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 تقرير مرحلي حول الوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها

 المقدمة

مل .1 اإلقليمية لطلبتاللجنة الالملية الحةة والستنيمننممة احللدية وموب املشرقاملتوسطيفدورهتل نممة 
إ شم/ل والستنيوالراباة3/ق61القرار والستنيوالثللثة الثلنية يفدوراهتل اإلقليمية إىلاللجنة تقلرير رفع  

 مستاينًةوالستني حولالتقدُّمالذيحترزهالدولاألعضلءيفجمللالوقليةمناألمراضغريالسلريةومكلفةتهل
 .يفذلكبلملؤشراتالاملية

 نالسيلسيالحلدرعناألم املتةد حولاألمراضغريالسلرية يحي ُحّدثإطلرعملإقليميلتنفيذاإلعال .2
 مالذيحترزه.التقد  اليتتستخدمهلالبلدا نلقيلسحج ياكساملؤشراتالاشر

لحولالتقدُّمالذيأحرَزتهالبلدا نيفتنفيذالتدخُّالتاالسرتاتيجيةالسباةعشرالوارد يقدِّمهذاالتقريرملخحً .3
 للتوسيعنطلقالامليفهذااجمللليفاإلقلي .ُسُبلاملضّيُقُدمًنلقشلرالامل وييفإط

 الوضع الراهن والتقدُّم الُمحَرز

 الحوَكَمة
تكنتسريعل الدر ملإحرازباضالدولاألعضلءتقدًمل إالأ نغللبيةالبلدا ن2015بيلنلتعلميتضحمن .4

 .االلتزاملتللوفلءبتلكالحةيح

ُعمل ن والاراق وإيرا ناإلسالمية ومجهوريةالبةرين  واستطلعتتساةبلدا نفقط)اإلملراتالاربيةاملتةد  .5
إعدادخططعملوطنيةمتادد القطلعلت وحددتةالاربيةالساودية(كاململواملغر  ولبنل ن و فلسطنيو

املتةد  )اإلملراتالاربية بلدا ن ستة   مجهورية واململا نإيرالبةرين  واملغر   والاراق  الاربيةكاإلسالمية  ة
 .2025لالمغليلهتلالساودية(

املقلمت .6 بللتالو نمعأحةل املحلةة بدع باثلتاملانينينممة  الدعو عل الحايدينالالمليوالوطين 
و القطلعلت  املستوىلتقيي التالو نمتادد بلألمراضغريالسلريةتامي تيسريلرفياة ضمنالغليلتاملرتبطة

 يفاخلططواالسرتاتيجيلتالوطنية.التنميةاملستدامةأهداف

لتشريالتالنموذبيةدعًملللدولاألعضلءيفحتديدأولويلهتليفجمللالتشريالتاتلباةملنممةلليةاملأعدت .7
 .حشدأنشطةالدعو املسلءلةووإرسلء
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 منها والحد   لخطرالوقاية من عوامل ا
6لحلدمنتالطيالتبغواملبلدئالتوبيهيةلتنفيذامللد للبلدا نفيمليتالقبنممةتقد مالدع التقيناملتواحل .8

 )التدابري بلألسالر التبغائ والضراخللحة مكلفةة بشأ ن اإلطلرية الالملية الحةة منممة اتفلقية من وقد( .
بلكستل نتبنت بينمل2025علميحلول%30للةدمنتالطيالتبغبنسبةةوطنيغليةاعتمدتستةعشربلًدا

التبغيفدولوحدرتقريرتقينخلصبفرضالضرائ عل  .50%حلدمنتالطيالتبغبنسبةغليةتتمثليفا
ملخيصفيوحتديداًوٌقدمالدع لثملنيةبلدا نلتةدي تشريالهتلاملانيةومكلفةةالتبغ  . ناخلليلجيوجملسالتال
منالتبغ والتةذيراتالحةيةاملحور  وحمراإلعال نعنالتبغوالرتويجاخللليةالتللية:األملكنالالمةاجمللالت
تنلولتخمتلفو قلمتهبلمنمملتغريحكومية2015علميفستةمشلريعوبرىمتويلوتنفيذ .لهورعليته

 أحبحكلمنالاراقواململكةالاربيةالساوديةطرفني2015ويف.إقليميةبوان تالطيالتبغيفأعمللدرامية
الالمليةاإلطلرية الحةة التبغللقضلءعل اإليفبروتوكولاتفلقيةمنممة جتلرغرياملشروعيفبشأ نمكلفةة

 .منتجلتالتبغ

الغذائيالحةي .9 النملم امللحركيز أسلسيةيفتازيز والدالئلومنذتنفيذالسيلسلت.ميثلاحلدمناستخدام
 ومنهلواألببل ناملالبةالكثريمنالبلدا نخفًضليفحمتوىامللحيفاخلبزواألغذيةحققاإلرشلديةذاتالحلة 

وأُبريتتقييملتحملتوىامللح.اإٍلسالميةوُعمل نوقطروالكويتولبنل نواملغر إيرا نالبةرينوتونسومجهورية
ومس يفاألغذية يفاألرد ن باضوالاراقوفلسطنيوتوىاستهالكه أ ن إال الساودية  الاربية واململكة محر

البلدا ن مثلأفغلنستل نوبلكستل ن توابهحتديلتبشأ ناحلدمناستهالكامللحعل مستوىالسكل ننتيجة
 املنزل.يف(للمملرسلتالتقليديةيفإعدادباضاألغذية)مثلاخلبز

 .10 باملقلمت نممة ونشر لزيلد دالئللستةداث باضاإلبراءات واختذت السكر  استهالك بشأ ن إرشلدية
وقطر اإلسالمية إيرا ن مجهورية يف  احملال  املشروبلت عل  املفروضة تسويق .الضرائ  قطر حمرت كمل

يفاملدارس البلدا ن .املشروبلتاحملال  ونفذتكل واملغر   بيبويتوالحومللوليبيل عدا الدوليةا مل ملدونة
 تنفيذاًكلمالًأوبزئيلً.لقواعدتسويقبدائللنباألم

املتةولةيفاألغذيةيفمخسةمندولجملسالتالو ناملهدربةأُقرتتشريالتولوائحللةدمنحمتوىاألمحلض .11
تحةية فإ نوبللنسبةلوقفاستخدامزيتالنخيلواستبدالهبزيو .اخلليجيمجهوريةوإيرا ناإلسالميةوتونس

وتونس مناستهالكالدهو نغريوالاراقوُعمل نوقطر للةد حلمسًل إبراًء الحدد قدأخذتيفهذا محر
 .استخدامزيوتحةيةبداًلمنهوتشجيعالحةيةمثلزيتالنخيل

 الترصُّد والرصد والتقييم
منالدولاألعضلءمؤخرًاإبراءرحدمتدرجلاواملاستطلعالاديدعل الرغ منالتةديلتيفجمللالرتحد  .12

اَزىألسبلٍ حمدد  فإ نمخسةبلدا نفقطوبللنسبةللوفيلتاليتتُ.2016علمأوخططتإلبرائهيفاخلطر
 دورية.بيلنلتموثوقةبحفةعلمللتوفري(لديهلنملم23%)

بلدا نأخرى)اإلملراتا2015علمخالل .13 الدع لثالثة ُقدم وفلسطني  املتةد  لتوسيعنطلقولاربية محر(
 .عل أسلسبيلنلتالسكل نيةالسرطلناألمراضتسجيلالامليفجملل
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 الرعاية الصحية
وترتي املواحلت .14 للتحدىلمأمراضغريالسلرية  وتازيزهل النم الحةية توبيه البلدا نإلعلد  إرشلد نممة

األمراضمالجلةالتدخالتعلليةاملردودحس األولوية وذلكاستنلًداإىلإطلرالاملاإلقليميلتازيزودمج
 .األوليةالحةيةغريالسلريةيفالرعلية

) .15 بلدا ن %41استطلعتتساة بالوفلء( اخللصالتلم لملؤشر اإلرشلدية السلريةبللدالئل األمراضغري إلدار 
لملؤشراخللصبللاالجبلألدويةواحلحولعل املشور منالوفلءب(%36مثلنيةبلدا ن)متكنتالرئيسية بينمل

 .بللنسبةلمأشخلصاملارضنيللخطرالشديد

لمأمراضغريالسلرية تتضمناألدويةوالتكنولوبيلتطلرئةحةيةجمموعةأدواتنممةعل إعداداملتامل .16
ملد ثالثةأشهر وذلكيفاملنلطقاليتتاطلفيهلشخصٍ10000لضمل ناستمراريةعالجالالزمةاألسلسية

 والتكنولوبيلت.اإلمداداملنتم بلألدوية

 االتحدِّيات والسبيل إلى الُمضي ُقُدم  
تتضمنالتةديلتالرئيسيةحاوبلتيفمتويلخططالاملمتادد القطلعلت وعدمكفليةااللتزامالسيلسي  .17

ثلبتةوملياوقاملشلركة وعدمالقدر عل رحدالتدخالت وتنلفساألولويلتيفتنسيقبهلتواالفتقلرإىل
األزملتمنلطق في. اتسلقالتنسيقوالتالو ن يكو ن الحدد  بنيالقطلعلتعل املستوىالوطينويفهذا مل

 .بحور مالئمةهلوتقييمهلوتنفيذهلوتفايلضروريًللضمل نإعدادالربامجاملانيةبلألمراضغريالسلرية

 .18 اليت القالقل فإ ن الوقلية  جملل ييف عل  تؤثر اإلقلي  بلدا ن من الاديد للمسلئلإعطلءشهدهل األولوية
حنلعةالتبغيفدوائروبلإلضلفةإىلذلك فإ نالتأثرياملتزايدل .والتةديلتاملتالقةبللحةة مثلمكلفةةالتبغ

مواحلةويلزميفهذاالحدد .باضالدولاألعضلءقدأثرسلًبلعل اإلجنلزات خلحةيفجمللمكلفةةالتبغ
يتالقبتنفيذ التبغفيمل بشأ نمكلفةة اإلطلرية الالملية الحةة منممة تنفيذالدالئلاإلرشلديةالتفلقية تازيز

 دوائربشأ نتدخل3-5امللد  للةيلولة الامومية  التبغيفسيلسلتالحةة حدوثذلكعل دو نحنلعة
قنيةيفالدولاألعضلءإلعدادسيلسةللةدمنقدراتالتالنممةتازيزاملوتواحل.املستوىالوطينيفاملستقبل
 .الستثملريفتنفيذاملدونةالدوليةلقواعدتسويقبدائللنباألملالسكروامللحوالدهو ن و

 .19 مستد م نملم تنفيذ يوابه وإنفلذرئيسيةحتديلتللرتحد لدع  قلنونية عمل أطر إىل االفتقلر ضمنهل من  
أولويلتالحةة وقلةتنلفسيفضوءامللليةإلبالغومشلركةالبيلنلت وقلةاملوارداوحاوبلتوظلئفالرتحد 
بيلنلت وغيل التنسيقاخللحةبلل ستودعلتاملاكتمللعدموالتفتتوالاددوالقدر  حي املواردالبشريةمن

قيلساملؤشراتنتيجةكملتوابهالبلدا نحتديلتيف .بنيوزاراتالحةةوالقطلعلتاألخرى ونقصالقدرات
عل توفريهل القدر  البيلنلتوعدم ندر  . لليةإلضفلء الرحدحبغةوهنلكحلبةإلجيلد عل نملم مؤسسية

االبتملعإىل لقيلسالتقدُّماحملرزؤشراتالاشراملعنفّاللةاملتدرجأواملسوحاألسريةاملقلبلة وتقد متقلرير
 .2018معلرفيعاملستوىيفالالثلل 

بلدا نحتديدأولويلتالتدخالتعلليةاملردود معالرتكيزعل تازيزإدراجينبغيلل الحةيةيفجمللالرعلية .20
حلالتتلكاليتتشهدأواألملكناملستقر سواءكل نذلكيف األوليةالحةيةاألمراضغريالسلريةيفالرعلية
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 .الطوارئ كمل ح ينبغيهلل حتديد أيًضل خدملتاألمراضغريالسلريةمنزمة الحةيةإلدملبهل يفالرعلية
 .والالملنياملدربنيتلألدويةوالتكنولوبيلكلٍفباألوليةمعإمدادٍ

لدولاألعضلءيفاستاداداهتللالبتملعالثلل الرفيعاملستوىللجمايةالالمةلمأم هللنممةدعماملستواحل .21
إعدادوتتبعالبيلنلتحولمؤشرات جملالتعد يف2018املتةد يفعلم وإعداداحملرزالتقدمقيلسمنهل
توسيعنطلقمنأبلاجلهوديفتوفريالتوبيهوإعداداألدواتوسوفتتواحل .طريةوتنفيذهلخرائططريققُ

 .تنفيذالتدخالتاالسرتاتيجيةيفاجمللالتاألرباةذاتاألولويةواملنحوصعليهليفإطلرالاملاإلقليمي




