المعـروف بعض السرطانات ذات الت
فــي البلــدان الناميــة أن حــاالت العــدوى هــي الســبب فــي حــوالي ُخمــس حــاالت الســرطان. وتشــمل معــدالت اإلصــابة 

 واأليــدزس الهــربس العاليــة بالســرطانات األخــرى المرتبطــة بحــاالت العــدوى أو االحتشــار فــي البلــدان الناميــة فيــرو 
بالنسبة لساركومة كابوزي والمثقوبة الكبدية بالنسبة لسرطانة األقنية الصفراوية. وقد تحدث حاالت عجز شديد مثـل 
العمى أو الصمم أو العيوب القلبية نتيجة ألسباب مرتبطة بالعدوى. ومن شأن إنشاء خدمات سكانية قوية لمكافحة 

يات الوقايـــة، بمـــا فـــي ذلـــك التطعـــيم (علـــى ســـبيل المثـــال، لقاحـــات مضـــادة يجتاألمـــراض المعديـــة مـــن خـــالل اســـترا
الحصــبة والحصــبة األلمانيــة واألنفلــونزا والشــاهوق وشــلل األطفــال)، و والــورم الحليمــي البشــري  Bلاللتهــاب الكبــدي 

  والتشخيص والعالج والمكافحة أن يؤدي إلى خفض عبء األمراض غير السارية وأثرها على السواء.
  

ي التفاعل بـين األمـراض غيـر السـارية واألمـراض المعديـة أيضـًا إلـى زيـادة خطـر اإلصـابة بـاألمراض المعديـة ويؤد
األمراض غيـر السـارية. ومـن شـأن االنتبـاه إلـى هـذا بـواالستعداد لهـذه اإلصـابة بـين األشـخاص المصـابين مـن قبـل 

األمراض المعدية على السواء إلـى أقصـى التفاعل أن يؤدي إلى زيادة فرص كشف وعالج األمراض غير السارية و 
حد من خالل خدمات يقظة للرعاية الصحية األولية وخدمات أكثر تخصصًا للرعاية الصحية. فعلى سـبيل المثـال، 

أو اضــطرابات  ييكــون خطــر اإلصــابة بالســل أكبــر فــي صــفوف مــدخني التبــغ واألشــخاص المصــابين بــداء الســكر 
لمعرضــين للــدخان علــى نحــو غيــر مباشــر. وبــالنظر إلــى أن تشــخيص الســل تعــاطي الكحــول أو كبــت المناعــة أو ا

كثيرًا ما ُيخطأ لدى األشخاص المصابين باألمراض التنفسية المزمنة، فقد يؤدي التعاون بشأن الكشـف عـن حـاالت 
داء السكري واألمراض التنفسية المزمنـة فـي عيـادات السـل والكشـف عـن حـاالت السـل فـي عيـادات األمـراض غيـر 
الســارية إلــى تحســين اكتشــاف الحــاالت. وبالمثــل، فــإن مــن شــأن إدمــاج بــرامج األمــراض غيــر الســارية أو الرعايــة 

أن يعـود بمنـافع متبادلـة ألن كـال النـوعين مـن  باأليـدزالملطفة الخاصـة بهـذه األمـراض مـع بـرامج الرعايـة الخاصـة 
 األمــراض غيــر الســارية قــد تكــون أثــرًا جانبيــًا لعــالجألن  اً البــرامج معنــي بالرعايــة والــدعم فــي األجــل البعيــد، وأيضــ

  في األجل البعيد. واأليدز العدوى بفيروس العوز المناعي البشري
  

  التغّير الديموغرافي وحاالت العجز
  

إلــى زيــادة عــدد األشــخاص الــذين يتمتعــون بالصــحة فــي مرحلــة  األمــراض غيــر الســاريةســوف تــؤدي الوقايــة مــن 
تالفـي تكــاليف الرعايــة الصــحية المرتفعــة والتكـاليف غيــر المباشــرة األعلــى المرتبطــة وٕالــى  موزيــادة نســبتهالشـيخوخة 

  بالفئات العمرية األكبر سنًا.
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تقريبًا من السكان من العجز، والزيادة في األمراض غير السارية تؤثر بشكل عميق علـى  ٪١٥وتعاني نسبة قدرها 
يرات إلى أن هذه األمراض مسؤولة عن حوالي ثلثـّي جميـع سـنوات اتجاهات العجز؛ فعلى سبيل المثال، تشير التقد

العمـــر المقضـــية مـــع العجـــز فـــي البلـــدان المنخفضـــة الـــدخل والبلـــدان المتوســـطة الـــدخل. ويفـــرض العجـــز المـــرتبط 
بــاألمراض غيــر الســارية (مثــل البتــر والعمــى والشــلل) مطالــب كبيــرة علــى نظــم الرعايــة االجتماعيــة والــنظم الصــحية 

من اإلنتاجيـة ويـؤدي إلـى وقـوع األسـر فـي بـراثن الفقـر. ويتعـّين جعـل التأهيـل اسـتراتيجية صـحية مركزيـة فـي ويحد 
برامج األمراض غير السارية من أجل التصدي لعوامل الخطر (على سبيل المثال، البدانة والخمول البدني) وكـذلك 

والبتــر النــاجم عــن داء  تةلل النــاجم عــن الســكفقــد الوظــائف نتيجــة لألمــراض غيــر الســارية (علــى ســبيل المثــال، الشــ
ــل الخــروج مــن  الســكري). ومــن شــأن إتاحــة الخــدمات التأهيليــة أن يــؤدي إلــى الحــّد مــن آثــار المــرض وعواقبــه ويعجِّ

  تردي الصحة أو يوقفه ويحّسن نوعية الحياة. من المستشفى وُيبطئ 
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  ٢التذييل 
  

  ُيقترح أن تتخذها صناديق األمم المتحدة وبرامجهاإجراءات 
  ١منظمة الصحة العالميةغير  ووكاالتها

  
دعم اإلدارات الحكومية خارج قطاع الصحة في جهودها الرامية إلى المشاركة في نهج    برنامج األمم المتحدة االنمائي 

 الساريةوطني متعدد القطاعات يشمل الحكومة برمتها للتصدي لألمراض غير 

  دعم وزارة التخطيط في إدراج األمراض غير السارية في جدول األعمـال اإلنمائيـة لكـل
 دولة عضو

  دعــــم وزارات التخطــــيط فــــي إدراج األمــــراض غيــــر الســــارية صــــراحة فــــي اســــتراتيجيات
 تخفيف وطأة الفقر

  ل في إدراج التدخالت التي تتصدى لتعاطي الكحو  باأليدزدعم اللجان الوطنية المعنية
  على نحو ضار في البرامج الوطنية الراهنة المعنية بفيروس العوز المناعي البشري.

لجنة األمم المتحدة االقتصادية 
  ألوروبا 

 دعم البرنامج األوروبي للنقل والصحة والبيئة  

شبكة األمم المتحدة المعنية 
  بالطاقة

 ن أجــل مبــادرة الطاقــة دعــم التعقُّــب العــالمي لتــوافر الطاقــة النظيفــة وآثارهــا الصــحية مــ
 المستدامة للجميع التابعة لألمم المتحدة

 /تعقُّـب حلـول الطاقـة النظيفـة  دعم التحالف العالمي من أجل مواقد طهي نظيفـة ونشـر
  بين األسر

  دعم تنفيذ االتفاقيات البيئية الدولية   برنامج األمم المتحدة للبيئة 
دعـــم وزارات الصـــحة فـــي إدراج األمـــراض غيـــر الســـارية فـــي البـــرامج القائمـــة المعنيـــة    صندوق األمم المتحدة للسكان 

) ٢) ســـرطان عنـــق الـــرحم و(١بالصـــحة اإلنجابيـــة، مـــع التركيـــز بشـــكل خـــاص علـــى (
  المراهقين بينتعزيز أنماط الحياة الصحية 

اض غيــر الحــّد مــن عوامــل الخطــر المرتبطــة بــاألمر  علــىتــدعيم قــدرات وزارات الصــحة    اليونيسيف
 السارية بين األطفال والمراهقين

 تدعيم قدرات وزارات الصحة على التصدي لسوء التغذية وبدانة األطفال  
هيئة األمم المتحدة للمساواة بين 

  الجنسين وتمكين المرأة 
  دعــم الــوزارات المعنيــة بــالمرأة أو الشــؤون االجتماعيــة فــي تعزيــز النهــوج المســتندة إلــى

  الجنس فيما يتعلق بالوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها 
برنامج األمم المتحدة المشترك 

  لمكافحة األيدز
 دعـــم اللجـــان الوطنيـــة المعنيـــة باإليـــدز فـــي إدراج التـــدخالت الخاصـــة بـــاألمراض غيـــر 

 السارية في البرامج الوطنية القائمة المعنية بفيروس العوز المناعي البشري

  دعـــم وزارات الصـــحة فـــي تقويـــة الرعايـــة المزمنـــة للمصـــابين بفيـــروس العـــوز المنـــاعي
 البشري واألمراض غير السارية (في سياق التدعيم العام للنظم الصحية)

 خاصــــة بفيــــروس العــــوز دعــــم وزارات الصــــحة فــــي إدمــــاج خــــدمات النظــــام الصــــحي ال
المنـــاعي البشـــري واألمـــراض غيـــر الســـارية، مـــع التركيـــز بشـــكل خـــاص علـــى الرعايـــة 

  األولية
لجنة األمم المتحدة الدائمة 

  المعنية بالتغذية 
  تيســير مواءمــة األمــم المتحــدة لإلجــراءات علــى المســتويين القطــري والعــالمي مــن أجــل

 اض غير السارية الحّد من المخاطر الغذائية المرتبطة باألمر 

                                                           
  سيجري الحقًا بيانها بمزيد من اإلسهاب.    ١
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  نشــر بيانــات ومعلومــات وممارســات جيــدة بشــأن الحــّد مــن المخــاطر الغذائيــة المرتبطــة
 باألمراض غير السارية

  إدراج خطــــة العمــــل فــــي البــــرامج والمبــــادرات المعنيــــة باألغذيــــة والتغذيــــة (علــــى ســــبيل
المعنيـــة بالتغذيـــة المثـــال، مبـــادرة تعزيـــز التغذيـــة التابعـــة للجنـــة األمـــم المتحـــدة الدائمـــة 

واللجنـــة المعنيـــة بـــاألمن الغـــذائي العـــالمي التابعـــة لمنظمـــة األغذيـــة والزراعـــة وبرنـــامج 
  صحة األم والرضيع والطفل الصغير التابع للتحالف العالمي من أجل تحسين التغذية)

لخاصـــة بالنشـــاط البـــدني تقيـــيم التـــدخالت ا علـــىدعـــم وزارات الصـــحة لتقويـــة قـــدراتها    الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
 وأنماط الحياة الصحية باستخدام التكنولوجيا النووية

  توســيع الــدعم لــوزارات الصــحة مــن أجــل تقويــة العناصــر العالجيــة فــي االســتراتيجيات
الوطنيـــة لمكافحـــة الســـرطان، إلـــى جانـــب عمليـــات اســـتعراض ومشـــاريع برنـــامج عمـــل 

لشـاملة لمكافحـة السـرطان لـدى تنفيـذ الوكالة بشأن عالج السرطان الذي يعزز النهـوج ا
  برامج الطب اإلشعاعي

دعــــم خطــــة عمــــل المنظمــــة بشــــأن صــــحة العمــــال والشــــبكة العالميــــة للصــــحة المهنيــــة    منظمة العمل الدولية 
 وتحالف الحفاظ على الصحة في مكان العمل التابع للمحفل االقتصادي العالمي

  بالسـالمة والصـحة المهنيتـين، وال سـيما تلـك تعزيز تنفيذ معايير العمل الدولية الخاصة
المتعلقــة بالســرطان المــرتبط بعوامــل مهنيــة واألسبســتوس واألمــراض التنفســية وخــدمات 

  الصحة المهنية
تدعيم التدابير الوقائية والفرز والعالج والرعاية لالجئين الفلسـطينيين الـذين يعـانون مـن    األونروا 

 األمراض غير السارية 

 لحصــول علــى األدويــة األساســية الميســورة التكلفــة الخــاص بــاألمراض تحســين فــرص ا
  غير السارية من خالل الشراكات مع شركات المستحضرات الصيدالنية

فـــي حــــاالت  بمـــا فـــي ذلـــك الوقايـــة مـــن األمـــراض غيـــر الســـارية المرتبطــــة  بالتغذيـــة،   برنامج األغذية العالمي
  األزمات

وزارات المعلومــــات فــــي إدراج األمــــراض غيــــر الســــارية فــــي المبــــادرات الخاصــــة دعــــم    االتحاد الدولي لالتصاالت
 بالتكنولوجيات واالتصاالت المعلوماتية والمبادرات الخاصة بالفتيات والنساء

  دعـــم وزارات المعلومـــات فـــي اســـتخدام الهواتـــف المحمولـــة لتشـــجيع الخيـــارات الصـــحية
  وتحذير الناس من تعاطي التبغ

 األمن الغذائي وسوء التغذية والبدانة النعدامتدعيم قدرة وزارات الزراعة على التصدي    زراعة منظمة األغذية وال

 دعم وزارات الصحة في تنسيق السياسات الزراعية والتجارية والصحية  
ســـيما تلـــك اإلدارات الحكوميـــة المختصـــة (وال دعـــم وزارات التجـــارة بالتنســـيق مـــع ســـائر   منظمة التجارة العالمية 

المعنية بالصحة العمومية والملكية الفكرية) في التصدي للسياسات التجارية واألمراض 
غيــر الســارية، بمــا فــي ذلــك تنســيق السياســات التجاريــة والزراعيــة والصــحية، وحســبما 

، االســتخدام الكامــل لجوانــب المرونــة وخيــارات السياســة العامــة المتضــمنة مناســباً يكــون 
  لق بالجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكريةفي االتفاق المتع

برنامج األمم المتحدة 
  للمستوطنات البشرية

  دعم وزارات اإلسـكان فـي التصـدي لألمـراض غيـر السـارية فـي سـياق التوسـع العمرانـي
  السريع
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