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األمراض غير السارية
إطار العمل اإلقليمي

نظمت اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف أيلول/سبتمر 2018 
السارية  غر  األمراض  بشأن  الثالث  املستوى  رفيع  االجتاع 
الستعراض التقدم املحرز يف تنفيذ اإلعالن السيايس الجتاع 
بالوقاية  املعني  املستوى  رفيع  املتحدة  لألمم  العامة  اجلمعية 
2011. ووفقًا ألداة  من األمراض غر السارية ومكافحتها يف 
م الـُمحرز يف جمال األمراض غر السارية  املنظمة لرصد التقدُّ
يف عام 2017، وبالرغم من بعض االجتاهات الواعدة، تفاوت 
التدخالت  تنفيذ  يف  الوطني  املستوى  عىل  الـُمحرز  م  التقدُّ
ذكرها  التي  األربعة  املجاالت  يف  األساسية  االسرتاتيجية 
والوقاية،  د،  والرتصُّ )احلوكمة،  اإلقليمي  العمل  إطار 
م حمدودًا وغر كاٍف لكي  التقدُّ يزال  والرعاية الصحية(. وال 
بشأن  املستدامة  التنمية  أهداف  من   4-3 الغاية  البلدان  حتقق 
األمراض غر السارية بحلول 2030. وتتضمن العقبات التي 
التنسيق واملشاركة بني  تعرتض إحراز تقدم يف اإلقليم غياب 
وضعف  الصحة،  قطاع  غر  القطاعات  سّيا  وال  القطاعات 
يف  الوطنية  الصحية  النُُظم  وقدرات  العامة  الصحة  قدرات 
السارية ومكافحتها، وتّدخل  األمراض غر  الوقاية من  جمال 
اخليارات« وغرها من  »أفضل  تنفيذ  يعيق  مما  الصناعة  دوائر 
منتجات  عىل  الرضائب  رفع  ومنها  هبا،  امُلوىص  التدخالت 

التبغ والكحول واملرشوبات املحالة بالسكر. 

احلوكمة
البلدان  إىل  الدعم  تقديم  املنظمة  واصلت   ،2017 عام  خالل 
غر  األمراض  بشأن  القطاعات  متعددة  عمل  خطط  لوضع 
التنمية  خطط  يف  السارية  غر  األمراض  وإدماج  السارية، 
املتحدة  األمم  إلطار  الوطنية  اخلطط  ذلك  يف  با  الوطنية، 
ملكافحة  الوطنية  الغايات  ووضع  اإلنائية،  للمساعدة 
 )%36.4( بلدان  ثانية  وضعت  وقد  السارية.  غر  األمراض 
خطة  و/أو  اسرتاتيجية  و/أو  سياسة  اإلقليم  يف  بلدًا   22 من 
عمل وطنية تنفيذية متعددة القطاعات تتضمن األمراض غر 

السارية وعوامل اخلطر املشرتكة املرتبطة هبا، يف حني أدمج 16 
بلدًا )72.7%( األمراض غر السارية يف برامج التنمية الوطنية 
إىل  الرامي  العمل  إىل  واستنادًا  ذلك،  عن  فضاًل  هبا.  اخلاصة 
حشد قدرة منظات املجتمع املدين اإلقليمية وتقويتها للوقاية 
املنظمة عىل  السارية ومكافحتها، شجعت  األمراض غر  من 

إنشاء حتالف إقليمي لألمراض غر السارية.

الوقاية من عوامل اخلطر ومكافحتها 
لتوسيع  التقني  الدعم  تقديم   2017 عام  يف  املنظمة  واصلت 
بشأن  اإلطارية  العاملية  الصحة  منظمة  اتفاقية  تنفيذ  نطاق 
مكافحة التبغ يف البلدان. واستمر التعاون مع املراكز األمريكية 
العاملي لرتصد  النظام  لتنفيذ  ملكافحة األمراض والوقاية منها 
التبغ يف بلدان اإلقليم، ومع أمانة اتفاقية املنظمة اإلطارية بشأن 
مكافحة التبغ من أجل تعزيز مكافحة التبغ. وتضمن هذا عْقد 
اتفاقية  مبادرة  بشأن  بالتخطيط  معنية  إقليمية  عملية  حلقة 
تعزيز  بغية   2030 لعام  التبغ  مكافحة  بشأن  اإلطارية  املنظمة 
املستدامة،  التنمية  أهداف  لتحقيق  اإلطارية  االتفاقية  تنفيذ 
التنفيذ الكامل لقرارات الدورة  وتنظيم اجتاع إقليمي لدعم 
متعددة  عملية  حلقة  عْقد  وكذلك  األطراف،  ملؤمتر  السابعة 
القطاعات لتعزيز دخول بروتوكول االتفاقية اإلطارية للقضاء 
عىل االجتار غر املرشوع بمنتجات التبغ حيز النفاذ يف اإلقليم. 
فضاًل عن ذلك، قدمت املنظمة الدعم التقني إىل جامعة الدول 

العربية لوضع ترشيعات نموذجية ملكافحة التبغ. 

ويف أعقاب اتفاق جملس التعاون اخلليجي يف عام 2016 بشأن 
الدول األعضاء يف  التبغ، بدأت بعض  بيع  تطبيق رضيبة عىل 
جملس التعاون لدول اخلليج العربية تطبيقها، وقدمت املنظمة 
فرض  جمال  يف  ناجحة  سياسات  تنفيذ  بشأن  إقليميًا  تدريبًا 

الرضائب عىل منتجات التبغ.

ودعًا للجهود الوطنية الرامية إىل مكافحة التبغ، ُأِعدت موارد 
التي خلص  الرئيسية  النتائج  للمعلومات لتسليط الضوء عىل 
إليها تقرير املنظمة بشأن وباء التبغ العاملي لعام 2017، وإلذكاء 
البلدان، ولتعزيز حماكاة  التبغ يف  بأنشطة دوائر صناعة  الوعي 
املنظمة،  وأكملت   .»SimSmoke« التبغ  مكافحة  سياسات 
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25 األمرا  يغ الساراة

حتداد األشخاص املصعّرضني خلطر اإلصابة باألمرا  يغ الساراة ومعاجلتهل اعد إحدى أولواات النظام الصحي يف اإلمارات العربية املتحدة ½

للتحذيرات  موردًا  كندا،  واترلوو،  جامعة  مع  بالتعاون 
رة.  الصحية املصوَّ

الدولية  املنظات  مع  التعاون  أوارص  تعميق  إىل  حاجة  وثمة 
لتحسني تنفيذ مكافحة التبغ من قبيل تعزيز القدرات الوطنية 
وُيَعد وضع خطة عمل  التبغ.  دوائر صناعة  أساليب  ملواجهة 
إقليمية ملكافحة التبغ أحد أولويات املكتب اإلقليمي من أجل 
اتفاقية  بالتزامات  الكامل  والوفاء  الصدد  تقدم يف هذا  إحراز 

املنظمة اإلطارية بشأن مكافحة التبغ.

وال يزال اإلقليم يشهد مرحلة انتقالية وبائية وتغذوية تسهم يف 
ارتفاع معدالت زيادة الوزن والسمنة، إذ تشر التقديرات يف 
عام 2014 إىل أن نصف النساء البالغات )50.1%( يعانني من 
زيادة الوزن أو السمنة يف حني يعاين أكثر من رجلني من بني 
كل مخسة رجال بالغني )43.8%( من زيادة الوزن أو السمنة. 
وثيقًا  ارتباطًا  والسمنة  الوزن  زيادة  مشكلتي  ظهور  ويرتبط 
باخلمول البدين واتباع نظام غذائي غر صحي، حيث يسجل 
أوساط  يف  البدين  اخلمول  النتشار  مرتفعًا  معدالً  اإلقليم 
البالغني )31%(، وترتفع مستويات اخلمول البدين بني النساء 

)37%( عنها يف صفوف الرجال )%26(. 

من  للوقاية  اإلقليمي  العمل  إطار  حدد  السياق،  هذا  ويف 
الغذائي  النظام  تعزيز  ومكافحتها  السارية  غر  األمراض 
الصحي بمثابة أحد التدخالت األساسية االسرتاتيجية عالية 
املردود. ويف عام 2017، حتقق بالكامل إقرار سياسات وطنية 
للحّد من استهالك السكان للملح/الصوديوم يف ثانية بلدان 

)36.4% من البلدان يف اإلقليم(، يف حني حتقق ذلك جزئيًا يف 
إقرار  بالكامل  بلدان )27.3%(. عالوة عىل ذلك، حتقق  ستة 
سياسات وطنية للحّد من األمحاض الدهنية املشبعة والقضاء 
فعليًا عىل األمحاض الدهنية املتحولة املنتجة صناعيًا يف السلسة 
أقّرت سبعة  بلدًا )54.5%(. إضافة إىل ذلك،   12 الغذائية يف 
األغذية  تسويق  بشأن  املنظمة  توصيات   )%31.8( بلدان 
جملس  دول  وأضافت  لألطفال،  الكحولية  غر  واملرشوبات 
املحالة  املرشوبات  عىل  »اإلثم«  رضائب  اخلليجي  التعاون 
)100% عىل مرشوبات الطاقة و50% عىل املرشوبات الغازية(. 

عىل  األقل  عىل  واحدة  محلة   )%54.5( بلدًا  عرش  اثنا  ونفذ 
الناس  البدين وحتفيز  بالنشاط  العامة  الصعيد الوطني للتوعية 
عىل ممارسته، با يف ذلك محالت إعالمية مجاهرية بشأن تغير 
بلدان  البلدان  البدين. ومن هذه  بالنشاط  السلوكيات اخلاصة 
ومجهورية  اخلليجي  التعاون  جملس  دول  مثل  الدخل  مرتفعة 

إيران اإلسالمية. 

وال يزال مجع البيانات املتعلقة بالتغذية وحتليلها ُيمثِّالن حتديًا يف 
اإلقليم. ويقتيض وضع سياسات فاعلة وإنفاذ املساءلة العمل 
بنُُظم فّعالة للرتصد التغذوي والرصد والتقييم. وُيمّثل وضع 
خارطة طريق للعمل من أجل التصدي للسمنة أولوية أخرى 
ُنرشت  للمنظمة  وثيقة  توزيع  األولوية  هذه  ز  وعزَّ لإلقليم، 
مؤخرًا حتت عنوان »أولويات السياسات املقرتحة للوقاية من 
 )Proposed policy »السمنة والسكري يف إقليم رشق املتوسط
 priorities for preventing obesity and diabetes in the

.Eastern Mediterranean Region( )2017(
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الترصد والرصد والتقييم
حمددة  وطنية  غايات  عضوًا  دولة   12 حددت   ،2017 عام  يف 
بناًء عىل إرشادات املنظمة.  األجل للرتصد والرصد والتقييم 
وواصلت البلدان تعزيز أنظمتها لرتصد عوامل اخلطر املرتبطة 
باألمراض غر السارية من خالل تنفيذ النهج التدرجيي الذي 
العاملي  والنظام  السارية  غر  األمراض  لرتصد  املنظمة  تتبعه 
الشباب،  بني  للتبغ  العاملي  واملسح  بمكوناته،  التبغ  لرتصد 
بالتبغ يف  البالغني، واألسئلة املتعلقة  واملسح العاملي للتبغ بني 

املسوح. 

للنهج  البيانات  مجع  استكال  من  وُعان  املغرب  ن  ومتكَّ
ُعان  أدرجت  كا  الوطني،  الصعيد  عىل  للرتصد  التدرجيي 
بنجاح استبيان املسح العاملي للتبغ بني البالغني ضمن مسحها 
مر  استكملت  حني  يف  للرتصد،  التدرجيي  للنهج  الوطني 
النهج  مسوح  أجل  من  البيانات  حتليل  والسودان  ولبنان 
التدرجيي للرتصد التي جترهيا عىل الصعيد الوطني. وأحرزت 
قطر والصومال تقدمًا يف وضع بروتوكول لتنفيذ هنج املنظمة 
 ،2018 عام  أوائل  يف  الوطني  الصعيد  عىل  للرتصد  التدرجيي 
يف حني أدرجت اإلمارات العربية املتحدة استبيان هنج املنظمة 
الصعيد  عىل  العاملي  الصحي  املسح  ضمن  للرتصد  التدرجيي 

الوطني ورشعت يف مرحلة مجع البيانات. 

املانحة،  اجلهات  من  متويل  آلية  بموجب  باكستان،  واخترت 
عام  يف  تكراره  مع  البالغني  بني  للتبغ  العاملي  املسح  لتنفيذ 
جهودها  السعودية  العربية  اململكة  واصلت  حني  يف   ،2018
البالغني، واستكملت مجهورية  للتبغ بني  العاملي  لتنفيذ املسح 
إيران اإلسالمية والكويت واملغرب وُعان وفلسطني وتونس 
حتليل البيانات لتكرار املسح العاملي للتبغ بني الشباب. وَتَلّقى 
العربية  واإلمارات  السورية  العربية  واجلمهورية  األردن 
الرسطان،  لبحوث  الدولية  الوكالة  مع  بالتعاون  املتحدة، 
املصدر  مفتوحة  أداة  وهو   ،CanReg5 برنامج  عىل  تدريبًا 
وحتليلها  وفحصها  وختزينها  الرسطان  سجل  بيانات  إلدخال 
الدويل  للتصنيف  العارشة  )املراجعة  الدولية  للمعاير  وفقًا 

 .)ICD-10 لألمراض

اخلاص  املسح  بنجاح  اإلقليم  يف  البلدان  مجيع  واستكملت 
 .2017 لعام  السارية  غر  األمراض  جمال  يف  البلدان  بقدرات 
وهذا املسح تقييم دوري للقدرات الوطنية يف جمال الوقاية من 
م لرصد التقدم  األمراض غر السارية ومكافحتها، وهو ُمصمَّ
املحرز يف تنفيذ اإلعالن السيايس لألمم املتحدة وإطار العمل 
اإلقليمي بشأن الوقاية من األمراض غر السارية ومكافحتها. 
والتمويل  الصحية  للنُُظم  األساسية  البنية  املسح  ويتناول 
والرعاية  والرتصد  واالسرتاتيجيات  واخلطط  والسياسات 
األطراف.  متعدد  والتعاون  والرشاكات  األولية  الصحية 
أحرزته  الذي  التقدم  لتقييم  عة  املجمَّ املعلومات  وسُتسَتخَدم 
البلدان يف اجلمعية العامة لألمم املتحدة ومجعية الصحة العاملية 
ثة ومرتسات ُقْطرية  2018. وُأِعدت حالة إقليمية حُمدَّ يف عام 
بناًء عىل نتائج املسح اخلاص بقدرات البلدان لعام 2017 بغية 
مساعدة البلدان يف حتديد الفجوات والتحديات وُسُبل امليض 

ُقُدمًا. 

الرعاية الصحية
َوسعَّت املنظمة يف عام 2017 نطاق دعمها للبلدان يف اإلقليم 
العالجي  التدبر  لتحسني  الصحية  اخلدمات  توجيه  إلعادة 
واألمراض  والسكري  والرسطان  الوعائية  القلبية  لألمراض 
الرتكيز  مع  هبا،  املرتبطة  اخلطر  وعوامل  املزمنة  التنفسية 

إرشادات ةقنية بزأن الوقااة من  ½
السمنة وداء السكري

RD's Annual Report 2017_AR_PRINT.indd   26 11/10/2018   15:42



27 األمرا  يغ الساراة

األزمات  أثناء  يف  ذلك  يف  با  األولية  الصحية  الرعاية  عىل 
وبرنامج  املستدامة  التنمية  أهداف  مع  يتاشى  با  والطوارئ، 
لوضع  الدعم  ُقدم  وباألخص،  الشاملة.  الصحية  التغطية 
برامج وطنية ملكافحة الرسطان وتنفيذها. وحتقق إنجاز مهم يف 
املتوسط  اللجنة اإلقليمية لرشق  بإقرار  ترشين األول/أكتوبر 
من  للوقاية  اإلقليمي  العمل  إطار  والستني  الرابعة  دورهتا  يف 

الرسطان ومكافحته. 

من  البلدان  إىل  والدعم  اإلرشادات  املنظمة  قدمت  كا 
األزمات  يف  السارية  غر  لألمراض  العالجي  التدبر  أجل 
البارزة توزيع جمموعة األدوات  والطوارئ. ومن اإلنجازات 
لألمراض  العالجي  للتدبر  باملنظمة  اخلاصة  اجلديدة  الطارئة 
غر السارية خالل حاالت الطوارئ. وتضم جمموعة األدوات 
لألمراض  أساسيًا  دواًء  و22  طبية  معدات  الطارئة  الصحية 
والسكري  القلب  وأمراض  الدم  ضغط  ارتفاع  مثل  املزمنة، 
الصحة  من  خمتارة  وحاالت  املزمنة  التنفسية  واألمراض 
األدوات  جمموعة  تضم  كا  العصبية.  واحلاالت  النفسية 
للعاملني يف جمال  السارية  لتدبر األمراض غر  بروتوكوالت 
جمموعة  وستكون  املنظمة.  معاير  عىل  بناًء  الصحية،  الرعاية 
األدوات اجلديدة متاحة اآلن يف فهرس املنظمة جلميع البلدان 
جمموعة  توزيع  نطاق  توسيع  املتوقع  ومن  إليها.  حتتاج  التي 
األدوات قريبًا يف البلدان األخرى التي تواجه حاالت طوارئ 

مثل العراق واليمن. 

الصحة النفسية
لتوسيع  اإلقليمي  اإلطار  اإلقليمية  اللجنة  إقرار  أعقاب  يف 
نطاق العمل يف جمال رعاية الصحة النفسية يف عام 2015، بدأ 
جمال الصحة النفسية وإدمان املواد يكتسب زمخًا. وقد مُجِعت 
بت باستخدام استبيان أطلس الصحة النفسية من  البيانات وُبوِّ
أجل رصد الغايات العاملية واإلقليمية واإلبالغ عنها. وجيري 
جمال  يف  القيادة  حول  إقليمية  دورة  تقديم   2015 عام  منذ 
الصحة النفسية، تستضيفها سنويًا اجلامعة األمريكية بالقاهرة 

لتعزيز القدرة املؤسسية يف البلدان. 

رأب  بشأن  املنظمة  عمل  برنامج  تنفيذ  بلدان  عدة  واستهلت 
عام  يف  تنفيذه  نطاق  وسعت  أو  النفسية  الصحة  يف  الفجوة 
من  النفسية  الصحة  ملشكالت  العالجية  الفجوة  لسد   2017
هذه  ومن  األولية،  الصحية  الرعاية  ضمن  إدراجها  خالل 
وليبيا  ولبنان  واألردن  والعراق  ومر  أفغانستان  البلدان 
السورية  العربية  والصومال واجلمهورية  وباكستان وفلسطني 
وتونس. وقدمت املنظمة الدعم إىل مجهورية إيران اإلسالمية 
ملراجعة الرنامج الوطني للوقاية من االنتحار، وإىل أفغانستان 
وتونس لوضع براجمها للوقاية من االنتحار، وإىل ُعان وقطر 
املعنية  الوطنية  خططها  إلعداد  املتحدة  العربية  واإلمارات 
بالتوحد، وإىل قطر وتونس لوضع خطط معنية باخلرف، وإىل 
واللوائح  الترشيعات  ملراجعة  والسودان  ولبنان  أفغانستان 
ولوائح  ترشيعات  وصياغة  النفسية  بالصحة  اخلاصة  القائمة 
الصحة  حتسني  إىل  وسعيًا  النفسية.  بالصحة  ُتعنَى  جديدة 
ُوِضعت جمموعة  النفسية،  والوقاية من االضطرابات  النفسية 
جتربتها  وجاري  املدرسية  النفسية  الصحية  اخلدمات  من 
وباكستان  واألردن  اإلسالمية  إيران  ومجهورية  مر  يف 
واإلمارات العربية املتحدة، وُتسَتخَدم هذه املجموعة حاليًا يف 

أقاليم املنظمة األخرى. 

الصحة  لتعزيز  التقني  الدعم  تقديم  استمر   ،2017 وخالل 
النفسية والدعم النفيس واالجتاعي للسكان يف العراق وليبيا 

إرشادات ةقنية بزأن الكزف املبكر  ½
عن أنواع الرسطان
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مع  والتعاون  بالتنسيق  السورية  باألزمة  تأثروا  وملن  واليمن 
وأصحاب  احلكومية  غر  واملنظات  املتحدة  األمم  وكاالت 
عىل  الرتكيز  مع  األكاديمية،  واملؤسسات  الوطنيني  املصلحة 
عىل  احلصول  وحتسني  القدرات  وبناء  االحتياجات  تقييم 
الصحة  عن  إقليمية  دورة  إعداد  إىل  ذلك  وأدى  اخلدمات. 
واالجتاعي  النفيس  الدعم  جمال  يف  القدرات  وبناء  النفسية 
ثارها  من  وكان  السعودية،  العربية  اململكة  يف  جتربتها  جرى 
واملمرضني  املمرضات  قدرة  لتعزيز  درايس  منهج  إعداد 
جتربة  وجرى  النفسية،  الصحة  رعاية  توفر  عىل  العموميني 
هذا املنهج يف اجلمهورية العربية السورية، كا أدى إىل االختبار 
يقدمها  التي  واالجتاعية  النفسية  التدخالت  حلزمة  امليداين 
الطوارئ،  حاالت  يف  متخصصني  غر  صحيون  عاملون 
مر  يف  احلزمة  هذه  من  إلكرتونية  نسخة  جتربة  ذلك  وشمل 

واألردن ولبنان واجلمهورية العربية السورية. 

املعني  املتحدة  األمم  مكتب  مع  بالتعاون  املنظمة،  وقدمت 
العالج  خدمات  إلنشاء  التقني  الدعم  واجلريمة،  باملخدرات 
نطاق  وتوسيع  وفلسطني،  والكويت  مر  يف  األفيون  ببدائل 
املتحدة،  العربية  واإلمارات  واملغرب  لبنان  يف  اخلدمات 
واألردن.  العراق  يف  الوطنية  االسرتاتيجيات  واستعراض 
فضاًل عن ذلك، انعقدت احللقة العملية اإلقليمية السنوية لبناء 

قدرات املديرين من املستوى املتوسط بشأن وضع سياسة معنية 
بتعاطي املواد وتقديم اخلدمات. وتواصل املنظمة إسهامها يف 
6 من  إجراء التجارب امليدانية إلصدارات خمتلفة من الفصل 
ICD-( لألمراض  الدويل  للتصنيف  عرشة  احلادية  املراجعة 
املواد  تعاطي  عن  النامجة  االضطرابات  عالج  ومعاير   )11

والوقاية منها. 

التقدم املحرز، ال تزال هناك حتديات، وال تزال  وبالرغم من 
الصحة النفسية تعاين من قلة االهتام هبا عىل املستوى السيايس 
وعىل مستوى الصحة العامة. ويؤدي الوْصم املرتبط بالصحة 
اخلدمات،  وإعداد  املوارد  ختصيص  يف  التمييز  إىل  النفسية 
النموذج  الرعاية املؤسسية  وتقديمها واالستفادة منها، وتظل 
السائد للرعاية يف أغلب البلدان، وهو ما يضيف ُشّح املوارد 
ستستمر  التحديات،  هذه  عىل  وللتغلب  الكفاءة.  عدم  إىل 
اإلقليميني  الرشكاء  مع  التعاون  أوارص  تدعيم  يف  املنظمة 
والعامليني لتنفيذ اإلطار اإلقليمي لتوسيع نطاق العمل يف جمال 
رعاية الصحة النفسية ولتعزيز املعرفة العامة بالصحة النفسية 
وإطالق  النفسية  بالصحة  للتثقيف  حزمة  إعداد  خالل  من 
يوم  محلة  أفرزته  الذي  الزخم  عىل  والبناء  موجهة،  محالت 
الصحة العاملي لعام 2017، وكان موضوعها االكتئاب: دعونا 

نتحدث عنه. 

اوم الصحة العاملي 2017 ½
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