
 

 

 
 

RESOLUTION 

 7 –ق /52ل إ/ش م اللجنة اإلقليمية
  EM/RC52/R.7 لشرق المتوسـط

 سبتمبر/أيلول الثانية والخمسونالدورة 
2005  

  من جدول األعمال) ب (6البند 

 يات والتوجُّهات االستراتيجية التحدِّ: ض غير الساريةاألمرا
 اللجنة اإلقليمية،

التحدِّيات والتوجُّهات : ة حول األمراض غير الساريةبعَد ما ناقشت الورقة التقني
 ،)1(االستراتيجية

ق /43ل إ/ حول الوقاية من السكَّري ومكافحته، وش م6 –ق /41ل إ/تستذآر القرارات ش م إذْو
 حول الوقاية من األمراض 7 –ق /45ل إ/، حول الوقاية من السرطان ومكافحته، وش م12 –

 ،القلبية الوعائية ومكافحتها

 الوقاية من األمراض غير السارية ورعاية المصابين بها تـمثِّالن تحدِّيًا مهمًا وإدراآًا منها أنَّ
على الصعيَدْين الوطني واإلقليمي، وأن العبء الحالي لألمراض غير السارية َيِشي بتعرُّض 

 السكان لعوامل االختطار،

ض غير السارية في العديد من بلدان ُتعرب عن قلقها للعبء التقديري المتوقَّع لألمرا إذْو
 اإلقليم، ونقص الدراسات الوبائية السكَّانية التي ُيَعوَّل عليها لعوامل االختطار الرئيسية،

 للحاجة إلى تعزيز االستراتيجيات اإلقليمية والوطنية إلعداد وتنفيذ سياسات وإدراآًا منها
ية من األمراض غير السارية واستراتيجيات وبرامج ناجحة ومضمونة االستمرار للوقا

 ومكافحتها،

 : الدول األعضاء على ما يليتحث  . 1
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كَّري،              1.1 إعطاء أولوية لألمراض غير السارية، بوجه عام، وارتفاع ضغط الدم والس
ارية                  األمراض الس ة ب ي وزارة الصحة معنيَّ بوجه خاص، بإنشاء دائرة أو وحدة ف

 أو تعزيز هذه الوحدة أو الدائرة إن وجدت؛

 .2/م ت/52ل إ/الوثيقة ش م)  1(
ا            2.1 ة م ا، وتقوي إنشاء ُنُظم وطنية لترصُّد األمراض غير السارية، وعوامل اختطاره

ادي  حي واالقتص بء الص ول الع ات ح راء دراس ُنُظم وإج ذه ال ن ه ائم م و ق ه
 ؛لألمراض غير السارية

ن       إعداد استراتيجيات وطنية للتَّوعية والبحث، وبناء القدرات،        3.1 ة م  في مجال الوقاي
 األمراض غير السارية ورعاية المصابين بها؛

إدماج الوقاية من األمراض السارية ومكافحتها، بوجه عام، وارتفاع ضغط الدم   4.1
 والسكَّري، بوجه خاص، في الرعاية الصحية األولية؛

اجحة تطبيق ونشر معارف ومهارات التدخُّل، والخبرة المكتسبة من البرامج الن  5.1
في المناطق االرتيادية، ومواصلة تباُدل الخبرات المكتسبة من البرامج 

 المجتمعية مع سائر الدول األعضاء؛

داد                       تطلب . 2 ي إع دول األعضاء ف ى ال ي إل دعم التقن ديم ال ي مواصلة تق  إلى المدير اإلقليم
تراتيجيات   ات واس طسياس ارية       وخط ر الس راض غي ن األم ة م املة للوقاي ة ش  متكامل

ي         تيسير  ية المصابين بها، و   ورعا يم وف ي اإلقل تبادل المعلومات حول البرامج الناجحة ف
ر           راض غي ادي لألم بء االقتص ول الع ة ح وث التطبيقي ز البح رى، وتعزي اآن أخ أم

 .السارية


