إطار عمل لتنفيذ اإلعالن السياسي الصادر عن األمم المتحدة بشأن األمراض غير السارية ،بما في ذلك مؤشرات لتقييم التقدم الذي
ستحرزه البلدان بحلول 8102
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االلتزامات

التدخالت االستراتيجية

مؤشرات عملية

في مجال
الحوكمة

يُنتظر من البلدان ما يلي:

البــلد:

االلتزامات

التدخالت االستراتيجية

في مجال

يُنتظر من البلدان ما يلي:

االلتزامات

التدخالت االستراتيجية

في مجال
الترصد
والرصد
والتقييم

يُنتظر من البلدان ما يلي:

االلتزامات

التدخالت االستراتيجية

في مجال

يُنتظر من البلدان ما يلي:

• إدماج األمراض غري السارية يف السااسا وطط التنياة الونناة
• وضع اسرتاتاجاة/ططة متعددة القطاعا  ،ووضع جميوعة من الغايا واملؤشرا الونناة املنشودة لعام
 0202استناداً إىل الوضع الونين وتوجاها منظية الصحة العاملاة
خمصصا املازاناة للوقاية من األمراض غري السارية ومكافحتها من طالل آلاا متويل مبتكرة ،مثل
• زيادة َّ
فرض الضرائب على التبغ والكحول ،وغري ذلك من املنتجا غري الصحاة
• إجراء تقاام دوري للقدرا الونناة يف جمال الوقاية من األمراض غري السارية ومكافحتها باالستفادة من
أدوا املنظية

الوقاية من • تسريع وترية تنفاذ اتفاقاة منظية الصحة العاملاة اإلنارية بشأن مكافحة التبغ (االتفاقاة اإلنارية)،
عوامل
الخطر والحد والتصديق على بروتوكول القضاء على االجتار غري املشروع مبنتجا التبغ
منها
• ضيان التغذية الصحاة يف مراحل العير املبكرة ومرحلة الطفولة ،مبا يف ذلك تشجاع الرضاعة الطباعاة،
وتنظام تسويق األغذية واملشروبا غري الكحولاة لألنفال
• طفض متوس استهالك السكان لليلح وفقاً لتوصاا منظية الصحة العاملاة
• القضاء تقريباً على استهالك الدهون املهدرجة واحلد من استهالك األمحاض الدهناة املشبعة
• تشجاع النشاط البدين من طالل هنج ميتد نالة العير
• تنفاذ أفضل الصفقا للحد من التعاني الضار للكحول
• تنفاذ/تقوية إنار الرتصد اخلاص مبنظية الصحة العاملاة لرصد معدال الوفاا واملراضة ،وعوامل اخلطر
وحمدداهتا ،وقدرا النظام الصحي واستجابته
• دمج العناصر الثالثة إلنار الرتصد ضين نظام املعلوما الصحاة الونين
بالرتصد والرصد والتقاام
• تعزيز املوارد البشرية والقدرا املؤسساة اخلاصة
ُّ

الرعاية
• تنفاذ أفضل الصفقا يف جمال الرعاية الصحاة
الصحية
• حتسني إتاحة الكشف املبكر والتدبري العالجي لألمراض غري السارية الرئاساة وعوامل اخلطر املرتبطة
هبا ضين حزمة الرعاية الصحاة األولاة األساساة
• حتسني إتاحة األدوية والتكنولوجاا األساساة املأمونة وماسورة التكلفة والعالاة اجلودة ملكافحة
األمراض غري السارية الرئاساة.
• حتسني إمكاناة احلصول على طدما الرعاية امللطفة األساساة
منظية الصحة العاملاة ©

تشيل األمراض غري السارية الرئاساة وعوامل اخلطر

• لديه ططة عيل/اسرتاتاجاة تشغالاة ونناة متعددة القطاعا
املشرتكة يف ما بانها.
• وضع غايا ومؤشرا ونناة حمددة زمنااً استناداً إىل توجاها منظية الصحة العاملاة.

مؤشرات عملية
يقوم البــلد بتنفيذ اآلتي:

• أربعة تدابري من التدابري املنصوص علاها يف االتفاقاة اإلنارية للحد من الطلب عند أعلى مستويا اإلجناز.
• أربعة تدابري للحد من اتباع نظام غذائي غري صحي.
• برنامج ونين واحد على األقل مؤطراً للتوعاة العامة باألنظية الغذائاة و/أو النشاط البدين.
• حسبيا يكون مناسباً وتبعاً للظروف الونناة ،ثالثة تدابري للحد من التعاني الضار للكحول وفقاً لالسرتاتاجاة العاملاة
للحد من تعاني الكحول على حنو ضار.

مؤشرات عملية
البــلد:

• لديه نظام عامل إلعداد الباانا املوثوقة حول الوفاا اليت تعزى ألسباب حمددة بصفة منتظية
• جيري مسحاً تدرجيااً أو مسحاً شامالً للفحوصا الطباة كل مخس سنوا
مؤشرات عملية
البــلد:

للتدبري

أقر /اعتيد حكومته أو اجلهة املختصة به دالئل إرشادية/بروتوكوال /معايري ونناة مسندة بالبانا
• َّ
العالجي لألمراض غري السارية الرئاساة من طالل هنج للرعاية الصحاة األولاة.
• يق ّدم العالج باألدوية ،مبا يف ذلك ضب سكر الدم ،وتقدمي املشورة لألشخاص املعرضني ملخانر كربى بغرض الوقاية
من النوبا القلباة والسكتا مع الرتكاز على مستوى الرعاية األولاة.
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