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تم إصدار هذه املجموعة من املوجزات اإلعالمية لتزويد واضعي 

السياسات والقرارات يف مختلف أرجاء الحكومة باملعلومات املتعلقة 

بكيفية تأثري األمراض غري السارية عىل قطاعاتهم، والخطوات التي 

ميكن لهم اتخاذها للتصدي لتحدي هذه األمراض مع امليض قدماً يف 

الوقت ذاته عىل طريق تحقيق غاياتهم.

تعترب األمراض غري السارية، املؤلفة أساساً من املرض القلبي الوعايئ، ومرض 	 

السكري، ومرض الرسطان، واملرض التنفيس املزمن، أشد العوامل التي تفتك 

باألرواح يف العامل اآلن.

إزهاق 	  لتاليف  الحكومة ككل  إىل عمل عاجل عىل مستوى  الحاجة  تدعو 

السنة، مبا يف ذلك 16  إنسان يف  السارية ألرواح 38 مليون  األمراض غري 

مليون إنسان يقضون نحبهم باكراً قبل سن السبعني.

ما يُساء فهم األمراض غري السارية عىل أنها مشكلة تتعلق بالدول 	  غالباً 

ذات الدخل املرتفع، يف حني أنها تلقي بعبء مكافئ، إن مل يكن أعظم، 

عىل عاتق البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل. وبالفعل فإن نسبة تزيد 

قليالً عىل 80 يف املائة من الوفيات املبكرة الناجمة عن األمراض غري السارية 

تقع يف البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل.

ميكن تاليف معظم الوفيات املبكرة الناجمة عن األمراض غري السارية باتخاذ 	 

رئيسية هي  سلوكية  عوامل خطر  أربعة  ملجابهة  مردودية  ذات  تدابري 

التبغ، وتعاطي الكحول عىل نحو ضار، والخمول البدين، والنظام  تعاطي 

الغذايئ غري الصحي.

تتطلب مجابهة األمراض غري السارية وعوامل خطرها استجابة من القطاعات 	 

الحكومية خارج نطاق قطاع الصحة. وهناك بالفعل اسرتاتيجيات ونُهج قامئة 

ميكن لها أن تحقق مكاسب مشرتكة لكل القطاعات املنخرطة.

وستمكِّن هذه املوجزات اإلعالمية الوزارات من القيام مبا ييل:

تنفيذ خطة عام 2030 للتنمية املستدامة، مبا يف ذلك التنفيذ املعزز التفاقية 	 

منظمة الصحة العاملية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ؛

املعنية 	  أمام قطاعاتها  بارزاً  السارية متثل تحدياً  األمراض غري  بأن  اإلقرار 

وخطة التنمية الوطنية؛

تحديد خطوات ملموسة ميكن اتخاذها ضمن قطاعاتها ملجابهة األمراض 	 

غري السارية؛

تنفيذ االلتزامات املعتمدة يف اإلعالن السيايس لألمم املتحدة لعام 2011 	 

والوثيقة الختامية لألمم املتحدة لعام 2014 بشأن األمراض غري السارية؛

السارية 	  غري  األمراض  من  بالوقاية  الخاصة  العاملية  العمل  تفعيل خطة 

ومكافحتها للفرتة 2013-2020 ملنظمة الصحة العاملية، والسيام مجموعة 

التدخالت ذات املردودية العالية والتكلفة امليسورة لكل البلدان، وخيارات 

السياسات لرتويج استجابة الحكومة ككل واملجتمع ككل للحد من عوامل 

الخطر ومتكني النظم الصحية من االستجابة.

أقرت الدول األعضاء يف خطة عام 2030 للتنمية املستدامة، املعتمدة 

يف أيلول/سبتمرب 2015، بأن األمراض غري السارية تشكل مسألة 

بارزة من مسائل التنمية املستدامة. وتوفر هذه الخطة إطاراً متكينياً 

لتحديد وتنفيذ نُهج مربحة للجميع إزاء األمراض غري السارية 

والتنمية املستدامة.

اجتمع رؤساء الدول والحكومات عام 2011 يف األمم املتحدة للنظر 

يف مسألة الوقاية من األمراض غري السارية ومكافحتها.1 وقد اتفقوا 

عىل ما ييل:

يندرج العبء والتهديد العامليان لألمراض غري السارية ضمن أكرب التحديات 	 

التنمية  القرن الحادي والعرشين، وهو ما يقوض  التنمية يف  التي تواجه 

االجتامعية واالقتصادية يف العامل؛

تشكل األمراض غري السارية تهديداً لالقتصاد؛	 

إىل 	  االستجابة  بشأن  الرئيسية  األول واملسؤولية  بالدور  الحكومة  تضطلع 

تحديات األمراض غري السارية ويتطلب ذلك أن تعمل كل القطاعات معا.

أبرز اإلعالن السيايس2 الصادر عن اجتامع عام 2011 الحاجة إىل 

استجابة الحكومة ككل واملجتمع ككل ألن رؤساء الدول والحكومات: 

سلَّموا بوجوب أن تشكل الوقاية حجر الزاوية يف إجراءات التصدي لألمراض 	 

غري املعدية عىل الصعيد العاملي؛

سلَّموا أن باإلمكان تجنب اإلصابة باألمراض غري املعدية وآثارها أو التقليل 	 

منها إىل حد كبري باتباع نهج يشمل القيام بأنشطة تستند إىل األدلة وميسورة 

السكانية  الفئات  ملختلف  وشاملة  التكلفة  حيث  من  وفعالة  التكلفة 

ولقطاعات متعددة؛

أقروا برضورة إرساء نهج صحي شامل لقطاعات متعددة عىل جميع املستويات 	 

الحكومية من أجل التصدي لعوامل الخطر املرتبطة باألمراض غري املعدية 

واملحددات األساسية للصحة عىل نحو شامل وحازم.

اجتامع األمم املتحدة الرفيع املستوى املعني بالوقاية من األمراض غري السارية ومكافحتها: مؤمتر قمة   1

بشأن األمراض غري السارية لصياغة الخطة الدولية.

http://www.who.int/nmh/events/un_ncd_summit2011/ar

قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة A/RES/2/66. اإلعالن السيايس الجتامع الجمعية العامة الرفيع   2

املستوى املعني بالوقاية من األمراض غري املعدية ومكافحتها.

http://www.who.int/nmh/events/un_ncd_summit2011/political_declaration_en.pdf?ua=1

يشتمل هدف التنمية املستدامة 3 بشأن الصحة والرفاهية عىل غايات تتعلق 

بالوقاية من األمراض غري السارية ومكافحتها. وسيساعد تحقيق الغايات املتعلقة 

باألمراض غري السارية عىل الدفع بخطة عام 2030 كلها قدماً بالنظر إىل الصالت 

االجتامعية،  املساواة  عدم  وأشكال  والفقر،  السارية،  غري  األمراض  بني  الوثيقة 

واالفتقار إىل القدرة عىل الحصول عىل خدمات أساسية ميسورة التكلفة.



أكد اإلعالن السيايس رضورة وضع وتنفيذ سياسات عامة يف العديد من القطاعات تكفل تهيئة بيئات مؤاتية لتحسني الصحة بشكل منصف 

للجميع مبا ميكِّن األفراد واألرس واملجتمعات املحلية من أن يختاروا أساليب حياة صحيحة وأن يعيشوا حياة ينعمون فيها بالصحة.

وسرتفع منظمة الصحة العاملية، بحلول نهاية عام 2017، تقريراً عن التقدم املحرز عىل طريق تنفيذ هذه االلتزامات إىل الجمعية العامة لألمم 

املتحدة، متهيداً لالستعراض الشامل للجمعية العامة يف عام 2018.

وترد أدناه املؤرشات التي تستخدمها املنظمة يف اإلبالغ عن تقدم كل دولة من الدول األعضاء يف مجال الوقاية من األمراض غري السارية 
ومكافحتها.3

ميكن االطالع عىل القامئة الكاملة للمؤرشات يف املذكرة التقنية املعنونة »كيف سرتفع منظمة الصحة العاملية تقريرها إىل الجمعية العامة لألمم املتحدة عام 2017 بشأن التقدم املحرز عىل طرق تنفيذ االلتزامات املدرجة يف اإلعالن   3

السيايس لألمم املتحدة لعام 2011 والوثيقة الختامية لألمم املتحدة لعام 2014 بشأن األمراض غري السارية«.

http://www.who.int/nmh/events/2015/technical-note-en.pdf?ua=1.

1.  غايات وطنية ذات أطر زمنية ومؤرشات مستندة إىل توجيهات منظمة الصحة العاملية.

2.  نظام عامل لتوليد البيانات املوثوقة عن الوفيات املحددة األسباب.

3.   إرساء اسرتاتيجية تشغيلية/خطة عمل وطنية متعددة القطاعات تشتمل عىل األمراض غري السارية الرئيسية وعوامل خطرها املشرتكة.

4.  تنفيذ مسح نهج »ستبس« أو مسح شامل للفحوص الطبية كل خمس سنوات.

5.  تنفيذ أربعة تدابري واردة يف اتفاقية منظمة الصحة العاملية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ للحد من الطلب:

الحد من القدرة عىل تحمل تكاليف منتجات التبغ من خالل زيادة رسوم بيع التبغ؛ ) أ( 

إنشاء بيئات خالية من دخان التبغ بحكم القانون يف كل أماكن العمل املغلقة، واألماكن العامة، والنقل العام؛ ) ب( 

تحذير الناس من أخطار التبغ ودخان التبغ عرب التحذيرات الصحية والحمالت اإلعالمية الفعالة؛ ) ج( 

حظر كل أشكال اإلعالن عن التبغ، والرتويج له، ورعايته. )د( 

6.  تنفيذ ثالثة تدابري للحد من تعاطي الكحول عىل نحو ضار:

لوائح بشأن اإلتاحة التجارية والعامة للكحول؛ ) أ( 

قيود أو تدابري حظر شاملة عىل اإلعالن عن الكحول والرتويج له؛ ) ب( 

سياسات سعرية مثل زيادات رسوم بيع املرشوبات الكحولية؛ )ج( 

7.  تنفيذ أربعة تدابري للحد من النظم الغذائية غري الصحية:

اعتامد سياسات وطنية للحد من استهالك السكان للملح/الصوديوم؛ ) أ( 

اعتامد سياسات وطنية تحد من األحامض الدهنية املشبعة وتقيض عملياً عىل األحامض الدهنية املتحولة املُدخلة صناعياً يف إمدادات األغذية؛ ) ب( 

مجموعة توصيات منظمة الصحة العاملية بشأن تسويق األغذية واملرشوبات غري الكحولية لألطفال؛ ) ج( 

ترشيعات/لوائح للتنفيذ الكامل للمدونة الدولية لقواعد تسويق بدائل لنب األم. )د( 

8.  تنفيذ برنامج وطني واحد عىل األقل للتوعية العامة بشأن النظام الغذايئ و/أو النشاط البدين.

9.  مبادئ توجيهية/بروتوكوالت/معايري وطنية مسندة بالبيِّنات إلدارة األمراض غري السارية الرئيسية من خالل نهج للرعاية األولية.

10. توفري العالج الدوايئ، مبا يف ذلك السيطرة عىل سكر الدم، وتقديم املشورة لألشخاص املؤهلني املعرضني لخطر شديد لتفادي النوبات القلبية والسكتات الدماغية، 
مع الرتكيز عىل مستوى الرعاية األولية.

إن تحقيق التقدم يف مجاالت الجدول الوارد أعاله يتطلب بالنسبة لها كلها تقريباً عمالً 

متعدد القطاعات تتعاون فيه الوزارات والوكاالت الحكومية معاً إىل جانب رشكاء من خارج 

الحكومة: أي أن يشكل هذا العمل استجابة من ِقبل الحكومة ككل واملجتمع ككل.
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الحكومات  تويل  يتطلبان  فعال  نحو  عىل  ومكافحتها  املعدية  غري  األمراض  من  الوقاية  بأن  نسلِّم   «

أدواراً قيادية واتباع نهج متعدد القطاعات يف مجال الصحة، مبا يف ذلك، عند االقتضاء، إدراج املسائل 

مثل  الحكومة ككل يف قطاعات  املتبعة عىل صعيد  النهج  السياسات ويف  بالصحة يف جميع  املتعلقة 

والبيئة  الحرضية  املناطق  وتخطيط  واالتصاالت  والنقل  والرياضة  والزراعة  والطاقة  والتعليم  الصحة 

واالقتصادية«.  االجتامعية  والتنمية  والتمويل  والتجارة  والصناعة  والتوظيف  والعمل 

الفقرة 36 من اإلعالن السيايس الجتامع الجمعية العامة الرفيع املستوى املعني بالوقاية من األمراض غري املعدية ومكافحتها

» نحن ... نلتزم .... تعزيز قدرات وآليات وواليات السلطات املعنية، حسب االقتضاء، يف مجال 

تيسري العمل وضامن تنفيذه يف جميع القطاعات الحكومية«. 

وزراء وممثلو الدول والحكومات ورؤساء الوفود، السبيل إىل األمام: االلتزامات عىل الصعيد الوطني، الفقرة 30 )أ(، ’7‘، 

الوثيقة الختامية الجتامع الجمعية العامة الرفيع املستوى املعني باالستعراض والتقييم الشاملني للتقدم املحرز يف الوقاية 

من األمراض غري املعدية ومكافحتها. 10-11 متوز/يوليو 2014

» تتسم مجابهة األمراض غري السارية بأهمية بالغة بالنسبة للصحة العمومية العاملية، غري أنها 

ستكون جيدة أيضاً لالقتصاد؛ وللبيئة؛ وللصالح العام العاملي مبعناه األوسع. وإذا ما وحدنا صفوفنا 

ملواجهة األمراض غري السارية فإن مبقدورنا أن نفعل أكرث من مجرد شفاء األفراد – إذ أن باستطاعتنا 

أن نحمي مستقبلنا ذاته«. 

بان يك مون، األمني العام لألمم املتحدة 

Empowered lives. 
Resilient nations. 

أنشأ األمني العام لألمم املتحدة فرقة عمل األمم املتحدة املشرتكة بني الوكاالت املعنية بالوقاية من األمراض غري املعدية ومكافحتها )UNIATF(  عام 2013 وتم وضعها تحت 
قيادة منظمة الصحة العاملية لتنسيق أنشطة منظومة األمم املتحدة الداعمة للوفاء بااللتزامات التي تقدم بها رؤساء الدول والحكومات يف اإلعالن السيايس لعام 2011 بشأن 
األمراض غري السارية. وتأيت األنشطة املشرتكة املدرجة يف خطة عمل فرقة العمل املذكورة كإضافة إىل الجهود األشمل املختلفة التي تبذلها وكاالت األمم املتحدة للوقاية من 

األمراض غري السارية ومكافحتها. وتوفر هذه األنشطة املشرتكة فرصاً مهمة ملعالجة املسائل العامة وللدفع قدماً بالقدرة 
والتعلم يف البلدان.

www.who.int/nmh/ncd-task-force/en
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