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اإلعالن السياسي المنبثق عن االجتماع الرفيع  متابعة  
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 4الملحق 
 

 يشمل السياسات   تصميم السياسات وتنفيذها، بماُسبل تعزيز  بشأن توصيات
 الخاصة بالُنظم والخدمات الصحية والهياكل األساسية القادرة على الصمود 
 لعالج األفراد المتعايشين مع األمراض غير السارية والوقاية من عوامل  

 الخطر ومكافحتها في سياق األوضاع اإلنسانية الطارئة 
 

ارية إلى ضمان استمرارية  من خطة العمل العالمية بشأن األمراض غير الس 48و 46و 31تدعو الفقرات   -1
الخدمات األسااااااااااساااااااااية المتعلقة باألمراض غير السااااااااااريةج بما لم قلة توالر التألدولو يات المدقق  ل روا  واألدوية  

من قرار ال معية العامة  40دت الدول األعضاااااااد من  ديدج لم الفقر   األساااااااسااااااية لم الطوارك ا دسااااااادية   ما  أل  
ظم الصاااااحية  "بالدهوض بتصاااااميم وتدفيق الساااااياسااااااتج بما لم قلة ما يتعلق مدها بالد  ج التزامها  73/2  ل مم المتحد  

عدية والوقاية من عوامل الخطر  الم  والخدمات والهياألل األساااسااية الصااحية المردة لعصا المصااابين باألمراض غير  
ألوارث الطبيعياة و نداادااا الطوارك ا دسااااااااااااااادياةج بماا لم قلاة قبال الالمرتبطاة بهاا وم االحاة ااقو العوامال لم حاا ت  

 القصوى" التر يز بو ه خاص على  شد البلدان تعرضًا آلنار تغير المداخ والظواار ال وية  وبعدااج مع 
 

ج القي يصااااا   148/7ت م  من الونيقة   9ولتولير إرشاااااادات  ولية للدول األعضاااااادج قدمت األمادة الملحق   -2
األعضااااااااااد لم التزامها بتعزيز الساااااااااياساااااااااات الرامية إلى عصا المصاااااااااابين  العملية التم تتبعها األمادة لدعم الدول  

 الطوارك ا دسادية باألمراض غير السارية والوقاية من عوامل الخطر المرتبطة بها وم الحتها لم 
 

وبداًد على اقو ا رشاااااااااادات األوليةج يقتر  اقا الملحق توصااااااااايات للدول األعضااااااااااد والشااااااااار اد الدوليين   -3
صاحة العالمية من   ل ضامان تولير الخدمات األسااساية للمصاابين باألمراض غير الساارية لم الطوارك  ومدظمة ال

ا دساااادية من خصل ا ساااتنمار لم التأات وا سااات ابة لطوارك األمراض غير الساااارية األطول   ًص وبدا هما  نداد  
باتباع دهج متعدد القطاعات للتصاااااادي    وبعدااج لم إطار  هود "إعاد  البداد على دحو  لضاااااال"  19- ا حة  وليد

 لألل األخطار 
 

 التحديات والفرص
 

 تفاعل مميت مستديم مع وباء األمراض غير السارية :19-جائحة كوفيد
 

حيث "تصحظ   75/130ج اعتمدت ال معية العامة ل مم المتحد  القرار  2020لم  ادون األول/ ديسااااامبر   -4
و ساايما  مراض القلت واألوعية الدموية والساارطادات والساا ري واألمراض التدفسااية  عديةج  بقلق  ن األمراض غير الم  

المزمدةج و قلة ا ضاااطرابات العقليةج وغيراا من مشااااألل الصاااحة العقلية وا ضاااطرابات العصااابيةج ام األسااابات  
متوسااااطة الدخلج و ن الر يسااااية للولا  المب ر  والع ز على الصااااعيد العالممج بما لم قلة لم البلدان المدخفضااااة وال

وام من   19-عدية ام  ألنر عرضااة لخطر ا صااابة باألعراض الشااديد  لمرض  وليدالمصااابين باألمراض غير الم  
ق ت     شااااااد الداا تضاااااارراً  م بأن  هود الوقاية والم الحة الصزمة تتعنر ألساااااابات مدها تعقر حصااااااول  ساااااال   بال ا حةج وا 

ية ووساااااا ل التشاااااخيص والتألدولو يات الصاااااحية ال يد  المأمودة ال ميع على الخدمات الصاااااحية األسااااااساااااية واألدو 
 عن و ود دقص لم العاملين الصحيين المؤالين على الصعيد العالمم"   والفعالة والميسور  التأللفةج لضصً 

 

عن مختل  عمليات اختبار   إن ا لتقار إلى دظم إحصااااااادات األحوال المددية والتساااااا يل المددمج لضااااااصً  -5
وا بصغ عدهاج ي عل من الصااااعت حسااااات  مية البيادات الدقيقة والألاملة وحساااادة    19-ا مة عن  وليدالوليات الد
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ج بين  19-التوقيت بشااااااااااأن  ساااااااااابات الوليات وحا ت المراضااااااااااة المصاااااااااااحبةج بما لم قلة تلة الدا مة عن  وليد
 المصابين باألمراض غير السارية  و المعرضين لخطر ا صابة بها 

 

ا وال ا حة على المصاااابين باألمراض غير الساااارية  و المعر ضاااين لخطر ا صاااابة بها من ويؤنر الفيرو  -6
 خصل مسارات مختلفةج بما ليها:

وارتفاع معد ت الوخامة وا ماتة بين المصااااااااابين    19-زياد  ا سااااااااتعداد لدصااااااااابة بعدوى  وليد ) (
 باألمراض غير السارية؛  

ر لم تشخيص األمراض غير الساريةج مما يؤدي إلى مراحل  ألنر تقدمًا من المرض؛ )ت(  التأخ 

ر معال ة األمراض غير السارية  و عدم األتمالها  و ادقطاعها؛ )ا(  تأخ 

زيادات لم عوامل الخطر السااااااااااااالو ية المرتبطة باألمراض غير السااااااااااااااريةج منل الخمول البددمج   )د(
 وزياد  تعاطم الألحول على دحو ضارج وتعاطم التبغج والدظم الغقا ية غير الصحية 

 
بشااااااااااااا ل غير متألالن على المصاااااااااااااابين باألمراض غير الساااااااااااااارية  و   19-وقد  ن ر ليروا مرض  وليد -7

منل العمال المها رين والراشادين األألبر سادًاج    خطر ا صاابة بهاج بما ليهم الف ات المحرومة اقتصاادياً المعر ضاين ل
على قلةج لقد عم قت ال ا حة التفاوتات    عن المشااااااار دين قسااااااارًا والص  ين لم الساااااااياقات ا دساااااااادية  وبدادً   لضاااااااصً 

تت المزيد من ا دتباو إليهاج بما لم قلة  المسااااااتمر  لم الحصااااااا ل الصااااااحية والمحددات الصااااااحية على السااااااواد ولف
تاحة الخدمات الصاااااحيةج ساااااواد داخل   عوامل خطر ا صاااااابة باألمراض غير السااااااريةج والمحددات ا  تماعيةج وا 

واألمراض غير السااااااااااااااارياة حاا ت   19-البلادان  و ليماا بيدهاا  إن العمال على المادى الطويال وا عتراك باأن  ولياد
قد يشااااااا صن خطو   ولى صاااااااوت تطوير الد هج الدقيقة الصزمة لحماية  لراد    2ج1ابةمرضاااااااية متداخلة بشااااااا ل متشااااااا 

 الم تمع المستضعفين بش ل  ألنر شموً  
 

لت حا ت تعطيل واساعة الدطاف لم الخدمات الصاحية األسااساية لم الحة األمراض غير الساارية   -8 األدوية والموظفين ووساااااااااااااا ل التشاااااااااااااخيص وخدمات الدقل العامج  ج ويعزى قلة إلى دقص  19-دتي ًة ل ا حة  وليدوقد سا   
على موارد وخدمات م الحة األمراض غير  19-وغيراا من القيود  وقد  لاد مسح التقييم السريع ألنر  ا حة  وليد

دولة    163و  ابت عليه  2020والقي   رته إدار  األمراض غير السااااااارية لم المدظمة لم  يار/ مايو    3جالسااااااارية
(ج بحدوث حا ت تعطيل  املة  و  ز ية واساااعة الدطاف لم م موعة من خدمات م الحة األمراض  ٪84ضاااوا )ع

٪ من البلدان بأن إم ادية الحصاااااااااول على خدمات األمراض غير 59غير الساااااااااارية لم البلدان  الة  و لاد حوالم  
٪ مدها بأن خدمات  35حين  لاد  السااااااااارية األساااااااااسااااااااية المقدمة للمرضااااااااى الخار يين  ادت مقي د  إلى حد ماج لم 

األمراض غير الساااارية المقدمة للمرضاااى الداخليين  ادت متاحة ألغراض الطوارك لقل  و بلغ ما يقرت من دصااا   
(  ٪53البلاادان عن حاادوث حااا ت تعطياال  اااملااة  و  ز يااة لم خاادمااات التاادبير العص م  رتفاااع ضااااااااااااااغل الاادم )

من البلدان   ٪77(  وليما يخص تعط ل األدشااااااااطةج  لاد  ٪49ومضاااااااااعفاته )خدمات التدبير العص م للساااااااا ري    و
ج منل برامج  2020بحدوث بعض التعطيل لم  دشاااطة وزار  الصاااحة المتعلقة باألمراض غير الساااارية المقرر  لعام  

د عوامل الخطر المرتبطة باألمراالتحر يج وحمصت التوعيةج والمساااوحات السااا ادية )الد   ض غير هج التدري م لترصااا 

 
1 6  -6736(20)32000-Lancet. 2020;396(10255):874. doi: 10.1016/S0140 19 is not a pandemic.-Horton, R. Offline: COVID   
2 Nassereddine, G, Habli, S, Slama, S, Sen, K, Rizk, A, Sibai, AM. COVID-19 and noncommunicable diseases in   

the Eastern Mediterranean Region: the need for a syndemics approach to data reporting and health care delivery.  
 BMJ Glob Health. 2021;6(6):e006189. doi: 10.1136/bmjgh-2021-006189. 

على موارد األمراض غير السااااااااااااااارياة وخادمااتهاا: دتاا ج تقييم سااااااااااااااريع   دي : مدظماة الصااااااااااااااحة    19- نر  اا حاة  ولياد   3
   )با د ليزية( 2020 العالمية؛
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منل حزمة المدظمة للتدخصت األسااااساااية   2 و الدورات التدريبية وتدفيق الحزم التقدية للمدظمة  1ج("STEPSالساااارية "
والحزمة التقدية للتدبير العص م ألمراض القلت واألوعية لم الرعاية    3(WHO/PENبشاااأن األمراض غير الساااارية )

 4( ARTSWHO/HEالصحية األولية الصادر  عن المدظمة )
 
إلى زياد  احتيا ات األشااااااااخاص المصااااااااابين بالفيروا من التأايلج مع توق ع   19- ما  دت  ا حة  وليد -9

زياد  نادوية لم ا حتيا ات عددما تساااااااااتقر ال ا حةج دتي ة لتعط ل الخدمات الصاااااااااحية وخدمات التأايل الروتيديةج  
المصاابين باألمراض غير الساارية وغيرام من األشاخاص  عن اآلنار والعواقت المحتملة الطويلة المدى على   لضاصً 

 المصابين بالفيروا 
 

و شاااافت ال ولتان الصحقتان من المسااااو  التم    ريت على دطاف المدظمة لغرض تقييم اسااااتمرارية الخدمات   - 10
مسااااااتمر لم )مسااااااوحات اسااااااتطصع الر ي( عن تعط ل  قل حد  ولألده    19- الصااااااحية األساااااااسااااااية خصل  ا حة  وليد 

ج دعت إدار  األمراض غير  وتألملة لهقو المسااااااااوحات   5  الخدماتج بما لم قلة تلة المتعلقة باألمراض غير السااااااااارية 
لم إطار التقييم الدوري للقدر  الوطدية على    19- الساااااارية لم المدظمة البلدان إلى اساااااتألمال وحد  قات صااااالة ب وليد 

  اقا   و ألد   2021سااااااااابتمبر    مايو و يلول/   م الفتر  بين شاااااااااهري  يار/ الوقاية من األمراض غير الساااااااااارية وم الحتها ل 
 غير  باألمراض  المرتبطة  الخدمات تعط ل عن  األعضاااااد  الدول من ٪70  بل غت  إق  الخدمات تعط ل  اسااااتمرار  التقييم 

ال ا حة  و لاد ما   يقل عن دصا  البلدان بتعط ل خدمات    تفشام  على  عام  من  ألنر  ضامم    بعد ما  حد  إلى  الساارية
التدبير العص م للساااااااا ري وارتفاع ضااااااااغل الدم وخدمات تحري الساااااااارطان وعص ه والخدمات المتعلقة بالربو  و ادت  

من الدول   ٪ 10يزال ما يربو على  خدمات تحري السااااااااااااارطان األألنر عرضاااااااااااااة على األر ح للتعط ل الشاااااااااااااديد إق   
 6ل غ عن ارتفاع مستوى التعط ل  األعضاد يب 

 
ل عاادم لهم التفاااعاال بين الفيروا واألمراض غير السااااااااااااااااريااة لم المراحاال األولى من  ااا حااة   -11  وقااد شاااااااااااااا اا 

وعدم إيص ه ما ي فم من ا اتمام عا قًا  مام إدراا األمراض غير السارية لم خطل التأات وا ست ابة    19- وليد
ونيقة لم تشاااااااااارين األول/   121خطة و 87الق طرية  و شاااااااااا  اسااااااااااتعراض   رته المدظمة لم موع  ا سااااااااااتراتي ية  

لقل  در ت األمراض غير الساااااااااااااارية ضااااااااااااامن    بلداً  33ج من مدظور األمراض غير السااااااااااااااريةج  ن  2020  ألتوبر
بير العص م  لقل  درا التد  بلداً  16الخدمات الصاااااااااحية األسااااااااااساااااااااية التم يتعين ا بقاد عليها خصل ال ا حةج و ن  

ل مراض غير الساااااااارية لم   محدداً   بلدان لقل خصاااااااصااااااات بدداً   3ل مراض غير الساااااااارية لم تلة الخدماتج و ن  

 
د عوامل الخطر المرتبطة باألمراض غير السااارية )    1    دي : مدظمة الصااحة العالمية  "STEPS")الدهج التدري م لترصاا 
(https://www.who.int/teams/noncommunicable-diseases/surveillance/systems-tools/steps  ااادون   1ج تم ا طصع لم 

  (  )با د ليزية(2021األول/ ديسمبر 

-https://www.who.int/teams/noncommunicable"األمراض غير السارية: من دحن؟"  دي : مدظمة الصحة العالمية )    2

diseases/aboutبا د ليزية(2021 ادون األول/ ديسمبر  1 ج تم ا طصع لم(  )  

( بشاااأن األمراض غير الساااارية لم الرعاية الصاااحية األولية   دي : مدظمة PENحزمة المدظمة للتدخصت األسااااساااية )    3
( العااااااالميااااااة  -https://www.who.int/publications/i/item/who-package-of-essential-noncommunicable-(pen)الصااااااااااااااحااااااة 

disease-interventions-for-primary-health-care با د ليزية(2021 مبرديس / ادون األول 1ج تم ا طصع لم(  )  

ج تم  https://www.who.int/publications/i/item/hearts-technical-package" التقدية   دي : مدظمة الصحة العالمية ) HEART حزمة "      4
   (  )با د ليزية( 2021 ادون األول/ ديسمبر    1ا طصع لم  

   19-ال ولة النادية من المسااح الوطدم  سااتطصع الر ي عن اسااتمرارية الخدمات الصااحية األساااسااية  نداد  ا حة  وليد   5
  2021   دي : مدظمة الصحة العالمية؛ 2021مارا آقار/  - ادون النادم/ يداير  

ج  دي : مدظماة الصااااااااااااااحاة العاالمياة؛  19-تقييم تعطا ل الخادمات المرتبطاة باألمراض غير السااااااااااااااارية  ندااد  ا حاة  ولياد   6
-https://cdn.who.int/media/docs/default-source/ncds/ncd-surveillance/ncd-rapid-assessment)بااااا د ليزيااااة( )  2021

covid-19-2021.pdf 2022شباط/ لبراير  28ج تم ا طصع لم ) 
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ق ساااااااااااااااور ال معياة العااماة ل مم المتحاد  باالغ القلق إزاد ااقو الدقطاة غير الواضااااااااااااااحاةج لقاد  ااابات لم  ميزاديااتهاا  وا 
عدية   زد هوداا الرامية إلى التصااادي ل مراض غير الم  بالدول األعضااااد إلى "مواصااالة تعزيز    74/306 قراراا

من التغطية الصاااااحية الشااااااملةج مع التساااااليم بأن األشاااااخاص القين يعادون من  مراض غير معدية يوا هون خطرًا  
رًا بال ا حة"  وبالمنلج لقد  حظت    19- ألبر لدصاااااابة باألعراض الشاااااديد  لألوليد وي ودون من  شاااااد  الداا تضااااارئ

المعدون "الصاااااااحة العالمية والساااااااياساااااااة الخار ية: تعزيز قدر  الدظام   75/130العامة مع القلق لم قراراا  ال معية  
الصااااااااحم على الصاااااااامود من خصل تولير رعاية صااااااااحية ميسااااااااور  التأللفة لل ميع"ج القي اعت مد لم  ادون األول/  

غير الساااااااريةج مشااااااددً  على على المصااااااابين باألمراض    19-ج األنر الوخيم لفيروا مرض  وليد2020 ديساااااامبر
عن الحفاظ على ال زد    على تقديم الخدمات المتألاملةج لضااصً   19- امية رصااد اآلنار غير المباشاار  ل ا حة  وليد

األسااااااااسااااااام من تقديم الرعاية الصاااااااحية وساااااااصسااااااال ا مداد العالميةج بما لم قلة األمراض غير السااااااااريةج ودعت  
لتم تعهادت بهاا بمو ت ا عصن الساااااااااااااايااساااااااااااااام المدبنق عن ا  تمااع الرليع  الح ومات إلى إعاد  تأألياد التزاماتهاا ا

المسااااااااااااتوى النالث لل معية العامة المعدم بالوقاية من األمراض غير الم عدية )غير السااااااااااااارية( وم الحتها من   ل  
    2030ا سراع لم تدفيق تدابير ا ست ابة الوطدية ل مراض غير السارية لم إطار خطة عام  

 

عيًا من المدظمة إلى دعم البلدان لم التخفي  من وطأ  تعط ل الخدمات الصااااااااحية األساااااااااساااااااايةج لقد  وساااااااا  -12
وحد نت  حقًا إرشاااااادات تشاااااغيلية بشاااااأن الحفاظ على الخدمات األسااااااساااااية  نداد   2020 صااااادرت لم آقار/ مارا 

القرار لضااااامان اساااااتمرارية    الفاشاااااياتج حددت ليها المبادك األسااااااساااااية والتوصااااايات العملية التم تدعم عملية اتخاق
م موعة من الخدمات الصاحية األسااساية المختار ج مع تساليل الضاود على ا  رادات الر يساية التم يدبغم للبلدان  
 ن تدظر ليهاج بما لم قلة ما يتعلق باألمراض غير السااااااااااااااارية  وصاااااااااااااادرت إرشااااااااااااااادات  خرى لم  ادون النادم/  

  19-بيادات الروتيدية واسااااااااااتخدامها لغرض رصااااااااااد آنار  ا حة  وليدبهدك دعم البلدان لم تحليل ال 2021 يداير
 1 على الخدمات الصحية األساسية

 

وسااامت إدار  األمراض غير الساارية التابعة للمدظمة لم اقا العمل المتعلق بوضاع القواعد والمعايير من  -13
 ابة بأمراض غير ساااارية محدد  و/خصل إعداد مو زات علمية تلخ ص  حدث البي دات بشاااأن مدى ا ساااتعداد لدصااا 

ج لضاًص عن إعداد دراساات دمق ة مشافوعة بسايداريواات ساياسااتية لغرض 19- و  نراا السالبم على حصاا ل  وليد
دمق ة التغييرات المحتملة لم دموقا تقديم الخدماتج والمعايير ا قتصاااااادية المرتبطة بهقو األمراضج واآلنار على 

من  اداك التدمية المسااااااااااتدامة     4-3ل والطويلج بما لم قلة على تحقيق الغاية الصااااااااااحة على المديين المتوساااااااااا 
واساااااات ألمل العمل بدراسااااااات حالة عديد  تون ق الأليفية التم خف فت بها البلدان من وطأ  حا ت التعط ل لم الخدمات  

منل اسااااااااااتخدام  المتصاااااااااالة باألمراض غير الساااااااااااريةج بوسااااااااااا ل مدها الحلول المبتألر  لم م ال الصااااااااااحة الرقمية )
التألدولو يات الصااااااحية المتدق لة لدعم المصااااااابين باألمراض غير السااااااارية  و اسااااااتخدام التطبيت عن ب عد لضاااااامان  

 2 استمرارية الرعاية(
 

لم محاولة   19-ولم الوقت القي يدخل ليه العالم مرحلة  ديد  من مراحل ال ا حةج بدشاار لقاحات  وليد -14
اسااااتعراض حالة األمراض غير السااااارية  نداد ال ا حة  ن  هود التأات ل مراض غير مده للساااايطر  عليهاج  ظهر  

الساارية وا سات ابة لها ي ت  ن تألون  زدًا من  ي  هود تأا ت واسات ابة لل وا ح على الصاعيد العالمم وا قليمم  
إلى التصاااااااادي ل مراض   والوطدم  ويدبغم  ن ت رلق  هود التعالم وا عاد  البداد على دحو  لضاااااااال بت رادات ترمم

غير الساارية  لص يم ن تأ يل الوقاية من ارتفاع ضاغل الدم والسا ري والسارطان وغيراا من األمراض غير الساارية  
عدية لم يتوق   إن التصااااااااااادي ل مراض غير وتحر يها وتشاااااااااااخيصاااااااااااها مب رًا وعص ها ألن وباد األمراض غير الم  

 
على الخدمات الصااااااحية األساااااااسااااااية: دليل    19-تحليل البيادات الروتيدية واسااااااتخدامها لغرض رصااااااد آنار  ا حة  وليد    1

 زية(  )با د لي2021عملم لصد اع القرار على الصعيدين الوطدم ودون الوطدم   دي : مدظمة الصحة العالمية؛ 

على موارد األمراض غير السااااااااااااااارياة وخادمااتهاا: دتاا ج تقييم سااااااااااااااريع   دي : مدظماة الصااااااااااااااحة    19- نر  اا حاة  ولياد   2
    )با د ليزية(2020 العالمية؛
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 اٍك يتطلت اساات ابة  قوى من  ي اساات ابة سااابقة من   ل حماية   بشاا ل متزامن وعلى دطاف  19-السااارية و وليد
بل العيو  وعصو  على قلةج لتن الدروا المسااااااتفاد  من  ا حة  وليد  تتيح لرصاااااااً   19-األروا  والحفاظ على ساااااا 

 لتعزيز التأات للطوارك وا ست ابة لها إلى ما او  بعد من التأات وا ست ابة لل وا ح 
 

ج على علٍم بو ود  2021 ادون األول/ ديسامبر   8ج  ادت المدظمةج حتى  19-ساياف  ا حة  وليدوخارا   -15
 حالة طوارك دشطة ومصدفة ولقًا  طار المدظمة لصست ابة للطواركج ومدهم ة لم ا ست ابة لها  73
 

ي هج التأهب للطوارئ الناجمة عن جميع األخطار واالستتتتتتجابة لها فإلى نُ  19-من جائحة كوفيد
 مجال األمراض غير السارية

 
رين حاليًا من الطوارك ا دسااادية لم  ميع  دحاد العالم مسااتوى لم يساابق   -16 لقد بلغ عدد األشااخاص المتضاار 

مليون شاااخص سااايحتا ون    235له منيل  وتشاااير تقديرات م تت األمم المتحد  لتدسااايق الشاااؤون ا دساااادية إلى  ن 
  واساااااااات ابًة لهقو الطواركج تهدك األمم المتحد  والمدظمات  2021ل عام  إلى المساااااااااعد  ا دسااااااااادية والحماية خص
ج وسااااااااتحتاا إلى  بلداً   56مليون شااااااااخص لم  ما الحا ة إليها لم   160الشااااااااري ة لها إلى تقديم المساااااااااعد  إلى  

ع الحضااااااري غير    1 مليار دو ر  مري م للقيام بقلة 35م موعه  ما ودتي ة لتغير المداخ والدمو الساااااا ادم والتوساااااا 
المخطل له وادعدام األمن الغقا م وتحر ات األشااااااخاص الها لةج  صاااااابحت الطوارك معقد  وطويلة األمد ومترابطة  

  ألنر لأألنر 
 

لاات  ااا حااة  وليااد -17 طبيعااة   ا دتباااو إلى التااأااات للطوارك ال ااا حيااة وا ساااااااااااااات ااابااة لهاااج لااتن  19-وبيدمااا حو 
ج ي ري لياه تقييم  ميع  دواع الطوارك وتواترااا يتطلباان من م تمع الصااااااااااااااحاة العاالمم اعتمااد دهج  وسااااااااااااااع دطااقااً 

لم   تع قاألخطار وتوق عها وا سااات ابة لها على دحو  لضااال  إن  الدور  ا ساااتندا ية ل معية الصاااحة العالميةج التم  
و اتفاف  و غيراما من الصااااا وة الدولية للمدظمة بشاااااأن التأات لل وا ح  للدظر لم وضاااااع اتفاقية  الماضااااام  العام  

لرصااااًة لريد  لتلبية احتيا ات المصااااابين باألمراض غير السااااارية  نداد الطوارك ا دسااااادية     تاحتوا ساااات ابة لهاج  
 والقي يقضاااااام بتعزيز تأات 7-74ا ص ع لم التأللي  المدصااااااوص عليه لم القرار    وساااااااامتعلى دحو  لضاااااال  

البلدان والشااااار اد الدوليين والمدظمة للطوارك الصاااااحية واسااااات ابتهم لها باتباع دهج متعدد القطاعات للتصااااادي لألل 
 2 األخطار

 
 الدروس المستفادة والفرص المتاحة

 
يتزايد عتد األمراض غير السااااااااارية بين الساااااااا ان المتضااااااااررين من الألوارث الطبيعية والألوارث من صاااااااادع   - 18

لدمو الساا ادم والشاايخوخة وعوامل  خرىج  ما  ده ساايتطلت إدراا عدصاار من عداصاار األمراض غير  ا دسااان دتي ًة ل 
السااااااااارية على دحو  لضاااااااال لم  هود التأات للطوارك وا ساااااااات ابة لها  إن عقد الدزاعات الطويلة األمد لم الشاااااااارف  

 و  مهورية لدزويص  ن  لغادسااتان  األوساالج وتطور المصمح الصااحيةج وا حتيا ات المحدد  للساا ان المشاار دين قساارًا م 
تول ر بي دات قوية    رادياج األزمة ا دساادية التم دشاأت لم  و    و قلة   ج ميادمار  و  دوت الساودان   و إنيوبيا  و   البوليفارية 

على ضارور  تعزيز عدصار األمراض غير الساارية لم  هود التأات للطوارك وا سات ابة لها  ويدبغم مواصالة تحليل  
ا دساااادم لم تقديم المسااااعد  التقدية لم البلدان التم توا ه طوارك  الخبر  التم األتسااابتها المدظمة والشااار اد لم العمل 

 وا ستفاد  من اقو الخبر   
 

 
1 Global Humanitarian Overview 2021. United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs;  2021.    
  2مؤتمر/ / /74ادظر الونيقة ا   2
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لم تمع الصاااااااااحة العالمم لتحساااااااااين ا سااااااااات ابة  حتيا ات المصاااااااااابين   وتمنل التطورات التالية لرصااااااااااً  -19
 باألمراض غير السارية لم إطار  هود التأات للطوارك وا ست ابة لها 

باا عتباارات المحادد  المتمنلاة لم تخطيل الخادماات    مت ادداً   لقاد  ناارت ال اا حاة الحاالياة ااتماامااً  ) (
 وتشااااااا ل إدار   وب ة    3ج2ج1ة لم األوضااااااااع ا دساااااااادية الصاااااااحية األسااااااااساااااااية والحفاظ عليهاج بما لم قل

لم الدول الهشااااااااة وبين الساااااااا ان المتضااااااااررين من األزمات تحديًا للبلدان وال هات الفاعلة لم   19- وليد
م ال العمل ا دسااااادمج بالدظر إلى ضااااخامة ا حتيا ات المتدالسااااة للساااا ان ومحدودية المواردج لم حال 

خدمات الصااااااااااحية األساااااااااااسااااااااااية بأمانج ولم حال لم ت عل  األولوية لخدمات ما قبل تعق ر تقديم  و إتاحة ال
 و لم ت تح وتا دع م على دطااف واسااااااااااااااع لم إطاار   األزماة التم يتعين الحفااظ عليهاا  و تألييفهاا  و تعليقهاا و/

 حزم المدالع الصحية الوطدية 

ألساااسااية  نداد الفاشااياتج  عد ت  اسااتألماً  لدرشااادات المبد ية للمدظمة بشااأن الخدمات الصااحية ا ت()
التابعة للم موعة الصاااااااحية العالمية التم تقوداا المدظمة مق ر  إرشاااااااادية    19-لرقة العمل المعدية ب وليد

لم   19-بشأن  يفية تحديد  ولويات الخدمات الصحية األساسية وتخطيطها  نداد ا ست ابة ل ا حة  وليد
األخير   هود لم إطار لرقة العمل وبردامج المدظمة للطوارك    وت بقل لم اآلودة  4 األوضااااااااااااع ا دساااااااااااادية

الصااااااحية لغرض تحديد م موعة دديا من الخدمات المساااااادد  بالبي دات )حزمة من الخدمات الصااااااحية قات  
األولوية العالية لم األوضااااااااااااع ا دساااااااااااادية( قات الصااااااااااالة والتم يم نج من الداحية العمليةج للم موعات  

زواا ويساتخدمواا ويضامدوا تقديمها  الصاحية وشار اد الم موع ات الصاحية لم األوضااع ا دساادية  ن يعز 
بشاااا ل تدري م  وسااااتسااااتدد حزمة الخدمات الصااااحية قات األولوية العالية المتوقعةج التم تسااااترشااااد بالحزم  
  المر عية القا مة المساااتمد  من  وضااااع الم موعات الهشاااة والمتأنر  بالدزاعاتج إلى التدخصت وا  رادات 

 الموصى بها التم و ضعت لم إطار خصصة التغطية الصحية الشاملة الصادر  عن المدظمة 

 2017لقد سااام وضاع المدظمة ودشاراا م موعة  دوات م الحة األمراض غير الساارية مدق عام   )ا(
لم تلبية    5ج19- وليدبلدًا ومر زًا للعمل ا دساادم لم العالمج بما لم قلة خصل  ا حة   20لم  ألنر من 

مداداتها األسااساية  نداد الطوارك  وقد    زد من ا حتيا ات غير الملب ا  من  دوية األمراض غير الساارية وا 
وحد    7500ساااااد ت م موعة  دوات م الحة األمراض غير الساااااارية ل و  حر ة بفضااااال شاااااراد  ألنر من 

 مري مج لتصاااااااااااااابح بقلة واحد  من  ألنر    مليون دو ر  63ج بقيمة ساااااااااااااادوية قدراا  2017 دوات مدق عام  
م موعات األدوات الصااحية الطار ة المعيارية التم تشااتريها المدظمة  وقد  رشاادت ا سااتعراضااات األخير   

 
1 Blanchet K, Alwan A, Antoine C, Cros MJ, Feroz, F, Guracha TA, et al. Protecting essential health services in   

low-income and middle-income countries and humanitarian settings while responding to the COVID-19 pandemic.  
 MJ Glob Health. 2020;5(10):e003675. doi: 10.1136/bmjgh-2020-003675. 

2 Singh L, Singh NS, Maldonado BN, Tweed S, Blanchet K, Graham WJ. What does ‘leave no one behind’mean    
for humanitarian crises-affected populations in the COVID-19 pandemic? BMJ Glob Health. 2020; 5(4): e002540.  

 doi: 10.1136/bmjgh-2020-002540. 

3Garry S, Abdelmagid N, Baxter L, Roberts N, de Waroux OLP, Ismail S, et al. Considerations for planning COVID-19     
 treatment services in humanitarian responses. Confl Health. 2020;14(1):80.  doi:10.1186/s13031-020-00325-6. 

اساية وتخطيطها  نداد  ا حة  الخدمات الصاحية األسااساية: مق ر  إرشاادية   يفية تحديد  ولويات الخدمات الصاحية األسا    4
    )با د ليزية(2020لم األوضاع ا دسادية   دي : مدظمة الصحة العالمية؛  19- وليد

ليشاااااااااااتم بهدك الوقاية من  -تولر مدظمة الصاااااااااااحة العالمية م موعات  دوات م الحة األمراض غير الساااااااااااارية لتيمور     5
    بيان صااحفم   دي : مدظمة الصااحة العالمية19-المصاااحبة لم خضاام  ا حة  وليد  مخاطر ا صااابة بحا ت المراضااة

 (https://www.who.int/southeastasia/news/feature-stories/detail/who-provides-ncd-kits-to-timor-leste-to-prevent-risk-to-

comorbidity-amidst-covid-19-pandemic  با د ليزية( 2021ديسمبر    ادون األول/   1ج تم ا طصع لم(  )   
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ج 2021للخبر  الم تساااااااااابة من اسااااااااااتخدام م موعة  دوات م الحة األمراض غير السااااااااااارية مرا عتها لعام  
عن الدعم    ا لتحسااااااااين تخطيطها وتوزيعهاج لضااااااااصً ساااااااالطت الضااااااااود على ا  رادات الوا ت اتخاقا  ما

 الوا ت تقديمه لبداد قدرات المست يبين للحا ت ا دسادية ولم م ال الرعاية األولية 

ن ا اتمام باألمراض غير الساارية لم األوضااع ا دسااديةج لضاصً  )د( عن التدسايق بين    يتزايد ويتحسا 
 دسااااااااادية وال هات المادحة  و  ي تفم الفريق العامل غير و ا ت األمم المتحد  والمساااااااات يبين للحا ت ا

الرسامم المشاترة بين الو ا ت المعدم باألمراض غير الساارية لم األوضااع ا دساادية وم موعة الصاحة  
بتولير مدصااااااااات لتبادل    1العالمية التابعة للمدظمة والتحال  الدولم للعمل من   ل م الحة داد الساااااااا ري 

بصااااااور  متزايد  لم إي اد حلول لتحسااااااين التدبير العص م    ساااااااتج بل يشااااااار ون  يضاااااااً المعلومات والممار 
 ل مراض غير السارية من الداحية العملية 

يم ن للسااا ان المتضاااررين من األزماتج منل المشاااردين قسااارًا والص  ينج  ن يدلوا بو هات دظر  )اا(
يساااااعدوا لم صااااياغة السااااياسااااات وبرامج تقديم  دقدية عن الأليفية التم تؤنر بها الطوارك على حياتهم و ن 

مدفصالونج ولألددا  " )Apart Togetherالخدمات التم تهدك إلى تلبية احتيا اتهم  ويشا ل المساح المعدون "
القي  بلغ عده الص  ون والمها رون بأدفسااااااهم  و ساااااالساااااالة المشاااااااورات التم    19-معًا( بشااااااأن  نر  وليد

الحة األمراض غير الساااريةج منل " صااوات المصااابين باألمراض غير دظمتها الفروع ا قليمية لتحال  م 
منالْين إي ابيْين على الشاااااااااامولج حيث إدهما ي م صن  هود المدظمة    2جالسااااااااااارية لم األزمات ا دسااااااااااادية"

 وشر اد الم تمع المددم لم الدعو  إلى إشراة المصابين باألمراض غير السارية مشار ة اادلة 

بصااااافة خاصاااااةج وباألمراض    19-حوث المتعلقة باألمراض غير الساااااارية و وليدإن مخر ات الب )و(
غير السااارية لم األوضاااع ا دسااادية بصاافة عامةج تتزايد من حيث الدطاف وال ود ج مما يول ر قاعد   قوى 
من البي  دات ي ساااااترشاااااد بها لم تصاااااميم الساااااياساااااات والبرامج  واساااااتدادًا إلى دراساااااات وبا ية تصااااا  عتد 

 و غيراا من األزماتج تم التر يز    19-غير الساااارية بين السااا ان المتضاااررين من  ا حة  وليد  األمراض
بش ل  ألبر على إتاحة الخدمات المتعلقة باألمراض غير السارية ودماقا رعاية المصابين باألمراض غير 

وقد   طلق مؤخرا العديد من المبادرات والمدصااااااات اسااااااتألماً     3 السااااااارية التم تص م األوضاااااااع ا دسااااااادية
 4 ل هود المدظمة الرامية إلى صياغة خطة البحوث

 

 التوصيات
 

 ا:باتخاقا  الدول األعضاءا  رادات التم ت وصى   -20
 

 
(   /https://www.iadadiabetes.orgادظر الموقع ا لألترودم للتحااال  الاادولم للعماال من   اال م ااالحااة داد الساااااااااااااا ري )     1

  )با د ليزية(
األمراض إعصد  صاااوات المصاااابين باألمراض غير الساااارية وو هات دظرام لم إقليم شااارف المتوسااال  تحال  م الحة     2

-https://ncdalliance.org/news-events/news/amplifying-voices-and-perspectives-of-people)  2020غير السااااااااااااااااارياااة؛  

living-with-ncds-in-the-eastern-mediterranean-regionبا د ليزية(2021 ادون األول/ ديسمبر  1م ج تم ا طصع ل(  ) 

3Jaung MS, Willis R, Sharma P, Aebischer Perone S, Frederiksen S, Truppa C, et al. Models of care for patients    

with hypertension and diabetes in humanitarian crises: a systematic review. Health Policy Plan. 2021;36(4):509- 
 532. doi: 10.1093/heapol/czab007.  

4NCDs in Humanitarian Settings. A knowledge hub presenting the key resources around NCDs in humanitarian settings     

accessibly in one place. London School of Hygiene and Tropical Medicine (https://www.lshtm.ac.uk/research/ centres- 

 projects-groups/humanitarian-ncd, accessed 1 December 2021). 
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 :19-اإلجراءات ذات الصلة بتجائحة كوفيد ) (
المصاااااااااابين باألمراض غير الساااااااااارية  دمج الساااااااااياساااااااااات والبرامج والخدمات المتعلقة بعصا   •

والتعالم    19-والوقاية من عوامل الخطر وم الحتها لم الخطل الق طرية لصساااااااااات ابة لألوليد
 يتماشى مع خطل األمم المتحد  الشاملة؛   مدهج وتعزيزااج بما

على المصاااااااابين باألمراض غير الساااااااارية    19- مع البيادات واساااااااتخدامها لتقييم  نر  وليد •
ورصاااااااااااااد  نر ال ا حة على تعط ل خدمات م الحة األمراض غير الساااااااااااااارية وعلى معد ت  

 المراضة والوليات؛  

مة للمصااااابين باألمراض غير  ا بقاد على خدمات الوقاية والتشااااخيص المب ر والرعاية المقد   •
رية  و المعرضااين بشااد  لخطر ا صااابة بها واسااتعادتها وتوساايع دطاقها لم  قرت وقت  السااا

ومراعااتهاا لم الحمااياة والضااااااااااااااماان    19-مم نج والحرص على حماايتهاا من التعرض لألولياد
 ا  تماعم؛

وغيرو من  شاا ال التمويل المتعلقة بالطوارك وتوظيفها    19-تعب ة التمويل المخصااص لألوليد •
الخدمات األساااااااسااااااية واسااااااتمراريتهاج وضاااااامان إتاحة  دوية األمراض غير  لغرض دعم تقديم  

مداداتها األساسية والمأمودة والميسور  التأللفة والعالية ال ود  والفعالةج بما لم قلة   السارية وا 
ألغراض الوقااياة من األمراض غير السااااااااااااااارياة وعوامال الخطر القاابلاة للتغيير المرتبطاة بهاا  

 وم الحتها؛

ضاااامان مشااااار ة الم تمع المددم والمهديين الصااااحيين والمصااااابين باألمراض غير السااااارية   •
 وتدفيقاا وتقييمها؛    19-مشار ة اادلة لم وضع خطل التأات وا ست ابة الوطدية لألوليد

إعطاد األولوية للمصااااااااابين باألمراض غير السااااااااارية لم ال هود الوطدية الرامية إلى دشاااااااار   •
 التطعيم بها؛وبدد    19-لقاحات  وليد

واألمراض غير السااااااااااااااااريااةج والأليفيااة التم يم ن بهااا   19-إق اااد الوعم بااالروابل بين  وليااد •
- للمصابين باألمراض غير السارية  ن يحموا  دفسهم و  سرام وم تمعاتهم المحلية من  وليد

 و ن يحصلوا على الرعاية لمرضهم و ن يحالظوا على استمراريتها على دحو مأمون؛ 19

 
 :)جميع األخطار( 19-اإلجراءات التي تتجاوز نطاق كوفيد )ت(

 

ظم صحية متيدة وقادر  على الصمود لم إطار التغطية الصحية الشاملة  العمل على إرساد د   •
والرعاية الصااااااحية األوليةج بوصاااااافها دعامة  ساااااااسااااااية للتأات وا ساااااات ابة الفعالين لطوارك  

 ة:الصحة العام

ت المتعلقة بالوقاية من األمراض غير الساااارية وعوامل دمج الساااياساااات والبرامج والخدما -
الخطر القااابلااة للتغيير المرتبطااة بهاااج وم ااالحتهاااج لم ال هود الوطديااة ودون الوطديااة  

ظم الصاحية من   ل تحساين التأات للطوارك الصاحية وا سات ابة  الرامية إلى تعزيز الد  
 دي لألل األخطار؛لها والتعالم مدهاج من خصل دهج متعدد القطاعات للتص

إشاااراة المصاااابين باألمراض غير الساااارية والم تمعات المحلية المتضااارر  واألشاااخاص   -
القين يعيشاااون لم ظل  وضااااع اشاااةج بمن ليهم المشاااردون قسااارًا والص  ونج مشاااار ة  
اادلة لتحساااااااااااين لهمهم  حتيا اتهم الصاااااااااااحيةج وتم يدهم من التأات للطوارك لرادىج  

 مج والخدمات الصحية المتعلقة باألمراض غير السارية؛وصياغة السياسات والبرا
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اتخاق خطوات لضااااااامان إتاحة م موعة دديا من خدمات األمراض غير الساااااااارية العالية   -
ال ود  للسااااا ان المتضاااااررينج لم إطار حزمة من الخدمات الصاااااحية األسااااااساااااية قات  
األولوية المتعلقة باألمراض غير الساااارية ي ضااامن تقديمها خصل  ي طار ة من الطوارك  

ع مراعا  الساااااياقات ا دساااااادية والصاااااحية  الصاااااحيةج على مختل  مساااااتويات الرعايةج م
 الوطدية؛  

تسااريع وتير  تدفيق خرا ل الطريق الوطدية المتعلقة باألمراض غير الساااريةج وضاامان  ن   -
تشااااااامل حزم المدالع الوطدية م موعة من الخدمات المتعلقة بالوقاية من األمراض غير  

مشاااااااافوعة بعليات دلع مساااااااابق  الية السااااااااارية وعوامل الخطر المرتبطة بها وم الحتهاج 
 للحد من تعر ض المصابين باألمراض غير السارية لضا قة مالية؛

وضاااع اساااتراتي يات و دوات لتعزيز القدرات والقوى العاملة األسااااساااية لم م ال الصاااحة   -
العامة من   ل تقديم خدمات األمراض غير الساااارية لم األوضااااع ا دسااااديةج بوساااا ل  

 رقمية؛مدها حلول الصحة ال

مداداتها األسااااااساااااية والمأمودة والميساااااور    - ضااااامان إتاحة  دوية األمراض غير الساااااارية وا 
التأللفة والعالية ال ود  والفعالة لم خطل التأات للطوارك وا ساااااااااات ابة لهاج ولم إطار 
عمليات الشااااااراد والت هيز المساااااابق والدشاااااار  نداد الطواركج مع ا سااااااترشاااااااد بم موعة 

م الحة األمراض غير السااااااارية التم وضااااااعتها المدظمة وغيراا من األدوات المعيارية ل
المواد الساا بة األسااسايةج مع إيصد العداية الوا بة ل دوية الحسااساة لسالسالة التبريد منل 

 األدسولين؛  

تونيق ت ارت البلدان وتعزيز البحوث بشاااااااااااأن األمراض غير الساااااااااااارية لم األوضااااااااااااع   -
 ا دسادية 

 
  الشتتركاء الدوليون في مجال العمل اإلنستتاني والمجتمع المدني والقطاع الخاص صااى  ا  رادات التم يو  -21

 باتخاقاا:
الدعو  إلى دمج البرامج والخدمات المتعلقة بالوقاية من األمراض غير الساارية وعوامل الخطر القابلة   •

التاأااات  هٍج متعادد القطااعاات للتصااااااااااااااادي لألال األخطاار ت ااو  للتغيير المرتبطاة بهاا وم االحتهاا لم د  
للطوارك الصااااااااااحية وا ساااااااااات ابة لهاج بما لم قلة لم الخطل ا سااااااااااتراتي ية الق طرية الحالية للتأات  

 وا ست ابة له؛  19-لألوليد

تعزيز الشااااااااااااراألات والتدساااااااااااايق والتعاون العالميين بين و ا ت األمم المتحد  والمدظمات ا دسااااااااااااادية   •
القطاع الخاص بهدك دعم  ميع البلدانج بداًد  والم تمع المددم والمصاابين باألمراض غير الساارية و 

على طلبهااج لم تدفياق خطل عملهاا الوطدياة المتعادد  القطااعاات من   ال تعزيز اساااااااااااااات ااباة دظمهاا 
الصاااااحية للطوارك الصاااااحيةج بما لم قلة ا ساااااتمرار لم تقديم خدمات األمراض غير الساااااارية على  

 دحو مأمون  نداد تلة الطوارك؛

دمات الصاااحية األسااااساااية قات األولوية لم م ال األمراض غير السااااريةج  دعم وضاااع حزمة من الخ •
ي ضاامن تقديمها  نداد الطوارك الصااحية على مختل  مسااتويات الرعايةج مع مراعا  السااياقات الوطدية  

 ظم الصحيةج وتدفيق تلة الحزمة والحفاظ عليها؛  ودون الوطدية للعمل ا دسادم والد  
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قدراتها لم م الْم الصااااااااحة العامة والقوى العاملة على تولير رعاية متألاملة لم دعم البلدان لم بداد   •
األوضااااع ا دسااااديةج مع تعزيز القدرات على العمل على مختل  األمراض غير الساااارية وغيراا من 

 األمراض/ الحا ت؛

يهيةج والتقييمج  دعم البلدان لم تعزيز ا سااااتنمار لم البحوثج وتوليد البي داتج وتحسااااين المبادك التو  •
 والرصد بغية دعم التدفيق السياقم وضمان ال ود  والمسادلة؛

مداداتها األسااااساااية والمأمودة والميساااور    • دعم البلدان لم شاااراد ودشااار  دوية األمراض غير الساااارية وا 
التأللفااة والعاااليااة ال ود  والفعااالااةج بمااا لم قلااة م موعااة األدوات المعياااريااة لم ااالحااة األمراض غير  

ارية التم وضااااااعتها المدظمة  و غيراا من المواد السااااااا بة األساااااااساااااايةج مع إيصد العداية الوا بة  الساااااا 
 ل دوية الحساسة لسلسلة التبريد منل األدسولين؛

 ؛  هاودعم  األمراض غير السارية لم األوضاع ا دساديةالمتعلقة بتش يع البحوث   •

شاااااراألهم بشااااا ل اادك لم تصااااااميم  دعم المصاااااابين باألمراض غير الساااااارية والدعو  إلى  • اساااااتشاااااارتهم وا 
 السياسات والبرامج والخدمات المتعلقة باألمراض غير السارية لم األوضاع ا دسادية وتدفيقاا وتقييمها  

 
 ا:باتخاقاالمنظمة  ا  رادات التم ت وصى   -22
 

وا سااااااااااات ابة لها وتعزيز قيادتها  لم إطار ال هود ال ارية لتعزيز تأات المدظمة للطوارك الصاااااااااااحية   •
وتدسايقها لم موعة الصاحة التابعة لل دة الدا مة المشاتر ة بين الو ا ت وتألاملها مع ال هات الفاعلة  

 :األخرى لم م ال العمل ا دسادم
 

 ه اً تسااتعرض اساات اباتها الحالية ل مراض غير السااارية لم البلدان التم تشااهد طوارك وتقتر  د   -
لتحسااااين المساااااعد  التقدية التم تقدمها للبلدان لم  ميع ال وادت المتصاااالة بالتأا ت    اسااااتراتي ياً 

وا سات ابة والتعالمج مع ا ساتفاد  من األزمات  دقطة ادطصف  عاد  بداد الدظم الصاحية على 
 ؛دحو  لضل من خصل استحداث خدمات مستدامة متعلقة باألمراض غير السارية

ز  - التعاون والتواصاال على دطاف المدظمة برم تهاج بما لم قلة مع م موعة الصااحة العالمية  تعز 
وغيراا من الشااار اد لم م ال العمل ا دساااادمج منل الفريق العامل غير الرسااامم المشاااترة بين  
الو ا ت المعدم باألمراض غير الساارية لم األوضااع ا دسااديةج من   ل تعزيز قياد  المدظمة 

المتعلقة بوضاااااااااع القواعد والمعايير وتحساااااااااين المسااااااااااعد  المقدمة للبلدان التم تشاااااااااهد    ووظا فها
 طوارك؛

تضاااعج بالتعاون مع بردامج المدظمة للطوارك الصاااحية وم موعة الصاااحة العالمية وغيراما من  -
الشاار اد لم م ال العمل ا دسااادم والم ال األألاديممج حزمة من الخدمات الصااحية األساااسااية  

ة المتعلقة باألمراض غير السااااااااريةج ي ضااااااامن تقديمها  نداد الطوارك الصاااااااحية على قات األولوي
ظم الصاااااااااحية  مختل  مساااااااااتويات الرعايةج مع مراعا  الساااااااااياقات الوطدية للعمل ا دساااااااااادم والد  

 وبا ستداد إلى خصصة التغطية الصحية الشاملة الصادر  عن المدظمة؛  

مداداتها األسااااااااساااااااية والمأمودة تدعم البلدان لم تحديد  ولويات  دوية األ - مراض غير الساااااااارية وا 
والميسااااااااااااااور  التأللفاة والعاالياة ال ود  والفعاالاةج بماا لم قلاة م موعاة األدوات المعياارياة لم االحاة  
األمراض غير السااارية التم وضااعتها المدظمة والمواد السااا بة األساااساايةج وشاارا ها ودشاارااج مع  

 ة لسلسلة التبريد منل األدسولين؛إيصد العداية الوا بة ل دوية الحساس
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تاادعم البلاادان لم بداااد قاادراتهااا لم م ااالْم الصااااااااااااااحااة العااامااة والقوى العاااملااة على تولير رعااايااة  -
متألاملة لم األوضااااااااااع ا دسااااااااااديةج مع تعزيز القدرات على العمل على مختل  األمراض غير 

 السارية وغيراا من األمراض/ الحا ت؛

ز دور المدظمة لم وضااااااااااع ا - لقواعد والمعايير وقدرتها التقدية على وضااااااااااع ودشاااااااااار مدت ات  تعز 
رشاااااااادات تقدية و دوات وبيادات وبي دات علمية من   ل دعم البلدان لم وضاااااااع وتدفيق   معيارية وا 
خطل ا ساااااااااااات ابة الوطدية للطوارك الصااااااااااااحيةج مع اتخاق التدابير الصزمة لعصا المصااااااااااااابين  

الخطر المرتبطاة بهاا وم االحتهاا  ندااد الطوارك  بااألمراض غير الساااااااااااااااارياة والوقااياة من عوامال  
 ا دسادية؛  

تواصااااااااال الدعو  مع ال هات المادحة إلى إعطاد األولوية لمد   ساااااااااور التواصااااااااال بهدك إعطاد  -
األولوية ل مراض غير السااااااااارية لم الطوارك ا دسااااااااادية عبر قطاعات الصااااااااحة والتدمية وبداد  

 ؛السصم  الة

ز إم ادات وقدرات التأات - وا ساات ابة للطوارك الصااحية على المسااتويات القطرية وا قليمية    تعز 
اادلة لم وضااع  مشااار ة  لمصااابين باألمراض غير السااارية  اوالعالمية من خصل تعزيز مشااار ة 

 خطل التأات وا ست ابة الوطدية ل مراض غير السارية وتدفيقاا وتقييمها؛  

مراض غير السارية التابعة للمدظمة وسا ر الشر اد تشر ة األلرقة ا ستشارية التقدية المعدية باأل -
األألاديميين لم صاااااااااياغة خطة البحوث وتونيق الت ارت الق طرية من   ل تو يه الساااااااااياساااااااااات  

 الرامية إلى تعزيز التأات لطوارك األمراض غير السارية وا ست ابة لها 
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