
 
  
  
  
  
 

  ١١-٧٠ع  ص  ج    السبعونجمعية الصحة العالمية 
  ٢٠١٧أيار/ مايو  ٣١

  WHA70.11    من جدول األعمال ١-١٥البند 
  
  
  

  التحضير لالجتماع الثالث الرفيع المستوى للجمعية العامة 
  غير الُمعدية (غير السارية)  بشأن الوقاية من األمراض

  ٢٠١٨ومكافحتها، المقرر عقده في عام 
      

  جمعية الصحة العالمية السبعون،
  

التحضـير لالجتمـاع الثالـث الرفيـع المسـتوى للجمعيـة العامـة بشـأن الوقايـة الخـاص بفي التقريـر بعد النظر 
  ١؛٢٠١٨عام من األمراض غير الُمعدية (غير السارية) ومكافحتها، المقرر عقده في 

  
) بشــأن اإلعــالن السياســي لالجتمــاع الرفيــع المســتوى للجمعيــة ٢٠١٣( ١٠-٦٦ج ص عإذ تــذكر بــالقرار 

) بشـأن ٢٠١٦( ٦–٦٩ع ص جوالقـرار العامة بشـأن الوقايـة مـن األمـراض غيـر الُمعديـة (غيـر السـارية) ومكافحتهـا 
التحضير لالجتماع الثالث الرفيع المستوى للجمعية العامـة بشـأن الوقايـة مـن االستجابة للتكليفات المحددة من أجل 

) بشــأن ٢٠١١( ٦٦/٢األمــراض غيــر الُمعديــة (غيــر الســارية) ومكافحتهــا؛ وقــرارات الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة 
لجمعيـة العامـة الوثيقـة الختاميـة الجتمـاع ا) بشـأن ٢٠١٤( ٦٨/٣٠٠و الجتماع الرفيع المسـتوىلاإلعالن السياسي 

(غيـر الرفيع المستوى المعني باالستعراض والتقييم الشاملين للتقـدم المحـرز فـي الوقايـة مـن األمـراض غيـر المعديـة 
ـــا و٢٠١٥( ٦٩/٣١٣و ومكافحتهـــاالســـارية)  خطـــة التنميـــة ) بشـــأن ٢٠١٥( ٧٠/١) بشـــأن خطـــة عمـــل أديـــس أباب

 ٢٠١٤/١٠و ٢٠١٣/١٢جتمــاعي التــابع لألمــم المتحــدة وقــرارات المجلــس االقتصــادي واال؛ ٢٠٣٠المســتدامة لعــام 
األمـراض غيـر فرقة عمل األمم المتحدة المشتركة بين الوكاالت المعنية بالوقايـة مـن بشأن  ٢٠١٦/٥و ٢٠١٥/٨و

  الُمعدية (غير السارية) ومكافحتها،
  

ســــــارية المحــــــّدث فــــــي خطــــــة العمــــــل العالميــــــة بشــــــأن الوقايــــــة مــــــن األمــــــراض غيــــــر ال ٣التــــــذييل  تؤيــــــد  -١
  ؛٢٠٢٠-٢٠١٣ ومكافحتها
  

ـــــًا   -٢ ـــــر الســـــارية تحـــــيط علم ـــــة مـــــن األمـــــراض غي ـــــة للوقاي ـــــة التنســـــيق العالمي بخطـــــة العمـــــل الخاصـــــة بآلي
  ؛٢٠١٩-٢٠١٨التي تشمل الفترة  ومكافحتها
  

  على ما يلي: ٢الدول األعضاء تحث  -٣
  
) بشــــأن اإلعــــالن السياســــي لالجتمــــاع الرفيــــع ٢٠١٣( ١٠-٦٦ج ص عأن تواصــــل تنفيــــذ القــــرار  )١(

والقـــرار المســـتوى للجمعيـــة العامـــة بشـــأن الوقايـــة مـــن األمـــراض غيـــر الُمعديـــة (غيـــر الســـارية) ومكافحتهـــا 
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  وحسب االقتضاء، منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي.   ٢
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التحضــير لالجتمــاع الثالــث الرفيــع ) بشــأن االســتجابة للتكليفــات المحــددة مــن أجــل ٢٠١٦( ٦–٦٩ع  ص  ج
ن الوقايــة مــن األمــراض غيــر الُمعديــة (غيــر الســارية) ومكافحتهــا؛ وقــرارات المســتوى للجمعيــة العامــة بشــأ

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

 ومكافحتهــــا(غيــــر الســــارية) والتقيــــيم الشــــاملين للتقــــدم المحــــرز فــــي الوقايــــة مــــن األمــــراض غيــــر المعديــــة 
خطــــة التنميــــة المســــتدامة ) بشــــأن ٢٠١٥( ٧٠/١) بشــــأن خطــــة عمــــل أديــــس أبابــــا و٢٠١٥( ٦٩/٣١٣و

 ٢٠١٤/١٠و ٢٠١٣/١٢ارات المجلـــس االقتصــادي واالجتمــاعي التـــابع لألمــم المتحـــدة وقــر ؛ ٢٠٣٠ لعــام
فرقـــة عمـــل األمـــم المتحـــدة المشـــتركة بـــين الوكـــاالت المعنيـــة بالوقايـــة مـــن بشـــأن  ٢٠١٦/٥و ٢٠١٥/٨و

المحّدث في خطة العمـل العالميـة  ٣األمراض غير الُمعدية (غير السارية) ومكافحتها، مع مراعاة التذييل 
 ؛٢٠٢٠-٢٠١٣ ن الوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتهابشأ
 
أن تــدعم التحضــير علــى المســتوى الــوطني واإلقليمــي والــدولي لالجتمــاع الثالــث الرفيــع المســتوى  )٢(

للجمعيــة العامــة بشــأن الوقايــة مــن األمــراض غيــر الُمعديــة (غيــر الســارية) ومكافحتهــا، المقــرر عقــده فــي 
  ١؛٢٠١٨ عام

  
مــدير العــام أن يقــدم تقريــرًا عــن التحضــير لالجتمــاع الثالــث الرفيــع المســتوى للجمعيــة العامــة ال مــن تطلــب  -٤

إلــى جمعيــة  ٢٠١٨ بشــأن الوقايــة مــن األمــراض غيــر الُمعديــة (غيــر الســارية) ومكافحتهــا، المقــرر عقــده فــي عــام
  من خالل المجلس التنفيذي. ٢٠١٨الصحة العالمية الحادية والسبعين في عام 

  
  

  ٢٠١٧أيار/ مايو  ٣١، العاشرةالجلسة العامة 
  ١٠/ المحاضر الحرفية/٧٠ج
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