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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

  حول مسقطإعالن 
  (غري السارية)غري املعدية  األمراض اقتصاديات

 
هـ 1344 صفر من شهرالعاشر  األربعاء يف يوم إنه يف مدينة مسقط عاصمة سلطنة ُعمان 

املؤمتر الثاني والسبعني جمللس وزراء الصحة لدول جملس  يفو م1111 الرابع من يناير املوافق

 .التعاون

 
 :إدراكًا أن

الصحة هي غاية تنموية رئيسية، وأن دول املنطقة تعاني من العبء املزدوج من جراء  •

واألمراض السارية، وأن مثل هذه األمراض ميكن  (غري السارية)غري املعدية األمراض 

تعزي إىل األمراض واليت توقيها على الرغم من كونها السبب الرئيسي يف الوفاة واملراضة 

كري والسرطان واألمراض املزمنة التنفسية واالضطرابات النفسية القلبية الوعائية والس

 .(غري السارية)غري املعدية وغريها من األمراض 

وتأكيدًا على أن الرعاية الصحية األولية هي أساس نظام الرعاية الصحية، وهناك  •

يف الرعاية الصحية األولية  (غري السارية)غري املعدية حاجة ماسة إىل إدماج األمراض 

 وتغيريبهدف زيادة مشاركة اجملتمع يف الوقاية والعالج الذاتي واملسوحات الطبية، 

 .أساليب احلياة غري الصحية
 

 :واعرتافًا منا أن

متثل عبئًا اقتصاديًا هائاًل على كافة املستويات بدءًا  (غري السارية)غري املعدية األمراض  •

من األفراد ومرورًا باألسر واجملتمعات إىل الدول وكافة الشعوب وعلى األخص يف البلدان 

منخفضة ومتوسط الدخل، حيث متثل هذه األمراض قضية إمنائية يف هذه البلدان، 

أكثر من غريهم إىل  وإحدى مشاكل الصحة العامة الكبرية فيها حيث يتعرضون

عوامل االختطار واملؤدية إىل اإلصابة مبثل هذه األمراض، إضافة إىل أنهم أقل استفادة 

من اجلهود الوقائية وخدمات الرعاية الصحية الفعالة واملنصفة اليت تليب احتياجاتهم 

 .مقارنة بسكان البلدان مرتفعة الدخل

لدان منخفضة ومتوسطة الدخل وهي اليت هذه األمراض تصيب أشد الفئات فقرًا يف الب •

تتحمل أكثر الضرر، وقد بدأت تظهر على املستوى األسري بينات كافية تدل على أن 

 .هذه اجملموعة من األمراض تسهم يف الفقر
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واألخطر من ذلك فهي أحد األسباب الرئيسية للفقر وإعاقة التنمية االقتصادية،  •

، وأكد على ذلك منتدى االقتصاد ..العامليوأضحت مشكلة صحة عامة على املستوى 

غري املعدية السبب الثاني األشد تهديدًا لالقتصاد / العاملي، حيث يعترب األمراض املزمنة 

 .العاملي

هذه األمراض على مستوى االقتصاد الكلي تفرض عبئًا فادحًا على اقتصاديات البلدان  •

إىل أنها تسهم يف خفض الناتج احمللي  املنخفضة واملتوسطة الدخل، حيث تشري التقديرات

وذلك بسبب وفاة العديد من الناس يف سن مبكرة، ومن % 5-1بنسبة ترتاوح بني  اإلمجالي

مليار دوالر أمريكي من دخلها السنوي على مدى  555أن ختسر الصني مثاًل املتوقع 

 .بسبب أمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري 1115-1112السنوات 

يف الدول ذات الدخل %( 19)أحد األسباب القاتلة ملن هم دون الستني عامًا وبنسبة  وهي •

للدول ذات الدخل املرتفع، أضف إىل ذلك تنامي %( 14)املنخفض واملتوسط مقارنة بنسبة 

هذه اجلائحة يف الدول ذات املوارد احملدودة حيث تتصدر األمراض القلبية والوعائية وداء 

من األمراض التنفسية %( 91)من أسباب الوفاة، وحوالي %( 51)السكري أكثر من 

، واألشد خطورة من ذلك هو النسبة التقديرية املتوقعة من ازدياد حاالت ..املزمنة

 :وعلى النحو التالي( 1115)مقارنة بعام ( 1141)السرطان يف عام 

 %(.51)يف الدول ذات الدخل املنخفض  -

 %(.01)دنى األ/ الدول ذات الدخل املتوسط  -

 %(.55)األعلى / الدول ذات الدخل املتوسط -

 %(.31)الدول ذات الدخل املرتفع  -

 كبرية مباشرة غري تكاليف تفرض األخرى املعدية غري املزمنة واألمراض السكري مرض •

 املبكر التقاعد وتكاليف العمل سن يف هم من بني اإلنتاجية فقدان مثل االقتصاد على

 .أقاربهم لرعاية العمل عن األسرة أفراد بعض ختلي عن الناجتة املباشرة غري والتكاليف

من الوفيات املبكرة النامجة عن أمراض القلب والسكتة الدماغية % 51ما ال يقل عن  •

نظام صحي أو ممارسة النشاط البدني بانتظام أو االمتناع عن  بإتباعميكن جتنبه 

 .التدخني

 يف للوفاة الرئيسي السبب  العاملية الصحة منظمة حسب ستكون املعدية غري األمراض أن •

 تتسبب األمراض هذه أن باعتبار ، 11 القرن يف أفريقيا ومشال األوسط الشرق منطقة

 ذات البلدان يف الوفيات هذه من %51 وحتدث العاملية الوفيات مجاليإ من %24 يف حاليا

من عبء املراضة % 30التسبب يف حوالي ، باإلضافة إىل ...املنخفض أو املتوسط الدخل

 .م1141العاملي حبلول عام 

هناك صلة وثيقة تربط بني األمراض املزمنة غري املعدية والتنمية حتتم مكافحة هذه  •

األمراض ضمن أولويات قادة املستقبل، وذلك من أجل حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية 

 .م1115بعد عام 

واجملتمع اخلليجي يقع يف بؤرة التأثري العاملي من جراء هذه اجلائحة، ويؤكد على ذلك  •

العديد من الدراسات العلمية ويف مقدمتها املسح الوطين اجمُلرى مؤخرًا يف كل من اململكة 
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، ..«مقاربة النهج املتدرج»العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة الكويت طبقًا لربنامج 

رمجة نتائج عوامل اخلطورة هلذه اجملموعة من األمراض يف دول اجمللس على وميكن ت

 :ضوء ذلك على النحو التالي

 .إصابة واحد من كل مخسة أشخاص بداء السكري -

 .وواحد من كل أربعة بارتفاع ضغط الدم -

 .وواحد من كل اثنني بارتفاع الشحوم بالدم -

 .وواحد من كل ثالثة بآفة التدخني -

 .حد من كل اثنني بالسمنة أو البدانةووا -

 .ومثانية من كل عشرة بعدم النشاط البدني -

 

 :وتذكريًا وإدراكًا لإلعالنات والبيانات والقرارات التالية

 11 يف 54/14 ع ص ج رقم الثالثة واخلمسون العاملية الصحة ملنظمة العامة مجعية قرار •

 ".ومكافحتها (غري السارية)املعدية غري  األمراضالوقاية من : "حولم 1111 مايو

 .م1114اتفاقية منظمة الصحة العاملية اإلطارية ملكافحة التبغ،  •

 حولم 1113 مايو 11 يف 50/10 ع ص ج رقم العاملية الصحة ملنظمة العامة اجلمعية قرار •
 .والصحة البدني والنشاط للغذاء العاملية اإلسرتاتيجية

 .م1115 عام العاملية القمة نتائج •

 .لأللفية املتحدة األمم إعالن •

 .م1112يونيو  41 يف 21/125 رقم والقرار بالصحة املتعلقة اإلمنائية األلفية األهداف •

 حولم 1110 مايو 14 يف 14-21 ع ص ج رقم العاملية الصحة ملنظمة العامة اجلمعية قرار •
 العاملية االسرتاتيجية تنفيذ: ومكافحتها (غري السارية)غري املعدية  األمراض توقي

 (.1114-1115 األجل متوسط اخلطة)

املوقع من أصحاب  املشرتك لوزراء الصحة بدول جملس التعاون حول داء السكري اإلعالن •

 12هـ املوافق 1315ربيع اآلخر  19يوم  جنيفاملعالي وزراء الصحة بدول جملس التعاون يف 

 .ني جمللس وزراء الصحة لدول جملس التعاونيف املؤمتر الثالث والست م1110 مايو 

يف  لصادر عن مؤمتر اقتصاديات السكريا السكري اقتصاديات حول الرياض إعالن •

 .م1110 نوفمرب 5-4 املوافق هـ1315شوال  13-11: الرياض

 وزراء املعالي أصحاب من املوقع - املقدمة يف القلب - القلب لصحة اخلليجي امليثاق •
 يوم العربية اخلليج لدول التعاون جمللس العام األمني ومعالي اجمللس بدول الصحة
 والستني الرابع املؤمتر يف الرياض يفم 1115 فرباير 1 املوافقهـ 1319 حمرم 15 األربعاء
 .التعاون جملس لدول الصحة وزراء جمللس

 رقم والقرار ،م1115 أبريل 15 يف( 21/5 ج) العاملية الصحة ملنظمة العامة األمانة تقرير •
 األمراض لتوقي العاملية اإلسرتاتيجية تنفيذ حولم 1115 مايو 13 يف( 13-21 ع ص ج)

 .ومكافحتها (غري السارية)غري املعدية 
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 التقدم حول املتوسط لشرق العاملية الصحة ملنظمة اإلقليمي للمكتب املرحلي التقرير •
 .م1115أغسطس  يف 3/55 رقم لأللفية اإلمنائية املرامي بلوغ حنو احملرز

 أمناط من الوقاية: "م1115 عام الصادر والتنمية االقتصادي التعاون منظمة تقرير •
 .االقتصادي العمل إطار - املزمنة باألمراض العالقة ذات احلياة

 11ربيع الثاني املوافق  15)إعالن املنامة حول اقتصاديات األمراض القلبية والوعائية  •

جمللس وزراء الصحة لدول جملس ( 20)للمؤمتر ( 4)املعتمد بالقرار رقم ( 1119أبريل 

 (.م11/5/1119هـ املوافق 15/5/1341: جنيف)التعاون 

كربى تواجه التنمية  حتديات  - املعدية غري األمراض مواجهة حول الدوحة إعالن •

 .م1119املستدامة يف القرن احلادي والعشرين، مايو 

 اخلليجية لمجموعةاملؤمتر العاملي الثالث ل) لسكري،مرضى داء ا لرعاية جدة إعالن •

هـ 1341صفر  10: اململكة العربية السعودية - جدة) حان وقت العمل( السكري داء لدراسة

جمللس وزراء الصحة لدول ( 29)للمؤمتر ( 4)، املعتمد بالقرار رقم (م1111 فرباير 11 املوافق

 (.م15/5/1111املوافق  هـ3/2/1341: جنيف)جملس التعاون 

بالوقاية : "م1111مايو  11يف ( A/RES/64/265)قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم  •

 ".من األمراض غري املعدية ومكافحتها 

 لتحقيق معًا - بالوعد الوفاء: 1111 سبتمرب 10 بتاريخ األلفية قَمة عن الصادر القرار •

 .لأللفية اإلمنائية األهداف

هـ 1341البحرين يف مجادى األوىل  -املنامة )وثيقة املنامة ملكافحة األمراض غري املعدية  •

جمللس وزراء الصحة لدول ( 01)للمؤمتر ( 3)املعتمدة بالقرار رقم ( م1111املوافق مايو 

 (.م4/1/1111هـ املوافق 41/1/1341: الدوحة)جملس التعاون 

ملزمنة غري املعدية يف منطقة الشرق األوسط إعالن دبي حول داء السكري واألمراض ا •

ديسمرب  14-11هـ املوافق 1341حمرم  0-2يف  اإلمارات العربية املتحدة -دبي ) ومشال إفريقيا

جمللس وزراء الصحة لدول جملس التعاون ( 01)للمؤمتر ( 3)املعتمد بالقرار رقم ( م1111

 (.م4/1/1111هـ املوافق 41/1/1341: الدوحة)

: خبصوص 1111أبريل  0يف ( A/RES/65/238)اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم قرار  •

نطاق اجتماع اجلمعية العامة الرفيع املستوى املعين بالوقاية من األمراض غري املعدية "

 ".ومكافحتها وطرائق عقده وشكله وتنظيمه

 1111مايو  19 يف( A/66/33)تقرير األمني العام للجمعية العامة لألمم املتحدة رقم  •

 ".الوقاية من األمراض غري املعدية ومكافحتها:"حول

حييل بها  1111سبتمرب   14يف ( A/65/362)مذكرة األمني العام لألمم املتحدة رقم  •

تقرير املدير العام ملنظمة الصحة العاملية بشأن احلالة العاملية لألمراض غري املعدية مع 

 .تواجهها البلدان الناميةتركيز خاص على التحديات اليت 
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 1111سبتمرب  12يف ( A/66/L1)مشروع قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم  •

اإلعالن السياسي الجتماع اجلمعية العامة الرفيع املستوى املعين بالوقاية من : "خبصوص

 ".األمراض غري املعدية ومكافحتها

 ".1111ة الراهنة لألمراض غري املعدية احلالة الدولي: "تقرير منظمة الصحة العاملية •

جهود املكتب التنفيذي جمللس وزراء الصحة لدول جملس "وباالطالع على كتاب  •

 .م1111أكتوبر / هـ1341ذوالقعدة  "(غري السارية)التعاون يف جمابهة األمراض غري املعدية 

 

قرر معالي الوزراء املشاركون يف املؤمتر تبين إعالن  األساس هذا وعلى

كإعالن  (غري السارية)غري املعدية مسقط حول اقتصاديات األمراض 

 .إقليمي دولي يؤكد على أهمية اقتصاديات هذه اجملموعة من األمراض
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 اإلعالن
 

 هيئة أو منظمة أو وحدة إدارية أو )إنشاء جهة مرجعية عاملية اهليئة التنفيذية لدراسة  ودعي

يتم تأسيسها حتت مظلة األمم  (غري السارية)غري املعدية القتصاديات األمراض ( ما شابه ذلك

املتحدة مع الدول املمثلة يف اجلمعية العامة ومشاركة املنظمات الدولية مبا فيها جملس وزراء 

منظمة الصحة العاملية، والبنك الدولي، واجلمعية الدولية و ،الصحة لدول جملس التعاون

واملنظمات والتحالف العاملي ملكافحة األمراض غري املعدية، ، (IHEA)القتصاديات الصحة 

 :املهام التاليةمسئولة عن إقليمية تكون مكاتب  على أن يكون هلذه اجلهة، ....األخرى املهتمة

 (غري السارية)غري املعدية القتصاديات األمراض إعداد قاعدة بيانات حول الوضع احلالي  -

 .ذات األهمية واملؤشرات

على النظام النقدي  (غري السارية)غري املعدية توقع العبء االقتصادي املستقبلي لألمراض  -

 .وذلك على املستوى اإلقليمي ومستوى الدول

عضاء فيما يتعلق هجهودها لتخطيط الربامج الوطنية تقديم املشورة والنصح للدول األ -

 .(غري السارية)غري املعدية األمراض لرتشيد اإلنفاق على الرعاية والوقاية من 

وضع برامج تدريبية وتأهيلية لبناء القدرات الوطنية يف خمتلف جماالت اقتصاديات  -

 .(غري السارية)غري املعدية ، وخاصة اقتصاديات األمراض الصحة

املساعدة يف إعداد السياسات اليت تعزز األساليب الصحية للحياة وتتعامل مع عوامل  -

 .اضرماألاخلاصة بهذه ا االختطار 

ونشر  (غري السارية)غري املعدية اقتصاديات األمراض تشكيل شبكة دولية لتعزيز موضوع  -

تعلق اقتصاديات الصحة والسيما فيما يالبحوث واألنشطة الدولية يف جمال حصائل 

 .(غري السارية)غري املعدية باألمراض 

 .(غري السارية)غري املعدية اقتصاديات األمراض مجع ونشر التجارب الناجحة يف جمال  -

 غري )غري املعدية طلب من الدول البدء يف براجمها الوطنية حول اقتصاديات األمراض ي

 :، واليت تستوجب(السارية

 .اقتصاديات الصحيةتشكيل جمموعة من األخصائيني يف جمال  -

غري تثقيف مهنيي الرعاية الصحية واجملتمع حول املسائل املتعلقة باقتصاديات األمراض  -

 .(غري السارية)املعدية 

لوسائل اإلعالم  (غري السارية)غري املعدية نشر املعلومات اخلاصة باقتصاديات األمراض  -

 .العامة لزيادة الوعي

 غري )غري املعدية جهة األمراض واوالربامج الوطنية ملكد على أهمية تنشيط اخلطط يؤ

 .وإعطاء هذه الربامج أولوية عالية( السارية

 (غري السارية)غري املعدية باقتصاديات األمراض إيصال املعلومات اخلاصة أيضًا طلب من الدول ي 

رى وتسهيل لمستويات القيادية لزيادة الوعي، وضمان اإلجراءات املالية وإجراءات الدعم األخل

 .صدور السياسات والتشريعات ذات العالقة
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 والوقاية هذه األمراض دعو كل الدول لتكثيف اإلنفاق الوطين احلالي على رعاية مرضى ي

وهذه اخلطوة سوف تثبت ، بنسبة تتماشى مع معدالت احلدوث احلالية يف كل دولة هامن

فاعليتها مقارنة بالتكاليف وتؤدي إىل التوفري يف النفقات على املدى البعيد وذلك نتيجة 

وفقا  اخلطرية اومضاعفاته (غري السارية)غري املعدية األمراض اخنفاض معدالت حدوث 

 .لألنظمة واإلجراءات املالية املتبعة يف كل دولة 

 يف % 5بنسبة وعوامل خطورتها ض امراألهذه دوث دعو كل الدول خلفض معدالت حي

 (. 1111 - 1111)غضون عشر سنوات 

 لتبادل اخلربات وتقديم أفضل  ًاسنوي الجتماعلدعو الدول األعضاء واملنظمات املشاركة ي

املمارسات والنماذج ومراجعة التقدم احملرز حول األنشطة املخطط هلا يف اقتصاديات األمراض 

 . (السارية غري)غري املعدية 

  يبلغ بعد التنسيق مع اهليئة يطلب من مدير عام املكتب التنفيذي جمللس وزراء الصحة أن

الدول األعضاء يف جملس التعاون واملنظمات املشاركة واملنظمات األخرى مثل األمم  التنفيذية

 .املتحدة واالحتاد األوروبي واجلامعة العربية هلذا اإلعالن

 العويس عبدالرمحن بن حممد. أ
 

 

 وزير الثقافة والشباب وتنمية اجملتمع

 باالنابةوزير الصحة  

 دولة اإلمارات العربية املتحدة

 فاطمة بنت حممد البلوشي. د
 

 

 وزيرة حقوق اإلنسان والتنمية االجتماعية 

 القائم بأعمال وزير الصحة

 مملكة البحرين
 عبداهلل بن خالد القحطاني. أ

 

 

 وزير الصحة العامة 

 األمني العام للمجلس األعلى للصحة

 دولة قطر

 عبداهلل بن عبدالعزيز الربيعة. د.أ
 

 

 وزير الصحة

 اململكة العربية السعودية

 مصطفى جاسم الشمالي.أ
 

 

 الصحةو املالية وزير

 دولة الكويت

 أمحد بن حممد السعيدي. د
 

 

 سلطنة ُعمان  - وزير الصحة

 جمللس وزراء الصحة لدول جملس التعاونوالثالثني السابعة رئيس الدورة 

 أمحد قاسم العنسي. د
 

 

 وزير الصحة العامة والسكان

 اجلمهورية اليمنية

 عبداللطيف بن راشد الزياني. د
 

 

 جمللس التعاون األمني العام 

 لدول اخلليج العربية
 توفيق بن أمحد خوجة. د.أ

 

 مدير عام املكتب التنفيذي

 جمللس وزراء الصحة لدول جملس التعاون 
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