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  3–ق/16 ش م/ل إ اللجنة اإلقليمية
 4102تشرين األول/أكتوبر  لشـرق المتوسط

   الستونو  الحادية الدورة
 من جدول األعمال (أ) 5البند 

  

 تنفيذ اإلعالن السياسي الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدةتوسيع نطاق األمراض غير السارية: 

 ،اللجنة اإلقليمية

الوقاية املعين ب بعدما استعرضت الورقة التقنية حول تنفيذ اإلعالن السياسي الصادر عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة
اجتماع اجلمعية العامة الرفيع املستوى املعين باالستعراض والتقييم  عطفًا علىو ، من األمراض غري السارية ومكافحتها

 1؛4102يف الوقاية من األمراض غري السارية ومكافحتها الذي ُعقد يف متوز/يوليو  الـُمحَرزالشاملني للتقدُّم 

رفيع املستوى املعين بالوقاية البشأن اإلعالن السياسي الجتماع اجلمعية العامة  66/4تستذكر قرار األمم املتحدة  وإذ  
التزامات الدول حول  4-/ق95من األمراض غري املعدية )السارية( ومكافحتها، وقرار اللجنة اإلقليمية ش م/ل إ

 ؛إقليمير عمل استناداً إىل إطا األعضاء إزاء تنفيذ اإلعالن السياسي

الذي يطلب إىل املدير اإلقليمي حتديث إطار العمل  2-/ق61ًا قرار اللجنة اإلقليمية ش م/ل إتستذكر أيض وإذ  
 اإلقليمي وإعداد مؤشرات عملية؛

تدرك أن خارطة الطريق اخلاصة بالتزامات رؤساء الدول واحلكومات الواردة يف اإلعالن السياسي، استنادًا إىل  وإذ  
اتيجية العاملية للوقاية من األمراض غري السارية ومكافحتها اليت اعتمدهتا مجعية الركائز األساسية املوضحة يف االست 

 سياسة الوطنية لألمراض غري السارية؛لا، ال تزال تستشد هبا 1112الصحة العاملية يف عام 

 الرفيع العامة اجلمعية الجتماع اخلتامية بشأن الوثيقة A/RES/68/300قرار األمم املتحدة تستذكر أيضًا  وإذ  
)السارية( ومكافحتها،  املعدية غري من األمراض الوقاية يف زحرَ مُ ـال مللتقدُّ  الشاملني والتقييم باالستعراض املعين املستوى
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 4102.3و 4102عطي األولوية جملموعة من االلتزامات احملددة زمنيًا من الدول األعضاء لتنفيذها بني عامي ي الذي
، أخذًا بعني االعتبار األهداف العاملية 4149يف وضع أهداف وطنية لتحقيقها يف ، 4109حبلول عام  ،ما للنظرسي   وال

 4الطوعية التسعة لألمراض غري السارية؛

 يساورها القلق إزاء عدم احتواء الوثيقة اخلتامية على عنصٍر للرصد واملساءلة وجمموعة من املؤشرات العملية وإذ  
طري يف تنفيذ خارطة الطريق على املستوى القُ  الـُمحَرزم لتقييم التقدُّ ان داخل البلدللتطبيق يف خمتلف املواقع القابلة 

ملنظمة  كِّن األمني العام لألمم املتحدة واملديرة العامةسيمَ  مما كاناخلاصة بااللتزامات الواردة يف اإلعالن السياسي، 
يف تنفيذ اإلعالن السياسي والوثيقة  الـُمحَرزم للجمعية العامة بشأن التقدُّ  4101رفع تقرير يف من  الصحة العاملية

 اخلتامية.

من بلٍد مل يكن كافيًا وكان متباينًا  يف الوقاية من األمراض غري السارية ومكافحتها الـُمحَرزم التقدُّ  أنتدرك  وإذ  
اجلهود وزيادهتا من  ال تزال هناك  ضرورة الستمرارأنه ، و هذه األمراض وطبيعتها الصعبةتعقيد  ألسباب منها، آلخر

 5به من األمراض غري السارية.أجل بلوغ عامل خاٍل من عبء ميكن جتنُّ 

يف رفع مستوى الوعي العاملي واإلقليمي حول جسامة املشكلة وتقوية  اإلقليميترحب بتواصل جهود املدير  وإذ  
 ؛العمل العاملي يف مواجهة األمراض غري السارية

هبذا القرار( بشأن التزامات الدول األعضاء إزاء تنفيذ  ةالنسخة احملدَّثة من إطار العمل اإلقليمي )املرفق تعتمد  .0
 التزامات رؤساء الدول واحلكومات الواردة يف اإلعالن السياسي؛ب اخلاصةخارطة الطريق 

 الدول األعضاء على أن: تحث .4

من االلتزام إىل العمل من خالل تسريع وترية تنفيذ التدخالت االستاتيجية الواردة يف النسخة  تنتقل  1.2
 ؛هذا التنفيذ طار العمل اإلقليمي وتوسيع نطاقاحملدَّثة من إ

 بشأن تسويق األغذية واملشروبات غري الكحولية لألطفال؛ منظمة الصحة العامليةذ توصيات نفِّ تُ    2.2

مبادرة املدير اإلقليمي حلماية الصحة العمومية وتعزيز أمناط احلياة الصحية، مع تركيز خاص على دعم ت    3.2
 ،ما تلك اليت تستهدف األطفالج للمنتجات غري الصحية، والسي  مواجهة املمارسات التجارية اليت تروِّ 

 .واليت ال يتم التصدِّي هلا حالياً 

 الوقاية من األمراض السارية ومكافحتها هبدف تعزيز الرعاية الذاتية؛دعم إشراك األفراد يف تع و تشجِّ  4.2
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وعة من بعد املئة أن يدعو املديرة العامة إلعداد جمم والثالثنيمن اجمللس التنفيذي يف دورته السادسة وتطلب  .5
ز على املستوى محرَ ُـ ال ميف دورهتا الثامنة والستني، لتقييم التقدُّ  الصحة العامليةجلمعية املؤشرات العملية لرفعها 

ملنظمة  ن األمني العام لألمم املتحدة واملديرة العامةالوطين، يف تنفيذ اإلعالن السياسي، وهو ما سوف ميكِّ 
ة بشأن الوقاية من األمراض للجمعية العاملالجتماع الرفيع املستوى  4101 يفتقريرمها  رفع من الصحة العاملية

 .4102اده يف املقرر انعق السارية ومكافحتها

  ي:ما يل اإلقليميإىل املدير  وتطلب .2

بعد املئة للمجلس التنفيذي، والدورة الثامنة والستني  والثالثنيد اجتماع على هامش الدورة السادسة ق  عَ    0.2
النسخة احملدَّثة من إطار العمل اإلقليمي واملؤشرات بجلمعية الصحة العاملية، إلحاطة الدول األعضاء 

 العملية اليت اعتمدهتا اللجنة اإلقليمية لشرق املتوسط يف دورهتا احلادية والستني. 

ٍم يف تنفيذ االلتزامات الواردة يف النسخة ته من تقدُّ دعم الدول األعضاء يف إجراء تقييم واٍف ملا أحرزَ    4.2
 دِة يف التقييم؛ي للفجوات احملدَّ ل اإلقليمي، والتصد  احملد ثة من إطار العم

 ؛لبشكل متواصِ  خلربات واملمارسات اجليدة بني البلدانالتبادل إنشاء آليات    5.2

اجلمعية العامة يف عام  جتريهسوف  الذي الشامل الثاين لالستعراضيف استعداداهتا  الدول األعضاءدعم   4.2
طرية إعداد خرائط الطريق القُ و ، ومن بينها إعداد وتتبع البيانات حول املؤشرات العملية، 4102

 وتنفيذها.

جنة اإلقليمية يف دوراهتا الثانية والستني، والثالثة والستني، والرابعة والستني، حول رفع تقارير سنوية لل    9.2
ية من األمراض غري السارية ومكافحتها، استناداً ل الدول األعضاء يف جمال الوقابَ ُمحَرز من قِ ـم الالتقدُّ 

  .إىل املؤشرات العملية

 



 

إطار عمل لتنفيذ اإلعالن السياسي الصادر عن األمم المتحدة بشأن األمراض غير السارية، بما في ذلك مؤشرات لتقييم التقدم الذي 
 2018ستحرزه البلدان بحلول 

 (م) 3 –/ق 61.  مرفق بالقرار ش م/ل إ4/ق 60وش م/ل إ  2/ق 59 استناداً إىل القرار ش م/ل إ، 2014أكتوبر /تشرين األولحتديث 
 مؤشرات عملیة التدخالت االستراتیجیة االلتزامات
في مجال 
 الحوكمة

 ُینتظر من البلدان ما یلي:
  السياسات وخطط التنمية الوطنيةإدماج األمراض غري السارية يف •
املؤشرات و خطة متعددة القطاعات، ووضع جمموعة من الغايات /اسرتاتيجية، وضع 2015حبلول عام  •

 منظمة الصحة العاملية اتاستناداً إىل الوضع الوطين وتوجيه 2025املنشودة لعام الوطنية 
مثل ، مبتكرةآليات متويل ومكافحتها من خالل مراض غري السارية وقاية من األزيادة خمصَّصات امليزانية لل •

 ضرائب على التبغ والكحول، وغري ذلك من املنتجات غري الصحيةالفرض 
باالستفادة من  إجراء تقييم دوري للقدرات الوطنية يف جمال الوقاية من األمراض غري السارية ومكافحتها •

 أدوات املنظمة

  لد:ــالب
األمراض غري السارية الرئيسية وعوامل اخلطر  تشملمتعددة القطاعات  وطنية اسرتاتيجية تشغيلية/عمل لديه خطة •

 املشرتكة يف ما بينها.
 منظمة الصحة العاملية. اتتوجيه إىلاستناداً حمددة زمنياً وطنية وضع غايات ومؤشرات  •
تُقاس بتتبع واإلبالغ عن النفقات الصحية على الوقاية من األمراض غري السارية  امليزانية زيادة يف خمصصاتأحرز  •

 .كل فردصيب  ن، حبسب املصدر و للوقاية من األمراض غري الساريةومكافحتها  ةيالرئيس

 مؤشرات عملیة التدخالت االستراتیجیة االلتزامات
في مجال 

الوقایة من 
عوامل 

الخطر والحد 
 منھا

 ُینتظر من البلدان ما یلي:
، )االتفاقية اإلطارية(  التبغتسريع وترية تنفيذ اتفاقية منظمة الصحة العاملية اإلطارية بشأن مكافحة  •

 والتصديق على بروتوكول القضاء على االجتار غري املشروع مبنتجات التبغ
 ،تشجيع الرضاعة الطبيعيةومرحلة الطفولة، مبا يف ذلك  ضمان التغذية الصحية يف مراحل العمر املبكرة •

 تسويق املأكوالت واملشروبات غري الكحولية لألطفالتنظيم و 
 وفقاً لتوصيات منظمة الصحة العاملية لملحالسكان لستهالك اخفض متوسط  •
 املشبعةاألمحاض الدهنية واحلد من استهالك الدهون املهدرجة القضاء تقريباً على استهالك  •
ج ميتد طيلة العمر البدينتشجيع النشاط  •  من خالل 
 تنفيذ أفضل الصفقات للحد من التعاطي الضار للكحول •

  :بتنفیذ اآلتي لدــالبیقوم 
 ) يف االتفاقية اإلطاريةMPOWER(ثالثة تدابري على األقل من التدابري الستة للحد من الطلب  •
 توصيات منظمة الصحة العاملية اخلاصة بتسويق املأكوالت واملشروبات غري الكحولية لألطفال. تنفيذ •
 .يف واحدة على األقل من األصناف الغذائية األكثر استهالكاً  امللحالتدابري الرامية إىل احلد من حمتوى  •
العديدة صناعياً يف إمدادات األغذية واستخدام األمحاض الدهنية  الـُمنَتجةالتدابري التنظيمية للحد من الدهون املشبعة  •

 .األمحاض الدهنية املشبعة يف املنتجات الغذائيةغري املشبعة بدالً من 
 وسائل اإلعالم عربمحالت إذكاء الوعي العام بالنظم الغذائية والنشاط البدين  •

 مؤشرات عملیة التدخالت االستراتیجیة االلتزامات
في مجال 
الترصد 
والرصد 
 والتقییم

 ُینتظر من البلدان ما یلي:
واملراضة، وعوامل اخلطر معدالت الوفيات لرصد نظمة الصحة العاملية الرتصد اخلاص مبإطار تنفيذ/تقوية  •

ا، وقدرات النظام الصحي واستجابته  وحمددا
 نظام املعلومات الصحية الوطينضمن العناصر الثالثة إلطار الرتصد دمج  •
 خلاصة بالرتصُّد والرصد والتقييمتعزيز املوارد البشرية والقدرات املؤسسية ا •

  لد:ــالب
 دوريةلبيانات املوثوقة حول الوفيات اليت تعزى ألسباب حمددة بصفة عداد الديه نظام عامل إل •
 لديه نظام تسجيل ميداين للسرطان •
 جيري مسحاً تدرجيياً أو مسحاً شامالً للفحوصات الطبية كل مخس سنوات •
 ارتفاع ضغط الدم والسكري.مبعاجلة لتغطية الناجعة ل لديه إطار •

 مؤشرات عملیة التدخالت االستراتیجیة االلتزامات
في مجال 
الرعایة 
 الصحیة

 ُینتظر من البلدان ما یلي:
 تنفيذ أفضل الصفقات يف جمال الرعاية الصحية  •
ا  املرتبطةالرئيسية وعوامل اخلطر لكشف املبكر والتدبري العالجي لألمراض غري السارية حتسني إتاحة ا •

 األولية األساسية الصحية ضمن حزمة الرعاية
 إمكانية احلصول على خدمات الرعاية امللطفة األساسيةحتسني  •

  لد:ــالب
وتقدمي املشورة لألشخاص املعرضني ملخاطر كربى بغرض الوقاية  يقّدم العالج باألدوية، مبا يف ذلك ضبط سكر الدم، •

 .من األمراض القلبية الوعائية
مسندة بالبينات للكشف املبكر والتدبري العالجي لألمراض غري السارية بروتوكوالت /دالئل إرشاديةاعتمدت حكومته  •

ج للرعاية الصحية   األولية.الرئيسية من خالل 
ا يف املرافق العامة للرعاية املرتبطة وعوامل اخلطر الرئيسية األساسية لألمراض غري السارية والتكنولوجيات ر األدوية يوفّ  •

 الصحية األولية.

ا منظمة الصحة العاملية متوافرة لدعم تنفيذ التدخالت االسرتاتيجيةمالحظة:   األدوات اليت أعد




