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 تقرير مرحلي حول الوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها

 المقدِّمة
ز يف تنفيذ حر  م  ـم الشامال  لتقييم التقد   استعراضا   4112ت اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف متوز/يوليو أجر   .1

ت البلدان يف الوثيقة والتزم   .4111 عام السياسي لألمم املتحدة بشأن األمراض غري السارية الصادر يفاإلعالن 
م ةتدبريا  يف اجملاالت األربعة ذات األولوية: احل 11فة من مؤل   مبجموعةاخلتامية لالستعراض  والوقاية من عوامل  ،وَ 

حتديث إطار العمل اإلقليمي الرامي مت ، (4112)ام نفس الع ويف. والرعاية الصحية ،دوالرتص   ،اخلطر واحلد منها
 ،دة زمنيا  نصت عليها الوثيقة اخلتاميةإىل تنفيذ اإلعالن السياسي لألمم املتحدة ليشمل أربعة التزامات حمد  

 .رز  الدو  األعاا  بصفة منتممةم الذي حت  وجمموعة من املؤشرات العملية لقياس التقد  
ثة من إطار العمل اإلقليمي حد  م  ـاللجنة اإلقليمية لشرق املتوسط يف دورهتا احلادية والستني النسخة ال تأقر  وقد  .4

ور،  ،ت اللجنة اإلقليمية. وحث  3/ق 11مؤشرات عملية مبوجب القرار ش م/  إمع ما تام نه من  يف القرار املَذ
وطلبت إىل املدير اإلقليمي  ،ن إطار العمل اإلقليميثة محد  م  ـالدو  األعاا  على توسيع نطاق تنفيذ النسخة ال

حو  التقد م  ،والرابعة والستني ،والثالثة والستني ،رفع تقارير سنوية إىل اللجنة اإلقليمية يف دوراهتا الثانية والستني
إىل املؤشرات ل الدو  األعاا  يف جما  الوقاية من األمراض غري السارية ومكافحتها، استنادا  ب  م حر ز من ق  ـال

 العملية. 
الت االسرتاتيجية الواردة يف إطار ته البلدان يف تنفيذ التدخ  ويقدِّم هذا التقرير ملخصا  حو  التقد م الذي أحرز   .3

 وسيع نطاق العمل يف هذا اجملا  يف اإلقليم.حسني األدا  وتالعمل اإلقليمي، ويناقش س ب ل املاّي ق د ما  لت

  زحر  م الم  الوضع الراهن والتقد  

 وَ م ةاحل
ه اجلمعية العامة لألمم املتحدة ت  يف االجتماع الرفيع املستوى الذي عقد   ،4112يف عام  ،ك املكتب اإلقليميشار   .2

ز يف تنفيذ االلتزامات الوطنية املتفق عليها يف إطار اإلعالن السياسي لألمم املتحدة حر  م  ـم الالستعراض التقد  
املؤشرات العملية الواردة يف إطار العمل مت االسرتشاد بو  .4111 عام السارية الصادر يفاألمراض غري  بشأن

رة التقنية اليت سوف تستخدمها املديرة العامة ملنممة الصحة العاملية يف رفع تقريرها إىل  اإلقليمي يف صياغة املَذ
ل البلدان حتم الذي اجلمعية العامة لألمم املتحدة حو  التقد   ت سبعة بلدان وشرع   .4112 عام قبل هنايةرز َ 

واليمن( يف وضع خطط العمل املتعددة  ،واملغرب ،ولبنان ،وع مان ،والسودان ،ومجهورية إيران اإلسالمية ،)تونس
استنادا  إىل توجيهات املنممة يف هذا  4142لعام  ا  أربعة بلدان فقط هي اليت وضعت أهدافغري أن القطاعات، 

 .الشأن
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ز املتعاون مع املنممة اجامعة جور  تاون وخارا  دوليني، للية متابعة امل وأعد   .2 كتب اإلقليمي، بالتعاون مع املَر
 .، والن م م الغذائية، واخلمو  البدين، ومكافحة التبغوَ م ةالت القانونية الرئيسية ملعاجلة قاايا احلللتدخ  

  الوقاية واحلّد من عوامل اخلطر
. إذ يف بعض البلدان MPOWER نام اصة بار ما  يف تنفيذ التدابري الستة اخلد جما  مكافحة التبغ تقد  ه  ش   .1

قت اإلمارات العربية املتحدة واليمن أعلى مستويات التنفيذ فيما يتعلق بتدابري حمر اإلعالن عن التبغ حقّ 
ت اململكة العربية يتعلق بالتدابري الرامية إىل محاية الناس من التدخني السليب، انام   وفيما. والرتوي  له ورعايته

ستان. اف البلدان اليت حققت بالفعل أعلى مستويات التنفيذص  السعودية إىل م   ل من بَا  ،َما حققتَ 
بريا  متث  م تقد  وشهد اإلقلي. والكويت أعلى مستويات التنفيذ فيما يتعلق بتدابري رصد وبا  التبغ ،وقطر ل يف ما َ 

ستان أن تشغل اإلعالنات الصحية املصورة   .من عبوات منتجات التبغ %52إقرار بَا
سياسات  ىذ إحدنفِّ من البلدان اليت ت   َل بلد  مبادرة "الواحدة تلو األخرى" اليت ترتكز على   4112يف  تقطل  وأ   .2

 .َل عام MPOWER برنام 
على يف هذ  البلدان  %11و% 41و %31يا  حمتوى امللح يف اخلبز بواقع والكويت تدرجي ،وقطر ،مانع  فِّض وت   .5

ض مجهورية إيران اإلسالمية حمتوى فِّ َما ت  . غالبية إمدادات اخلبزيت ت وفِّر اخلبز المنافذ توريد التوايل، وذلك عار 
جا  تشريعية لتقليل امللح يف ه  َذلك نـ  ت  وأقر  ، جم من الدقيق 111جم لكل  1.5إىل  4.3ز من بامللح يف اخل

ك مبعدالت عالية مثل هل  ست  بة اليت ت  عل  م  ـومنها وضع حدود قصوى حملتوى امللح يف األغذية ال ؛عدد من املنتجات
مية امللح يف صلصة الطماطم معجون الطماطم والفشار والتونة، وتق  %.11واجلنب بأَثر من  الكاتشبو ليلَ 

ل من شرع  و  يف برام  صغرية النطاق لتقليل امللح، بينما  ،واملغرب ،ولبنان ،وتونس ،اإلمارات العربية املتحدةتَ 
جلانا  متعددة القطاعات لتنفيذ االسرتاتيجية الرامية إىل احلد  ،واململكة العربية السعودية ،ومصر ،أنشأت األردن

 .من امللح والدهون
يف  %4  األمحاض الدهنية املهدرجة إىل أقل من يقاي خبفض معد   ت مجهورية إيران اإلسالمية مرسوما  ر  وأصد   .1

 وأقر   .4112من املستوى احلايل حبلو   %12منتجات صناعة زيت الطعام، واحلد من واردات زيت الطعام إىل 
مستويات األمحاض الدهنية بيان اليت تنص على األغذية جملس التعاون لدو  اخللي  العربية معايري توسيم 

ل األغذية الشب  م  ـهدرجة واألمحاض الدهنية الامل ت سبعة عشر َما أقر  . جة حمليا  منها أو املستوردةنت  م  ـعة يفَ 
 .بلدا  يف اإلقليم مدونات لقواعد تسويق بدائل لنب األم

ت أربعة بلدان أخرى يف مسح أ   .11 النشاط رات الوطنية على وضع وتنفيذ سياسات وبرام  د  جري لتقييم الق  وشاَر
ة  املنممة ت. وتعاون4112بلدا  يف عام  11إىل  يف هذا املسح البدين، ليصل بذلك إمجايل عدد البلدان املشاَر

عداد دورة حو  التسويق االجتماعي واحلمالت اإلعالمية اخلاصة بالنشاط البدين، ومن إلمع جامعة سيدين 
 . 4112عد يف أيلو /سبتمار ب   ع إطالق هذ  الدورة إىل جانب برنام  لإلرشاد عنزم  م  ـال

ت مخسة عشر بلدا  يف التقييم الذي أ   .11 ز يف تنفيذ توصيات منممة الصحة العاملية حر  م  ـم الجري لقياس التقد  وشاَر
ت ثالثة دت دورة استمرّ ق  ، ع  4112ويف حزيران/يونيو  .بشأن تسويق األغذية واملشروبات غري الكحولية لألطفا 

 .التوصياتهذ  رات القانونية والنهوض باإلجرا ات الرامية إىل تنفيذ د  أيام لبنا  الق  
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  الرتص د والرصد والتقييم
ستان والكويت املسح التدرجيي يف .14 وسوف تشرع السودان واملغرب يف تنفيذ املسح يف  .4112 عام استكملت بَا

ستان وقطر، يف حني جيرى استكماله  لكم  ست  وا .4112 ل من بَا املسح العاملي لتعاطي التبغ بني البالغني يفَ 
األردن والسودان والعراق ومصر واليمن، ؛ هي َملت مخسة بلدانأو . يف ع مان واململكة العربية السعودية حاليا  

رات الدو  د  قليمي دورة لتعزيز ق  املكتب اإلنم م و . جوالت إضافية للمسح العاملي لتعاطي التبغ بني الشباب
ما ع  د األمراض غري السارية استنادا  إىل إطار منممة الصحة العاملية للرتص  األعاا  يف جما  ترص   حلقة  تقدد،َ 

الة الدولية لبحوث السرطان، عمل تدريبية د الوطين للسرطان، وإنشا  لتوسيع نطاق الرتص   بالتعاون مع الَو
 .اإلصابات السرطانيةحو  السكان ىل بيانات املستندة إسجالت ال

 الرعاية الصحية
رعاية األمراض لنات دة بالبيِّ سن  م  ـ  اله  تقوية النـ  الرامية إىل أطلق املكتب اإلقليمي عددا  من املبادرات االسرتاتيجية  .13

لوضع دم  الرعاية باألمراض غري السارية يف الرعاية الصحية األولية،  ا  تقييم ىوأجر  ،غري السارية يف اإلقليم
ان من مثار  وضع إطار لتقوية دم  ع قد  ،تقييمالنتائ  اليت خلص إليها هذا ال نادا  إىلاستو  اجتماع إقليميَ 

يعكف املكتب اإلقليمي يف الوقت  َما. األمراض غري السارية وتدبريها العالجي يف الرعاية الصحية األولية
احلايل على إعداد حزمة من األدوات لدعم البلدان يف دم  الرعاية باألمراض غري السارية يف الرعاية الصحية 

يز على هن    .  املخاطر الشاملة لألمراض القلبية الوعائيةاألولية، مع الرَت
يز على حتليل إقليمي لتقدمي الرعاية األساسية باألمر اآلن وجيري  .12 اض غري السارية يف أوقات الطوارئ، مع الرَت

 رة من األزمة السورية.البلدان املتارِّ 
 .4112 عام وضع املكتب اإلقليمي خطة إقليمية لتحسني الرعاية بالسرطان يف َما .12

  ما  د  ضي ق  ل الم  ب  يات وس  التحدِّ 
ة و ل يف غياب تتمث  عامة يات الال تزا  التحدِّ  .11 خاصة القطاعات غري  ،املتعددةالتنسيق بني القطاعات املشاَر

رات الوطنية يف جما  الوقاية من األمراض غري السارية د  عف الق  درة املوارد املالية والبشرية، وض  الصحية، ون  
ل التعاون املتعدد يات، يتعني  ب على هذ  التحدِّ وللتغل  . ومكافحتها  على الدو  األعاا  تقوية لليات وهيَا

رات د  لقطاعات وبني القطاعات على املستوى الوطين، وتصيص موارد تتناسب واالحتياجات، وتعزيز الق  ا
 .الوطنية للوفا  بالتزامات البلدان بالوقاية من األمراض غري السارية ومكافحتها

لة لقا  التكاليف االت الفع  د عدد قليل من النماذ  الناجحة يف البلدان فيما يتعلق بتنفيذ التدخ  وبينما يوج   .12
د جمموعة التدخالت املتفق ص  وعالية املردود )أفال الصفقات(، هناك حاجة إىل تعزيز اآلليات املتبعة لتنفيذ ور  

 .سوا  عليها على املستوي الوطين واإلقليمي على حد  
. 4142 عام ة حبلو د قدرة البلدان على حتقيق الغايات االختياريهدِّ د والرصد ي  وعدم وجود أنممة قوية للرتص   .15

يز على العناصر الرئيسية م الوطنية لرتص  م  البد من االستثمار يف تقوية الن  و  د األمراض غري السارية، مع الرَت
 .واستجابة النمام الصحي ،واحلصائل ،ضالثالثة وهي: التعر  
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وسو  تصميم مناذ  تقدمي اخلدمات  ةم الصحيم  ت مبزيد من الوضوح الفجوات املوجودة سلفا  يف الن  وقد جتل   .11
ش  ل م م  إنشا  ن  يف سبيل و . ف عن أوجه الاعف العامةلحاالت املزمنة يف أوقات األزمات اإلنسانية، وهو ماَ 

 اسرتاتيجيات د من تبيّن صحية مرنة وقادرة على التعايف واالستجابة يف حاالت االستقرار وحاالت الطوارئ، ال ب  
يز على تعميم االستفادة من املوارد املتاحة يف الرعاية الصحية األولية، وترتيب أولويات  السياسات مع الرَت

 .)أفال الصفقات( الة لقا  التكاليفالت الفعّ التدخ  


