
 

 
RESOLUTION 

 
 6–ق/66ش م/ل إ  اللجنة اإلقليمية

 2019تشرين األول/أكتوبر  لشـرق املتوسط

   الستون و  السادسة الدورة

 من جدول األعمال)ه(  3البند 

تسريع وتيرة تنفيذ اإلقليم اإلعالن السياس ي املنبثق عن اجتماع الجمعية العامة الرفيع املستوى الثالث 

 2018املعني بالوقاية من األمراض غير املعدية )غير السارية( ومكافحتها، 

 إن اللجنة اإلقليمية،

 إلطار العمل اإلقليمي لتنفيذ إعالن األمم املتحدة بشأن  أنبعد 
ً
استعرضت الورقة التقنية التي تقدم تحديثا

ذلك مؤشرات تقييم التقدم الذي ستحرزه الوقاية من األمراض غير املعدية )غير السارية( ومكافحتها، بما في 
  1؛2030 البلدان بحلول عام

 تستذكر قرار األمم املتحدة 
ْ
حول اإلعالن السياس ي بشأن الوقاية من األمراض غير املعدية )غير  73/2وإذ

ي لألمراض غير  2018السارية( ومكافحتها في عام  ِّ
املعنون "لقد حان وقت العمل: فلنحث الخطى في التصد 

 عدية من أجل صحة ورفاه هذا الجيل وأجيال املستقبل"؛امل

 
َ
 الوثائق الختامية الجتماعي الجمعية العامة الرفيَعي املستوى السابق

ً
 تستذكر أيضا

ْ
ين بشأن الوقاية من وإذ

حول تسريع وتيرة تنفيذ إطار العمل  2-ق/62األمراض غير السارية ومكافحتها، وقرار اللجنة اإلقليمية ش م/ل إ 
 قليمي؛اإل

ب بحقيقة أن قرار األمم املتحدة  ِّ
يشتمل على غايات  2030بشأن خطة التنمية املستدامة  70/1وإذ ترح 

، ومنها: تخفيض الوفيات املبكرة الناجمة عن األمراض غير املعدية )السارية( بمقدار الثلث، 2030محددة لعام 
اتفاقية منظمة الصحة العاملية اإلطارية بشأن ، من خالل الوقاية والعالج؛ وتعزيز تنفيذ 2030بحلول عام 

 مكافحة التبغ؛ ووضع نهاية لجميع أشكال سوء التغذية؛ والحد من تلوث الهواء؛

 تضع في اعتبارها أن االجتماع الرفيع املستوى الرابع للجمعية العامة املعني بالوقاية من األمراض السارية 
ْ
وإذ

د في عام 
َ
 ؛2025سوف ُيعق

 تدرك أن
ْ
ث لتفعيل توصيات االجتماع الرفيع املستوى الثالث للجمعية العامة  وإذ هناك حاجة إلى إطار ُمحدَّ

 املعني بالوقاية من األمراض غير املعدية )غير السارية( ومكافحتها؛ 

ث لتنفيذ اإلعالن السياس ي بشأن األمراض غير السارية، بما في ذلك  تعتمد .1 إطار العمل اإلقليمي املحدَّ
م الذي ستحرزه البلدان بحلول عام مؤشر   ؛بهذا القرار( لحق)امل 2030ات تقييم التقدُّ

________________________ 
 66/7ش م/ل إ  1
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دة في اإلطار اإلقليمي مع إيالء اهتمام  تحث .2 حدَّ

ُ
الدوَل األعضاَء على تنفيذ التدخالت االستراتيجية امل

 :يليخاص بما 

توسيع نطاق االستجابات الوطنية املعنية بالوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها من  1.2
 ملتعددة غير قطاع الصحة؛خالل االلتزام السياس ي الرفيع املستوى والتنسيق بين القطاعات ا

 إلى الغايات العاملية االختيارية  2.2
ً
وضع الغايات الوطنية الخاصة باألمراض غير السارية استنادا

التسع للوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها، وإعداد أو تعزيز السياسات وخطط العمل 
 الوطنية واملتعددة القطاعات؛ 

عند جدوى االستثمارات الوطنية في مجال الوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها  تقييم 3.2
 ؛االقتضاء

لحد واتسريع وتيرة تنفيذ أفضل الصفقات في مجال الوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها  4.2
 من تلوث الهواء؛ 

د األمراض غ 5.2 ير السارية وعوامل خطرها ورصدها تعزيز املوارد البشرية والقدرة املؤسسية لترصُّ
 للسرطان؛ وطنيةوتقييمها، بوسائل منها إعداد سجالت سكانية 

ما وال حزم املنافع الوطنيةو الرعاية الصحية األولية  فيإدماج خدمات األمراض غير السارية  6.2  سيَّ
 في أوضاع الطوارئ؛

 :يلياملدير اإلقليمي ما  من تطلب .3

ة ياألعضاء على تسريع وتيرة تنفيذ خططها الوطنية بشأن األمراض غير السار مساعدة الدول  1.3
 ؛ورصد التقدم املحرز لبلوغ أهدافها

ستفادة  2.3
ُ
تيسير إنشاء شبكات إقليمية من أجل تبادل املعلومات واملمارسات الجيدة والدروس امل

 فيما بين الدول األعضاء؛

جتماع الرفيع املستوى الرابع للجمعية العامة في دعم الدول األعضاء في استعداداتها لال  3.3
 ؛ 2025 عام

تقرير عن التقدم الذي تحرزه الدول األعضاء في مجال الوقاية من األمراض غير السارية  تقديم 4.3
 والسبعين. ،الثامنة والستين هادورتيإلى اللجنة اإلقليمية في ومكافحتها 



م الذي ستحر : 1 امللحق  2030زه البلدان بحلول عام إطار عمل لتنفيذ اإلعالن السياس ي املنبثق عن األمم املتحدة بشأن األمراض غير السارية، بما في ذلك مؤشرات تقييم التقدُّ

الت االستراتيجية االلتزامات 
ُّ
 مؤشرات قياس التقدم التدخ

 ُينتظر من كل بلٍد ما يلي: الحوكمةفي مجال 

 إدماج الوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها في السياسات وخطط التنمية الوطنية  •

 2030وضع استراتيجية/خطة متعددة القطاعات ومجموعة من الغايات واملؤشرات الوطنية لعام  •
ً
، استنادا

 إلى الوضع على الصعيد الوطني وإرشادات منظمة الصحة العاملية

صات امليزانية للوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها، عبر عدة أمور منها تنفيذ آليات  • زيادة مخصَّ
 تمويل مبتكرة مثل فرض ضرائب على التبغ والكحول وسائر املنتجات غير الصحية

 إعداد دراسة لجدوى االستثمار الوطني في مجال الوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها •

إجراء تقييم دوري للقدرات الوطنية على الوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها باستخدام األدوات  •
 توفرها املنظمةالتي 

 يوجد لدى البلد ما يلي:

استراتيجية/خطة عمل وطنية تنفيذية ومتعددة القطاعات لدمج األمراض  •
 غير السارية الرئيسية وعوامل الخطر املشتركة فيما بينها

 إلى إرشادات منظمة  •
ً
غايات ومؤشرات وطنية محددة بإطار زمني، استنادا

 الصحة العاملية

لجنة أو هيئة أو آلية وطنية رفيعة املستوى لإلشراف على إشراك  •
 القطاعات األخرى بخالف قطاع الصحة، وعلى اتساق سياساتها ومساءلتها 

الوقاية من في مجال 
عوامل الخطر 

 والحد منها

 ُينتظر من كل بلٍد ما يلي:

اإلطارية بشأن مكافحة التبغ، والتصديق على بروتوكول تسريع وتيرة تنفيذ اتفاقية منظمة الصحة العاملية  •
 القضاء على اإلتجار غير املشروع بمنتجات التبغ

ضمان التغذية الصحية في مراحل العمر املبكرة ومرحلة الطفولة، بما في ذلك تشجيع الرضاعة الطبيعية  •
 وتنظيم تسويق األغذية واملشروبات غير الكحولية لألطفال

 لتوصيات املنظمةخفض  •
ً
 متوسط استهالك السكان من امللح وفقا

 والحد من استهالك األحماض الدهنية املشبعة  املتحولةعلى استهالك الدهون  بالفعلالقضاء  •

 تشجيع النشاط البدني من خالل اعتماد نهج شامل ملراحل الحياة •

ِّ من تعاطي الكحول على نحو ضار •
 تنفيذ أفضل الصفقات للحد 

ِّ من التعرض لتلوث  ،ى بها من جانب منظمة الصحة العامليةاملبادئ التوجيهية والتدخالت املوص َ تنفيذ  •
للحد 

 من خالل إيجاد خيارات صحية لوسائل النقل، وتنظيم ضوابط التحكم في االنبعاثات  2الهواء
ً
)مثال

ود نظيف الصناعية، وحظر حرق املخلفات الزراعية والصلبة، وتوفير إمكانية الحصول على وق
 وتكنولوجيات نظيفة لجميع االستعماالت املنزلية( 

 في البلد تنفيذ:
ً
 جاري حاليا

التدابير األربعة التفاقية منظمة الصحة العاملية اإلطارية بشأن مكافحة  •
ِّ من الطلب، على أعلى مستوى من اإلنجاز

 التبغ للحد 

م الغذائية غير الصحية •
ُ
ِّ من الُنظ

 أربعة تدابير للحد 

على األقل برنامج وطني واحد حديث لتوعية الجمهور بشأن النظام  •
 الغذائي و/أو النشاط البدني؛

ِّ من تعاطي  •
 للظروف الوطنية، حسب االقتضاء، للحد 

ً
ثالثة تدابير وفقا

الكحول على نحو ضار، بما يتواءم مع االستراتيجية العاملية الصادرة عن 
ِّ من تعاطي الكحول ع

 لى نحو ضاراملنظمة بشأن الحد 

نظام لرصد تلوث الهواء داخل املباني والهواء املحيط )خاصة الجسيمات  •
( وموافاة راسمي السياسات، والجمهور، والفئات األكثر 2.5الدقيقة من فئة 

 ُعرضة إلى املخاطر بذلك

عمليات تقدير اآلثار الصحية لتلوث الهواء التي يتم موافاة القطاعات  •
 املعنية بها 

________________________ 
ر املناخ 2 ل  -انظر االستراتيجية العاملية الصادرة عن املنظمة بشأن الصحة والبيئة وتغي   .2019الالزم إحداثه لتحسين حياة الناس وعافيتهم بشكل مستدام من خالل إيجاد بيئات صحية،   التحو 
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د في مجال  الترصُّ

 والرصد والتقييم
 ُينتظر من كل بلٍد ما يلي:

تنفيذ/تعزيز إطار الرصد العاملي للمنظمة الذي يرصد معدالت الوفيات واملراضة، وعوامل الخطر  •
 النظام الصحي واستجابتهومحدداتها، وقدرات 

د ضمن النظام الوطني للمعلومات الصحيةمادإ •  ج العناصر الثالثة إلطار الترصُّ

د والرصد والتقييم •  تعزيز املوارد البشرية والقدرات املؤسسية الخاصة بالترصُّ

 يوجد لدى البلد ما يلي:

ل إلصدار بيانات موثوقة حول الوفيات التي تعزى ألسباب  • نظام ُمفعَّ
 محددة بصفة روتينية

دمسح بشأن األسلوب املتدرج  • في منظمة الصحة العاملية أو مسح  للترصُّ
 شامل للفحوصات الطبية كل خمس سنوات

ل ُمرتكز على السكان لحاالت اإلصابة بالسرطان •  سجل مفعَّ

الرعاية في مجال 
 الصحية

 ُينتظر من كل بلٍد ما يلي:

 تنفيذ "أفضل الصفقات" في مجال الرعاية الصحية بخصوص األمراض غير السارية  •

تحسين إتاحة الكشف املبكر عن األمراض غير السارية الرئيسية وعوامل الخطر املرتبطة بها والتدبير  •
أو العالجي لها، وذلك بإدماجها ضمن حزمة الرعاية الصحية األولية األساسية سواء في حاالت االستقرار 

 الطوارئ 

تحسين إتاحة أدوية وتكنولوجيات أساسية مأمونة وميسورة التكلفة وعالية الجودة فيما يتعلق باألمراض  •
 غير السارية الرئيسية 

تحسين إتاحة الخدمات األساسية لرعاية مرض ى السرطان عبر سلسلة الرعاية املتصلة، بما يتواءم مع  •
 السرطان ومكافحتهاإلطار اإلقليمي للعمل بشأن الوقاية من 

 يوجد لدى البلد ما يلي:

ناتمبادئ توجيهية/بروتوكوالت/معايير وطنية ُمسندة  • ِّ
للتدبير  بالبي 

العالجي لألمراض غير السارية الرئيسية من خالل نهج للرعاية األولية 
 ُمعترف به/ُمعتَمد من جانب الحكومة أو السلطة املختصة

بط نسبة السكر في الدم، وتقديم توفير العالج باألدوية، بما في ذلك ض •
عر  

ُ
ضين ملخاطر مرتفعة للحيلولة دون إصابتهم املشورة لألشخاص امل

 بنوبات قلبية أو سكتات، مع التأكيد على مستوى الرعاية األولية

ناتمبادئ توجيهية/بروتوكوالت ُمسندة  • ِّ
ُمعتَمدة من جانب الحكومة  بالبي 

وتوفير التدبير العالجي لها عن للكشف املبكر عن األمراض غير السارية 
 طريق نهج للرعاية الصحية األولية

 


