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   المستوى الرفيع الثالث لالجتماع التحضير
   الُمعدية غير األمراض من الوقاية بشأن العامة للجمعية
 ٢٠١٨ عام في عقده المقرر ومكافحتها، السارية) (غير

    
  الهند والواليات المتحدة األمريكيةمن مشروع مقّرر إجرائي مقترح 

  
  

  جمعية الصحة العالمية السبعون،
  

) بشـــأن اإلعـــالن السياســـي لالجتمـــاع ٢٠١٣( ١٠-٦٦ع ص جإذ تـــذكر بـــالقرار    مـــن الديباجـــة ١الفقـــرة 
 لقـراروا ومكافحتهـا السارية) (غير الُمعدية غير األمراض من الوقاية بشأن العامة للجمعيةالرفيع المستوى 

 الرفيــع الثالــث لالجتمــاع التحضــيربشــأن االســتجابة للتكليفــات المحــددة مــن أجــل  )٢٠١٦( ٦–٦٩ع ص ج
؛ وقــرارات ومكافحتهــا الســارية) (غيــر الُمعديــة غيــر األمــراض مــن الوقايــة بشــأن العامــة للجمعيــة المســتوى

ــــة العامــــة لألمــــم المتحــــدة  ــــع الجتمــــاعل السياســــي اإلعــــالن) بشــــأن ٢٠١١( ٦٦/٢الجمعي  المســــتوى الرفي
 باالستعراض المعني المستوى الرفيع العامة الجمعية الجتماع الختامية الوثيقة) بشأن ٢٠١٤( ٦٨/٣٠٠و

 ومكافحتهــــا(غيــــر الســــارية)  المعديــــة غيــــر األمــــراض مــــن الوقايــــة فــــي المحــــرز للتقــــدم الشــــاملين والتقيــــيم
 لعـام المسـتدامة التنميـة خطـة) بشـأن ٢٠١٥( ٧٠/١) بشأن خطة عمل أديـس أبابـا و٢٠١٥( ٦٩/٣١٣و

 ٢٠١٤/١٠و ٢٠١٣/١٢وقــــــرارات المجلــــــس االقتصــــــادي واالجتمــــــاعي التــــــابع لألمــــــم المتحــــــدة ؛ ٢٠٣٠
 غيــر األمــراضفرقــة عمــل األمــم المتحــدة المشــتركة بــين الوكــاالت المعنيــة بالوقايــة مــن بشــأن  ٢٠١٥/٨و

  ،ومكافحتها السارية) (غير الُمعدية
  

 العمـل خطـةالمحـّدث فـي  ٣التـذييل  [ الواليـات المتحـدة األمريكيـة ] ]ـ تحيط علمـًا بـ[  ]تؤيد[   -١
 ياقسـ فـي القتضـاءا سبح، ٢٠٢٠-٢٠١٣ ومكافحتها السارية غير األمراض من الوقاية بشأن العالمية
  ؛] الهند [ وأولوياته البلد

  
 عند هافي تنظر لكي وٕارشادات بمعلومات األعضاء الدول يزّود المحّدث ٣ التذييل بأن تقرّ    -مكّرراً  ١

 العالميـــة الغايـــات بلـــوغل ومكافحتهـــا الســـارية غيـــر األمـــراض مـــن لوقايـــةا بشـــأن اســـتراتيجيات وضـــع
 الســـارية غيـــر األمـــراض مـــن الوقايـــة بشـــأن العالميـــة العمـــل خطـــة فـــي الـــواردة التســـع االختياريـــة
ـــكت أنو  ،٢٠٢٠-٢٠١٣ ومكافحتهـــا  ومشـــفوعة المردوديـــة عاليـــة تكـــون أن ينبغـــي االســـتراتيجيات ل
 والفرديـة، السـكانية لتـدخالتا مـن توليفـة نمـ يسـتفيد العمر طيلة نهج اتباع على تنطوي وأن بالبّينات

 دون ومـن( الـوطني السـياق يناسـب بما االقتضاء، حسب الطوعية، والنهوج الفضلى الممارسات هاومن
 لواليــاتا [ ؛)األخــرى السياســات ضــمن الضــرائب بتحديــد المتعلقــة الســيادية البلــدان بحقــوق المســاس
  ] األمريكية المتحدة
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 الســارية غيــربخطــة العمــل الخاصــة بآليــة التنســيق العالميــة للوقايــة مــن األمــراض تحــيط علمــًا   -٢
  ؛٢٠١٩-٢٠١٨التي تشمل الفترة  ومكافحتها

  
  على ما يلي: ١الدول األعضاء تحث  -٣
  

) بشــأن اإلعـــالن السياســـي لالجتمـــاع ٢٠١٣( ١٠-٦٦ع ص جأن تواصــل تنفيـــذ القـــرار  )١(
 الســــارية) (غيــــر الُمعديــــة غيــــر األمــــراض مــــن الوقايــــة بشــــأن العامــــة للجمعيــــةالرفيــــع المســــتوى 

بشـــــأن االســـــتجابة للتكليفـــــات المحـــــددة مـــــن أجـــــل  )٢٠١٦( ٦–٦٩ع ص ج لقـــــراروا ومكافحتهـــــا
 غيـــر األمـــراض مـــن الوقايـــة بشـــأن العامـــة للجمعيـــة المســـتوى الرفيـــع الثالـــث لالجتمـــاع التحضـــير
) بشأن ٢٠١١( ٦٦/٢ ؛ وقرارات الجمعية العامة لألمم المتحدةومكافحتها السارية) (غير الُمعدية

ـــــع الجتمـــــاعل السياســـــي اإلعـــــالن ـــــة الوثيقـــــة) بشـــــأن ٢٠١٤( ٦٨/٣٠٠و المســـــتوى الرفي  الختامي
 في المحرز للتقدم الشاملين والتقييم باالستعراض المعني المستوى الرفيع العامة الجمعية الجتماع
) بشـأن خطـة ٢٠١٥( ٦٩/٣١٣و ومكافحتهـا(غيـر السـارية)  المعديـة غيـر األمـراض مـن الوقايـة

وقـرارات المجلـس ؛ ٢٠٣٠ لعام المستدامة التنمية خطة) بشأن ٢٠١٥( ٧٠/١عمل أديس أبابا و
فرقــة بشــأن  ٢٠١٥/٨و ٢٠١٤/١٠و ٢٠١٣/١٢االقتصــادي واالجتمــاعي التــابع لألمــم المتحــدة 

 (غيــر الُمعديــة غيــر األمــراضعمــل األمــم المتحــدة المشــتركة بــين الوكــاالت المعنيــة بالوقايــة مــن 
 مــن الوقايــة بشــأن العالميــة العمــل خطــةالمحــّدث فــي  ٣، مــع مراعــاة التــذييل ومكافحتهــا الســارية)
 ؛٢٠٢٠-٢٠١٣ ومكافحتها السارية غير األمراض

 
 الرفيــع الثالــث لالجتمــاعأن تــدعم التحضــير علــى المســتوى الــوطني واإلقليمــي والــدولي  )٢(

 ،ومكافحتهــا الســارية) (غيــر الُمعديــة غيــر األمــراض مــن الوقايــة بشــأن العامــة للجمعيــة المســتوى
  ؛٢٠١٨ عام فيالمقرر عقده 

  
 للجمعيـة المسـتوى الرفيـع الثالـث لالجتمـاعأن يقـدم تقريـرًا عـن التحضـير المـدير العـام  مـن تطلب  -٤

 ٢٠١٨ المقـرر عقـده فـي عـام ،ومكافحتهـا السـارية) (غيـر الُمعديـة غير األمراض من الوقاية بشأن العامة
  من خالل المجلس التنفيذي. ٢٠١٨إلى جمعية الصحة العالمية الحادية والسبعين في عام 

  
  

=     =     =  

                                                      
  وحسب االقتضاء، منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي.   ١


