
 

 
 

 
RESOLUTION  

  
 EM/RC59/R.2  اللجنة اإلقليمية
  2ق /59ل إ/ش م  لشـرق املتوسط

2012أكتوبر /األول تشرين  الدورة التاسعة واخلمسون 
  من جدول األعمال) أ( 4البند 

  

  اإلعالن السياسي للجمعية العامة لألمم املتحدة بشأن الوقاية من األمراض غري السارية
  قُدماً الدول األعضاء واملضيالتزامات : ومكافحتها

  اللجنة اإلقليمية،
الوقايـة مـن   ب اإلعالن السياسي للجمعية العامة لألمم املتحدة املعين الورقة التقنيةوناقشت استعرضت  بعد أن

  ،التزامات الدول األعضاء واملضي قُدماً: ومكافحتها األمراض غري السارية
، بشأن الوقاية من األمراض غري السارية ومكافحتها، 17.53ية ج ص عتستذكر قرارات مجعية الصحة العاملوإذْ 

تنفيـذ االسـتراتيجية   : ، بشأن الوقاية من األمراض غري السارية ومكافحتـها 14.61، وج ص ع23.60وج ص ع
، بشأن أعمال التحضري لالجتماع الرفيع املستوى للجمعية العامة لألمم املتحـدة املعـين   11.64العاملية، وج ص ع

  ومكافحتها، الذي أعقب مؤمتر موسكو،) غري املعدية(بالوقاية من األمراض غري السارية 
، بشأن اإلعالن السياسي لالجتماع الرفيع املسـتوى  66/2تستذكر أيضاً قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة وإذْ 

  للجمعية العامة املعين بالوقاية من األمراض غري السارية ومكافحتها،
ك العبء املتزايد لألمراض غري السارية وعوامل اخلطر املرتبطة ا يف اإلقليم، وضـرورة االسـتثمار يف   تدروإذْ 

  الوقاية منها ومكافحتها كالزمة من لوازم التنمية املستدامة، 
تعزيـز  و واإلقليمي حبجم املشكلة،وإذ تدرك أيضاً اجلهود اليت يبذهلا املدير اإلقليمي للتوعية على الصعيد العاملي 

  ملكافحة األمراض غري السارية، على الصعيد العاملي العمل

تدرك متاماً ضرورة تكثيف اجلهود اإلقليمية والوطنية للتعجيل بتنفيذ االلتزامات اليت قطعتها الدول األعضـاء  وإذْ 
  ،2011سبتمرب /من اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف أيلول

ORGANISATION MONDIALE  
DE LA SANTE W O R L D   H E A L T H 

ORGANIZATION 



  2ق /59ل إ/ ش م
  2الصفحة 

  
 

  تؤيد.  1

املؤمتر الدويل املعين بأمناط احلياة الصحية واألمراض غري السارية يف العامل العـريب   إعالن الرياض الصادر عن  )أ(
  والشرق األوسط؛

اإلطار اإلقليمي للعمل املعين بالتزامات الدول األعضاء بتنفيذ إعالن األمم املتحدة السياسي املعين باألمراض ) ب(
  غري السارية، واملرفق ذا القرار؛

  :عضاء على ما يليالدول األ حتث.  2

  ؛تنفيذ اموعة األساسية من التدخالت الواردة يف إطار العمل اإلقليمي  1.2

  ؛اإلقليمي تعزيز آليات إلشراك القطاعات األخرى غري القطاع الصحي يف تنفيذ إطار العمل/إنشاء  2.2

ذ إطار املنظمة للترصـد الـذي   تقوية ترصد األمراض غري السارية وعوامل اخلطر املرتبطة ا، وذلك بتنفي  3.2
القدرات (وأداء النظُم الصحية ) املراضة والوفيات(، والنتائج )لعوامل اخلطر(يشمل رصد حاالت التعرض 

  ؛)والتدخالت

تعزيز عملية إدماج التدخالت األساسية للوقاية من األمراض غري السارية ومعاجلتها يف الرعايـة الصـحية     4.2
  األولية؛

اتمع ومنظمات الشراكات والتعاون مع مجيع األطراف املعنية، مبا فيها وكاالت األمم املتحدة،  تعزيز 5.2
  ؛اإلقليمي املدين، من أجل تنفيذ إطار العمل

العمل بشكل وثيق مع املكتب اإلقليمي واملكاتب القُطرية فيما تبذله من جهود لتعزيز الوقاية من األمراض   6.2
  ؛اغري السارية ومكافحته

  :إىل املدير اإلقليمي ما يلي تطلب.  3

وضع جمموعة من املؤشرات لرصد مشاركة القطاعات األخرى غري القطاع الصحي يف تنفيذ اإلجـراءات    1.3
الرئيسية اليت يتضمنها إعالن األمم املتحدة السياسي، بالتعاون مع سائر وكاالت األمم املتحدة، والشـركاء  

  الدوليني املعنيني؛

  نشاء فريق استشاري تقين معين باألمراض غري السارية لدعم الربنامج اإلقليمي؛إ  2.3

إعداد صكوك قانونية منوذجية يسترشد ا يف وضع تشريعات وطنية لتنفيذ االلتزامات اليت يـنص عليهـا     3.3
  اإلعالن السياسي لألمم املتحدة؛

من أجل الرعايـة الصـحية    هة األمراض غري الساريةاملضي يف إعداد جمموعة التدخالت األساسية يف مواج  4.3
  ، وإعداد اإلرشادات الضرورية لتنفيذ أفضل االختيارات؛األولية
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تعزيز البحوث امليدانية، بوسائل منها التعاون الدويل واإلقليمي، بشأن التأثري االقتصادي لألمـراض غـري     5.3
  السارية وبشأن مردود التدخالت؛

وية إىل اللجنة اإلقليمية بشأن التقدم الذي حترزه الدول األعضاء يف تنفيذ إعالن األمم تقدمي تقارير سن  6.3
  .اإلقليمي املتحدة السياسي املعين بالوقاية من األمراض السارية ومكافحتها، بناًء على إطار العمل

  



أدوات املنظمة املوجودةالتدخالت االسرتاتيجيةااللتزامات
يف جمال 

احلوكمة
ُينتظر من البلدان ما ييل:

• إدماج األمراض غري السارية يف السياسات وخطط التنمية الوطنية والقيام، بحلول 2013، بوضع سياسة وخطة متعددة القطاعات	
• إنشاء آليات فعالة إلرشاك القطاعات األخرى غري القطاع الصحي يف ضوء الدروس املستفادة	
• زيادة خمصصات امليزانية للتصّدي لألمراض غري السارية وإعطاؤها أولوية	
• تقييم القدرات الوطنية عىل الوقاية من األمراض غري السارية ومكافحتها باستخدام بروتوكول املنظمة	

• التقرير اخلاص بوضع األمراض غري السارية يف العامل )2010(	
• األساليب املوىص هبا لتنفيذ العمل املشرتك بني قطاعات متعددة يف جمال الصحة 	

)الفصل 6 من تقرير عام 2010 اخلاص بالوضع الصحي يف العامل(
• تقييم القدرات الوطنية عىل الوقاية من األمراض غري السارية ومكافحتها: تقرير املسح 	

العاملي لعام 2010

أدوات املنظمة املوجودةالتدخالت االسرتاتيجيةااللتزامات
يف جمال 
الوقاية 

وتقليص 
عوامل اخلطر

ُينتظر من البلدان ما ييل:
• ترسيع تنفيذ االتفاقية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ، بام فيها جمموعة تدابري تقليص تعاطي التبغ	
• تنفيذ توصيات املنظمة بشأن تسويق األغذية واملرشوبات غري الكحولية لألطفال	
• زيادة الرضائب عىل الكحول وفرض حظر عىل اإلعالن عنه )للبلدان التي جيري تسويق الكحول فيها(	
• تنفيذ تدخالت لتقليص مدخول امللح 	
• شن محالت إعالمية بشأن النظام الغذائي والنشاط البدين	
• االستعاضة عن الدهون املهدرجة بالدهون العديدة الالمتشبعة	
• تشجيع الرضاعة الطبيعية وتنفيذ املدونة الدولية لتسويق بدائل لبن األم	
• تعزيز إتاحة التطعيم للوقاية من الرسطانات بناًء عىل األولويات الوطنية	

• التقرير اخلاص بوضع األمراض غري السارية يف العامل )2010(	
• جمموعة تدابري تقليص تعاطي التبغ	
• توصيات بشأن تسويق األغذية واملرشوبات غري الكحولية لألطفال )ج ص ع14.63، 	

)2010

• التوصيات العاملية بشأن النشاط البدين من أجل الصحة	
• االسرتاتيجية العاملية للحد من تعاطي الكحول عىل نحو ضار )ج ص ع13.63، 2010(	
• خطة العمل للفرتة 2008 – 2013 لإلسرتاتيجية العاملية للوقاية من األمراض غري 	

السارية ومكافحتها
• األدوات الوطنية املوجودة	

أدوات املنظمة املوجودةالتدخالت االسرتاتيجيةااللتزامات
يف جمال 
د  الرتصُّ
واملراقبة 
والتقييم

ُينتظر من البلدان ما ييل:
• ض )لعوامل اخلطر(،. والنتائج )املراضة والوفيات( 	 د األمراض غري السارية الذي يرصد حاالت التعرُّ تنفيذ/تقوية إطار املنظمة لرتصُّ

وقدرة النظم، الصحية واستجابتها )التدخالت(
• وضع أهداف ومؤرشات وطنية بناًء عىل إرشادات املنظمة	
• د واملراقبة لألمراض غري السارية يف نظم املعلومات الصحية الوطنية	 إدماج أنظمة الرتصُّ
• وضع مؤرشات واضحة لقياس مشاركة القطاعات األخرى غري القطاع الصحي	

• التقرير اخلاص بوضع األمراض غري السارية يف العامل )2010(	
• اإلطار العاملي لرصد األمراض غري السارية	
• د التبغ ونظام املعلومات 	 د املتدرج، ونظام املنظمة العاملي لرتصُّ نظام املنظمة للرتصُّ

العاملي املعني بالكحول والصحة
• خطة العمل للفرتة 2008 - 2013 لالسرتاتيجية العاملية للوقاية من األمراض غري 	

السارية ومكافحتها
• األدوات الوطنية املوجودة	

أدوات املنظمة املوجودةالتدخالت االسرتاتيجيةااللتزامات
يف جمال 
الرعاية 
الصحية

ُينتظر من البلدان ما ييل:
• إدماج التدخالت اخلاصة باألمراض غري السارية يف املجموعة األساسية للرعاية الصحية األولية	
• إعطاء أولوية للتدخالت العالية املردود لالكتشاف واملعاجلة مبكرًا، بناًء عىل توصيات املنظمة	
• حتسني إتاحة األدوية األساسية والتكنولوجيات املأمونة وامليسورة الكلفة والعالية اجلودة يف مواجهة األمراض غري السارية الشائعة	
• حتسني إتاحة خدمات الرعاية امللّطفة األساسية	
• استكشاف آلية عملية لتمويل الصحة، وأساليب مبتكرة للتمويل مثل فرض الرضائب عىل التبغ والكحول إلدرار موارد لتوسيع التغطية 	

الصحية

• التقرير اخلاص بوضع األمراض غري السارية يف العامل )2010(	
• التقرير اخلاص بالصحة يف العامل )2010(	
• جمموعة التدخالت األساسية اخلاصة باألمراض غري السارية يف الرعاية الصحية األولية	
• قائمة األدوية األساسية )2011(	
• خطة العمل للفرتة 2008 - 2013 لالسرتاتيجية العاملية للوقاية من األمراض غري 	

السارية ومكافحتها
• األدوات الوطنية املوجودة	

إطار العمل املتعلق بتنفيذ إعالن األمم املتحدة املعني باألمراض غري السارية
مرفق القرار ش م/ل إ59/ق - 2


