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الدورة الحادية والستون

البند ( 5أ) من جدول األعمال
األمراض غير السارية :توسيع نطاق تنفيذ اإلعالن السياسي الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة
اللجنة اإلقليمية،
بعدما استعرضت الورقة التقنية حول تنفيذ اإلعالن السياسي الصادر عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة املعين بالوقاية
من األمراض غري السارية ومكافحتها ،وعطفاً على اجتماع اجلمعية العامة الرفيع املستوى املعين باالستعراض والتقييم
1
حرز يف الوقاية من األمراض غري السارية ومكافحتها الذي ُعقد يف متوز/يوليو 4102؛
الشاملني للتقدُّم ال ُـم َ
وإذ تستذكر قرار األمم املتحدة  4/66بشأن اإلعالن السياسي الجتماع اجلمعية العامة الرفيع املستوى املعين بالوقاية
من األمراض غري املعدية (السارية) ومكافحتها ،وقرار اللجنة اإلقليمية ش م/ل إ/95ق 4-حول التزامات الدول
األعضاء إزاء تنفيذ اإلعالن السياسي استناداً إىل إطار عمل إقليمي؛
وإذ تستذكر أيضاً قرار اللجنة اإلقليمية ش م/ل إ/61ق 2-الذي يطلب إىل املدير اإلقليمي حتديث إطار العمل
اإلقليمي وإعداد مؤشرات عملية؛
وإذ تدرك أن خارطة الطريق اخلاصة بالتزامات رؤساء الدول واحلكومات الواردة يف اإلعالن السياسي ،استناداً إىل
الركائز األساسية املوضحة يف االستاتيجية العاملية للوقاية من األمراض غري السارية ومكافحتها اليت اعتمدهتا مجعية
الصحة العاملية يف عام  ،2111ال تزال تستشد هبا السياسة الوطنية لألمراض غري السارية؛
وإذ تستذكر أيضاً قرار األمم املتحدة  A/RES/68/300بشأن الوثيقة اخلتامية الجتماع اجلمعية العامة الرفيع
املستوى املعين باالستعراض والتقييم الشاملني ُّ
حرز يف الوقاية من األمراض غري املعدية (السارية) ومكافحتها،
للتقدم الـ ُم َ
________________________
1
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2
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الذي يعطي األولوية جملموعة من االلتزامات احملددة زمنياً من الدول األعضاء لتنفيذها بني عامي  4102و.4102
وال سيما للنظر ،حبلول عام  ،4109يف وضع أهداف وطنية لتحقيقها يف  ،4149أخذاً بعني االعتبار األهداف العاملية
4
الطوعية التسعة لألمراض غري السارية؛

3

وإذ يساورها القلق إزاء عدم احتواء الوثيقة اخلتامية على عنص ٍر للرصد واملساءلة وجمموعة من املؤشرات العملية
القابلة للتطبيق يف خمتلف املواقع داخل البلدان لتقييم ُّ
حرز على املستوى ال ُقطري يف تنفيذ خارطة الطريق
التقدم ال ُـم َ
سيم ِّكن األمني العام لألمم املتحدة واملديرة العامة ملنظمة
اخلاصة بااللتزامات الواردة يف اإلعالن السياسي ،مما كان َ
الصحة العاملية من رفع تقرير يف  4101للجمعية العامة بشأن ُّ
حرز يف تنفيذ اإلعالن السياسي والوثيقة
التقدم ال ُـم َ
اخلتامية.
التقدم الـمحرز يف الوقاية من األمراض غري السارية ومكافحتها مل يكن كافياً وكان متبايناً من ٍ
بلد
وإذ تدرك أن ُّ ُ َ
آلخر ،ألسباب منها تعقيد هذه األمراض وطبيعتها الصعبة ،وأنه ال تزال هناك ضرورة الستمرار اجلهود وزيادهتا من
5
أجل بلوغ عامل ٍ
خال من عبء ميكن جتنُّبه من األمراض غري السارية.
وإذ ترحب بتواصل جهود املدير اإلقليمي يف رفع مستوى الوعي العاملي واإلقليمي حول جسامة املشكلة وتقوية
العمل العاملي يف مواجهة األمراض غري السارية؛
.0

تعتمد النسخة احملدَّثة من إطار العمل اإلقليمي (املرفقة هبذا القرار) بشأن التزامات الدول األعضاء إزاء تنفيذ
خارطة الطريق اخلاصة بالتزامات رؤساء الدول واحلكومات الواردة يف اإلعالن السياسي؛

.4

تحث الدول األعضاء على أن:
1.2

تنتقل من االلتزام إىل العمل من خالل تسريع وترية تنفيذ التدخالت االستاتيجية الواردة يف النسخة
احملدَّثة من إطار العمل اإلقليمي وتوسيع نطاق هذا التنفيذ؛

2.2

تُ ِّنفذ توصيات منظمة الصحة العاملية بشأن تسويق األغذية واملشروبات غري الكحولية لألطفال؛

3.2

تدعم مبادرة املدير اإلقليمي حلماية الصحة العمومية وتعزيز أمناط احلياة الصحية ،مع تركيز خاص على
تروج للمنتجات غري الصحية ،والسيما تلك اليت تستهدف األطفال،
مواجهة املمارسات التجارية اليت ِّ
واليت ال يتم التصدِّي هلا حالياً.

4.2

تشجع وتدعم إشراك األفراد يف الوقاية من األمراض السارية ومكافحتها هبدف تعزيز الرعاية الذاتية؛
ِّ

________________________
3
وفقاً للفقرة  51من القرار A/RES/68/300
4
وفقاً للفقرة ( 51أ) ( )0من القرار A/RES/68/300
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.5

وتطلب من اجمللس التنفيذي يف دورته السادسة والثالثني بعد املئة أن يدعو املديرة العامة إلعداد جمموعة من
املؤشرات العملية لرفعها جلمعية الصحة العاملية يف دورهتا الثامنة والستني ،لتقييم ُّ
محرز على املستوى
التقدم الـُ َ
الوطين ،يف تنفيذ اإلعالن السياسي ،وهو ما سوف ِّ
ميكن األمني العام لألمم املتحدة واملديرة العامة ملنظمة
الصحة العاملية من رفع تقريرمها يف  4101لالجتماع الرفيع املستوى للجمعية العامة بشأن الوقاية من األمراض
السارية ومكافحتها املقرر انعقاده يف .4102

.2

وتطلب إىل املدير اإلقليمي ما يلي:
0.2

4.2

5.2

َعقد اجتماع على هامش الدورة السادسة والثالثني بعد املئة للمجلس التنفيذي ،والدورة الثامنة والستني
جلمعية الصحة العاملية ،إلحاطة الدول األعضاء بالنسخة احملدَّثة من إطار العمل اإلقليمي واملؤشرات
العملية اليت اعتمدهتا اللجنة اإلقليمية لشرق املتوسط يف دورهتا احلادية والستني.
ٍ
أحرزته من ُّ
تقدٍم يف تنفيذ االلتزامات الواردة يف النسخة
دعم الدول األعضاء يف إجراء تقييم واف ملا َ
احملد ِ
احملدثة من إطار العمل اإلقليمي ،والتصدي للفجوات َّ
دة يف التقييم؛
إنشاء آليات لتبادل اخلربات واملمارسات اجليدة بني البلدان بشكل متو ِ
اصل؛

2.4

دعم الدول األعضاء يف استعداداهتا لالستعراض الشامل الثاين الذي سوف جتريه اجلمعية العامة يف عام
 ،4102ومن بينها إعداد وتتبع البيانات حول املؤشرات العملية ،وإعداد خرائط الطريق ال ُقطرية
وتنفيذها.

9.2

رفع تقارير سنوية للجنة اإلقليمية يف دوراهتا الثانية والستني ،والثالثة والستني ،والرابعة والستني ،حول
ُّ
حرز من قِبَل الدول األعضاء يف جمال الوقاية من األمراض غري السارية ومكافحتها ،استناداً
التقدم الـ ُم َ
إىل املؤشرات العملية.

إﻃﺎر ﻋﻤﻞ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻹﻋﻼن اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﺸﺄن اﻷﻣﺮاض ﻏﻴﺮ اﻟﺴﺎرﻳﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﺆﺷﺮات ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﺬي
ﺳﺘﺤﺮزﻩ اﻟﺒﻠﺪان ﺑﺤﻠﻮل 2018

اﻻﻟﺗزاﻣﺎت

اﻟﺗدﺧﻼت اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ

ﻓﻲ ﻣﺠﺎل
اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ

ﯾُﻧﺗظر ﻣن اﻟﺑﻠدان ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

اﻻﻟﺗزاﻣﺎت

اﻟﺗدﺧﻼت اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ

ﻓﻲ ﻣﺠﺎل

ﯾُﻧﺗظر ﻣن اﻟﺑﻠدان ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

اﻻﻟﺗزاﻣﺎت

اﻟﺗدﺧﻼت اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ

ﻓﻲ ﻣﺠﺎل
اﻟﺘﺮﺻﺪ
واﻟﺮﺻﺪ
واﻟﺘﻘﯿﯿﻢ

ﯾُﻧﺗظر ﻣن اﻟﺑﻠدان ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

ﲢﺪﻳﺚ ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول/أﻛﺘﻮﺑﺮ  ،2014اﺳﺘﻨﺎداً إﱃ اﻟﻘﺮار ش م/ل إ /59ق  2وش م/ل إ /60ق  .4ﻣﺮﻓﻖ ﺑﺎﻟﻘﺮار ش م/ل إ/61ق – ) 3م(
ﻣؤﺷرات ﻋﻣﻠﯾﺔ

• إدﻣﺎج اﻷﻣﺮاض ﻏﲑ اﻟﺴﺎرﻳﺔ ﰲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت وﺧﻄﻂ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
• ﲝﻠﻮل ﻋﺎم  ،2015وﺿﻊ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ/ﺧﻄﺔ ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ،ووﺿﻊ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻐﺎﻳﺎت واﳌﺆﺷﺮات
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﳌﻨﺸﻮدة ﻟﻌﺎم  2025اﺳﺘﻨﺎداً إﱃ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻮﻃﲏ وﺗﻮﺟﻴﻬﺎت ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
ﺼﺼﺎت اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﺮاض ﻏﲑ اﻟﺴﺎرﻳﺔ وﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل آﻟﻴﺎت ﲤﻮﻳﻞ ﻣﺒﺘﻜﺮة ،ﻣﺜﻞ
• زﻳﺎدة ﳐ ﱠ
ﻓﺮض اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺒﻎ واﻟﻜﺤﻮل ،وﻏﲑ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﳌﻨﺘﺠﺎت ﻏﲑ اﻟﺼﺤﻴﺔ
• إﺟﺮاء ﺗﻘﻴﻴﻢ دوري ﻟﻠﻘﺪرات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﰲ ﳎﺎل اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﺮاض ﻏﲑ اﻟﺴﺎرﻳﺔ وﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻬﺎ ﺑﺎﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ
أدوات اﳌﻨﻈﻤﺔ

اﻟﻮﻗﺎﯾﺔ ﻣﻦ • ﺗﺴﺮﻳﻊ وﺗﲑة ﺗﻨﻔﻴﺬ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻹﻃﺎرﻳﺔ ﺑﺸﺄن ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﺒﻎ )اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻹﻃﺎرﻳﺔ(،
ﻋﻮاﻣﻞ
اﻟﺨﻄﺮ واﻟﺤﺪ واﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻻﲡﺎر ﻏﲑ اﳌﺸﺮوع ﲟﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﺒﻎ
ﻣﻨﮭﺎ
• ﺿﻤﺎن اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﰲ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﻌﻤﺮ اﳌﺒﻜﺮة وﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ،ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺮﺿﺎﻋﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ،
وﺗﻨﻈﻴﻢ ﺗﺴﻮﻳﻖ اﳌﺄﻛﻮﻻت واﳌﺸﺮوﺑﺎت ﻏﲑ اﻟﻜﺤﻮﻟﻴﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل
• ﺧﻔﺾ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﺴﻜﺎن ﻟﻠﻤﻠﺢ وﻓﻘﺎً ﻟﺘﻮﺻﻴﺎت ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
• اﻟﻘﻀﺎء ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﺪﻫﻮن اﳌﻬﺪرﺟﺔ واﳊﺪ ﻣﻦ اﺳﺘﻬﻼك اﻷﲪﺎض اﻟﺪﻫﻨﻴﺔ اﳌﺸﺒﻌﺔ
• ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺒﺪﱐ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺞ ﳝﺘﺪ ﻃﻴﻠﺔ اﻟﻌﻤﺮ
• ﺗﻨﻔﻴﺬ أﻓﻀﻞ اﻟﺼﻔﻘﺎت ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎﻃﻲ اﻟﻀﺎر ﻟﻠﻜﺤﻮل

اﻟﺑــﻠد:

• ﻟﺪﻳﻪ ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ/اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﺸﻐﻴﻠﻴﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﺗﺸﻤﻞ اﻷﻣﺮاض ﻏﲑ اﻟﺴﺎرﻳﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ وﻋﻮاﻣﻞ اﳋﻄﺮ
اﳌﺸﱰﻛﺔ ﰲ ﻣﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ.
• وﺿﻊ ﻏﺎﻳﺎت وﻣﺆﺷﺮات وﻃﻨﻴﺔ ﳏﺪدة زﻣﻨﻴﺎً اﺳﺘﻨﺎداً إﱃ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ.
• أﺣﺮز زﻳﺎدة ﰲ ﳐﺼﺼﺎت اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺗُﻘﺎس ﺑﺘﺘﺒﻊ واﻹﺑﻼغ ﻋﻦ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﺮاض ﻏﲑ اﻟﺴﺎرﻳﺔ
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ وﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻬﺎ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﺮاض ﻏﲑ اﻟﺴﺎرﻳﺔ ،ﲝﺴﺐ اﳌﺼﺪر وﻧﺼﻴﺐ ﻛﻞ ﻓﺮد.
ﻣؤﺷرات ﻋﻣﻠﯾﺔ
ﯾﻘﻮم اﻟﺒــﻠﺪ ﺑﺘﻨﻔﯿﺬ اﻵﺗﻲ:

•
•
•
•

•

ﺛﻼﺛﺔ ﺗﺪاﺑﲑ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﺪاﺑﲑ اﻟﺴﺘﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺐ ) (MPOWERﰲ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻹﻃﺎرﻳﺔ
ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﻮﺻﻴﺎت ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺘﺴﻮﻳﻖ اﳌﺄﻛﻮﻻت واﳌﺸﺮوﺑﺎت ﻏﲑ اﻟﻜﺤﻮﻟﻴﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل.
اﻟﺘﺪاﺑﲑ اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﱃ اﳊﺪ ﻣﻦ ﳏﺘﻮى اﳌﻠﺢ ﰲ واﺣﺪة ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ اﻷﺻﻨﺎف اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻷﻛﺜﺮ اﺳﺘﻬﻼﻛﺎً.
اﻟﺘﺪاﺑﲑ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﺪﻫﻮن اﳌﺸﺒﻌﺔ اﻟ ُـﻤﻨﺘَﺠﺔ ﺻﻨﺎﻋﻴﺎً ﰲ إﻣﺪادات اﻷﻏﺬﻳﺔ واﺳﺘﺨﺪام اﻷﲪﺎض اﻟﺪﻫﻨﻴﺔ اﻟﻌﺪﻳﺪة
ﻏﲑ اﳌﺸﺒﻌﺔ ﺑﺪﻻً ﻣﻦ اﻷﲪﺎض اﻟﺪﻫﻨﻴﺔ اﳌﺸﺒﻌﺔ ﰲ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ.
ﲪﻼت إذﻛﺎء اﻟﻮﻋﻲ اﻟﻌﺎم ﺑﺎﻟﻨﻈﻢ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ واﻟﻨﺸﺎط اﻟﺒﺪﱐ ﻋﱪ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم

ﻣؤﺷرات ﻋﻣﻠﯾﺔ
اﻟﺒــﻠﺪ:

اﻻﻟﺗزاﻣﺎت

• ﺗﻨﻔﻴﺬ/ﺗﻘﻮﻳﺔ إﻃﺎر اﻟﱰﺻﺪ اﳋﺎص ﲟﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﺮﺻﺪ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻮﻓﻴﺎت واﳌﺮاﺿﺔ ،وﻋﻮاﻣﻞ اﳋﻄﺮ
وﳏﺪدا ﺎ ،وﻗﺪرات اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺼﺤﻲ واﺳﺘﺠﺎﺑﺘﻪ
• دﻣﺞ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻹﻃﺎر اﻟﱰﺻﺪ ﺿﻤﻦ ﻧﻈﺎم اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﻮﻃﲏ
ﺻﺪ واﻟﺮﺻﺪ واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
• ﺗﻌﺰﻳﺰ اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻟﻘﺪرات اﳌﺆﺳﺴﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﱰ ﱡ
اﻟﺗدﺧﻼت اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ

• ﻟﺪﻳﻪ ﻧﻈﺎم ﻋﺎﻣﻞ ﻹﻋﺪاد اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﻮﺛﻮﻗﺔ ﺣﻮل اﻟﻮﻓﻴﺎت اﻟﱵ ﺗﻌﺰى ﻷﺳﺒﺎب ﳏﺪدة ﺑﺼﻔﺔ دورﻳﺔ
• ﻟﺪﻳﻪ ﻧﻈﺎم ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻣﻴﺪاﱐ ﻟﻠﺴﺮﻃﺎن
• ﳚﺮي ﻣﺴﺤﺎً ﺗﺪرﳚﻴﺎً أو ﻣﺴﺤﺎً ﺷﺎﻣﻼً ﻟﻠﻔﺤﻮﺻﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻛﻞ ﲬﺲ ﺳﻨﻮات
• ﻟﺪﻳﻪ إﻃﺎر ﻟﻠﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﻨﺎﺟﻌﺔ ﲟﻌﺎﳉﺔ ارﺗﻔﺎع ﺿﻐﻂ اﻟﺪم واﻟﺴﻜﺮي.

ﻓﻲ ﻣﺠﺎل
اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ
اﻟﺼﺤﯿﺔ

ﯾُﻧﺗظر ﻣن اﻟﺑﻠدان ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

اﻟﺒــﻠﺪ:

• ﺗﻨﻔﻴﺬ أﻓﻀﻞ اﻟﺼﻔﻘﺎت ﰲ ﳎﺎل اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ
• ﲢﺴﲔ إﺗﺎﺣﺔ اﻟﻜﺸﻒ اﳌﺒﻜﺮ واﻟﺘﺪﺑﲑ اﻟﻌﻼﺟﻲ ﻟﻸﻣﺮاض ﻏﲑ اﻟﺴﺎرﻳﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ وﻋﻮاﻣﻞ اﳋﻄﺮ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺎ
ﺿﻤﻦ ﺣﺰﻣﺔ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻷوﻟﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
• ﲢﺴﲔ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﳌﻠﻄﻔﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ

ﻣﻼﺣﻈﺔ :اﻷدوات اﻟﱵ أﻋﺪ ﺎ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻣﺘﻮاﻓﺮة ﻟﺪﻋﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﺪﺧﻼت اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ

ﻣؤﺷرات ﻋﻣﻠﯾﺔ

• ﻳﻘ ّﺪم اﻟﻌﻼج ﺑﺎﻷدوﻳﺔ ،ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﺿﺒﻂ ﺳﻜﺮ اﻟﺪم ،وﺗﻘﺪﱘ اﳌﺸﻮرة ﻟﻸﺷﺨﺎص اﳌﻌﺮﺿﲔ ﳌﺨﺎﻃﺮ ﻛﱪى ﺑﻐﺮض اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ
ﻣﻦ اﻷﻣﺮاض اﻟﻘﻠﺒﻴﺔ اﻟﻮﻋﺎﺋﻴﺔ.
• اﻋﺘﻤﺪت ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ دﻻﺋﻞ إرﺷﺎدﻳﺔ/ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮﻻت ﻣﺴﻨﺪة ﺑﺎﻟﺒﻴﻨﺎت ﻟﻠﻜﺸﻒ اﳌﺒﻜﺮ واﻟﺘﺪﺑﲑ اﻟﻌﻼﺟﻲ ﻟﻸﻣﺮاض ﻏﲑ اﻟﺴﺎرﻳﺔ
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺞ ﻟﻠﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻷوﻟﻴﺔ.
• ﻳﻮﻓّﺮ اﻷدوﻳﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻸﻣﺮاض ﻏﲑ اﻟﺴﺎرﻳﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ وﻋﻮاﻣﻞ اﳋﻄﺮ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺎ ﰲ اﳌﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺮﻋﺎﻳﺔ
اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻷوﻟﻴﺔ.

