
    
  (مسودة) ٧١/٥٦ج  السبعونالحادية و جمعية الصحة العالمية 

  ٢٠١٨ مايو/ أيار ٢٥  
  A71/56 (Draft)    

  
  
  

  "أللجنة "ثاني الالتقرير 
  

  (مسودة)
  
  

ســورن الــدكتور برئاســة  ٢٠١٨أيــار/ مــايو  ٢٤ وميــالســابعة والثامنــة والتاســعة  تهااجلســ" أعقــدت اللجنــة "
  .)بروستروم (الدانمرك) والسيدة مونيكا مارتينيز موندوينيو (إكوادور

  
د و نبالب ةوالمتعلقهنا القرارات الُمرفقة هن باعتماد يعبالسالحادية و جمعية الصحة العالمية  صيو وتقرر أن تُ 

  :جدول األعمالالتالية من 
  

  االستراتيجية ذات األولويةالمسائل   -١١
ــــي بالوقايــــة مــــن  التحضــــير  ٧-١١ ــــث الرفيــــع المســــتوى للجمعيــــة العامــــة المعن لالجتمــــاع الثال

  ٢٠١٨السارية) ومكافحتها، المقرر عقده في عام  األمراض غير المعدية (غير
  قرار واحد

  المعني بإنهاء السل التحضير لالجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة  ٨-١١
  قرار واحد

  التأهب واالستجابة في مجال الصحة العمومية   ٢-١١
  الصحية عمل المنظمة أثناء الطوارئ  •

  قرار واحد تحت العنوان التالي:
  الوقاية من الكوليرا ومكافحتها  -

  المسائل التقنية األخرى  -١٢
  العبء العالمي للدغ الثعابين  ١-١٢

  قرار واحد تحت العنوان التالي:
  الناجم عن لدغ الثعابين لعبء التسّممالتصدي 

  النشاط البدني من أجل الصحة  ٢-١٢
  قرار واحد تحت العنوان التالي:

  ٢٠٣٠-٢٠١٨للمنظمة بشأن النشاط البدني للفترة خطة العمل العالمية   -
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  من جدول األعمال ٧-١١البند 
  
  

األمراض لالجتماع الثالث الرفيع المستوى للجمعية العامة المعني بالوقاية من التحضير 
  ٢٠١٨السارية) ومكافحتها، المقرر عقده في عام   غير المعدية (غير

  
  

  معية الصحة العالمية الحادية والسبعون،ج
  
فـي التقــارير الخاصــة بالتحضـير لالجتمــاع الثالـث الرفيــع المســتوى للجمعيـة العامــة المعنــي  أن نظــرتبعـد   

 ١؛٢٠١٨بالوقاية من األمراض غير المعدية (غير السارية) ومكافحتها، المقرر عقده في عام 
  

بالوقايــة وٕاذ تقــّر بــأن اإلعــالن السياســي لالجتمــاع الرفيــع المســتوى للجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة المعنــي   
وبأنه ينطوي على إمكانات كبيرة لـدفع  ،قد حّفز على العمل ٢من األمراض غير المعدية (غير السارية) ومكافحتها

مــن أهــداف التنميــة المســتدامة (تخفــيض الوفيــات المبكــرة الناجمــة عــن األمــراض غيــر  ٤-٣التقــدم صــوب الغايــة 
والعــــالج وتعزيــــز الصــــحة والســــالمة العقليتــــين بحلــــول  المعديــــة (غيــــر الســــارية) بمقــــدار الثلــــث مــــن خــــالل الوقايــــة

 ٣)؛٢٠٣٠ عام
  

مليـــون شـــخص ممـــن تتـــراوح أعمـــارهم  ١٥لمنظمـــة، يمـــوت ســـنويًا مـــا تـــذكره اقلـــق أنـــه، وفقـــًا لبوٕاذ تالحـــظ   
عامـــًا نتيجـــة لألمـــراض غيـــر الســـارية، وأن المســـتويات الحاليـــة للتراجـــع فـــي مخـــاطر الوفـــاة المبكـــرة  ٦٩و ٣٠ بـــين

مــــن أهــــداف التنميــــة المســــتدامة بحلــــول  ٤-٣عــــن األمــــراض غيــــر الســــارية غيــــر كافيــــة لتحقيــــق الغايــــة الناجمــــة 
  ؛٢٠٣٠ عام
  

الــذي تولــت أوروغــواي ومنظمــة  ٤وٕاذ ُترحــب بعقــد مــؤتمر المنظمــة العــالمي بشــأن األمــراض غيــر الســارية  
إلــــى  ١٨ه، فــــي الفتــــرة مــــن الصــــحة العالميــــة تنظيمــــه، وشــــاركت فنلنــــدا واالتحــــاد الروســــي وأوروغــــواي فــــي رئاســــت

 في مونتيفيديو؛ ٢٠١٧تشرين األول/ أكتوبر  ٢٠
  

وٕاذ ترحب أيضـًا بعقـد الحـوار العـالمي لمنظمـة الصـحة العالميـة بشـأن الشـراكة مـن أجـل التمويـل المسـتدام   
ي الفتـرة ف الدانمرك ومنظمة الصحة العالمية الذي استضافته حكومة ،للوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها

فـــي كوبنهـــاغن، إقـــرارًا بضـــرورة إعطـــاء األولويـــة للتصـــدي لألمـــراض غيـــر  ٢٠١٨نيســـان/ أبريـــل  ١١إلـــى  ٩مـــن 
السارية كركيزة أساسية للتنمية المستدامة وكجزء ال يتجـزأ مـن الجهـود التـي تبـذلها البلـدان لتحقيـق التغطيـة الصـحية 

 الشاملة؛

                                                           
 .١إضافة  ٧١/١٤وج ٧١/١٤الوثيقتان ج   ١

 .٦٦/٢قرار الجمعية العمومية لألمم المتحدة    ٢

 .٧٠/١قرار الجمعية العمومية لألمم المتحدة    ٣

مــؤتمر المنظمــة العــالمي بشــأن األمــراض غيــر الســارية: تعزيــز اتســاق السياســات بــين مختلــف المجــاالت المعنيــة برســم    ٤
 ٢٠٣٠بشـأن األمـراض غيـر السـارية مـن أهـداف التنميـة المسـتدامة بحلـول عـام  ٤-٣بلـوغ الغايـة السياسات التي تؤثر على 

    ٢٠١٨]. جنيف، منظمة الصحة العالمية:  الموقع اإللكتروني [
)/http://www.who.int/nmh/events/2017/montevideo/about/en ٢٠١٨أيار/ مايو  ١٨، تم االطالع في.( 
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الـذي اعُتمـد فـي  ٢٠٣٠صـحة فـي خطـة التنميـة المسـتدامة لعـام وٕاذ ُتذّكر بإعالن شنغهاي بشأن تعزيز ال  
تشـــرين  ٢٤إلـــى  ٢١المـــؤتمر العـــالمي التاســـع المعنـــي بـــالنهوض بالصـــحة الـــذي انعقـــد فـــي الصـــين فـــي الفتـــرة مـــن 

 ؛٢٠١٦الثاني/ نوفمبر 
  

والمعنية باألمراض وٕاذ تحيط علمًا بأن المدير العام أنشأ اللجنة المستقلة الرفيعة المستوى التابعة للمنظمة   
والفريــق العامــل التــابع للمنظمــة والمعنــي بتعبئــة المجتمــع المــدني لصــالح اجتمــاع الجمعيــة العامــة  ١،غيــر الســارية

 ٢الرفيع المستوى المعني باألمراض غير السارية؛
  

الثالــث ) المتعلــق بنطــاق االجتمــاع ٢٠١٨( ٧٢/٢٧٤وٕاذا تُــذّكر بقــرار الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة رقــم   
حتهـا، وطرائـق عقـده الرفيع المستوى للجمعية العامة بشأن الوقاية من األمـراض غيـر المعديـة (غيـر السـارية) ومكاف

 ،وشكله وتنظيمه
  
بالوثيقــة الختاميــة لمــؤتمر المنظمــة العــالمي بشــأن الوقايــة مــن األمــراض غيــر الســارية ومكافحتهــا  ترحــب  -١

) بشــأن األمــراض غيــر الســارية بوصــفها مــن أولويــات التنميــة ٢٠٣٠-٢٠١٨المعنونــة "خريطــة طريــق مونتيفيــديو (
  مساهمة في العملية التحضيرية لالجتماع الثالث الرفيع المستوى؛ك ٣،٤المستدامة"،

 
 على ما يلي: ٥الدول األعضاء تحث  -٢

قيـق أن تكّثف الجهود المبذولة بشأن الوقايـة مـن األمـراض غيـر السـارية ومكافحتهـا فـي سـبيل تح  )١(
 ؛٢٠٣٠من أهداف التنمية المستدامة بحلول عام  ٤-٣الغاية 

أن تشـارك بنشـاط فــي األعمـال التحضــيرية التـي تنفـذ علــى الصـعيد الــوطني واإلقليمـي والعــالمي،   )٢(
لالجتماع الثالـث الرفيـع المسـتوى للجمعيـة العامـة بشـأن الوقايـة مـن األمـراض غيـر المعديـة (غيـر السـارية) 

 ؛٢٠١٨قرر عقده في عام ومكافحتها، الم

ل علــى مســتوى رؤســاء الــدول والحكومــات فــي االجتمــاع الرفيــع المســتوى للجمعيــة العامــة أن ُتمثَّــ  )٣(
بشأن الوقاية من األمراض غير المعدية (غير السارية) ومكافحتهـا، وأن تـدعو إلـى العمـل مـن خـالل وثيقـة 

 ختامية مقتضبة وعملية المنحى؛ 

                                                           
]  الموقـع اإللكترونـي اللجنة المستقلة الرفيعة المستوى التابعة لمنظمة الصحة العالمية والمعنية باألمراض غير السارية [   ١

تــم  ،/http://www.who.int/ncds/governance/high-level-commission/en( ٢٠١٨جنيــف: منظمــة الصــحة العالميــة: 
  ).٢٠١٨أيار/ مايو  ١٨االطالع في 

الفريق العامل التابع للمنظمـة والمعنـي بتعبئـة المجتمـع المـدني لصـالح اجتمـاع الجمعيـة العامـة الرفيـع المسـتوى المعنـي     ٢
    ٢٠١٨] جنيف: منظمة الصحة العالمية:  الموقع اإللكتروني باألمراض غير السارية [

)http://www.who.int/ncds/governance/high-level-meetings/working-group-third-high-level-meeting/en/ ،
  ).٢٠١٨أيار/ مايو  ١٨تم االطالع في 

 .انظر الملحق   ٣

 بيان توضيحي:    ٤
http://www.who.int/conferences/global-ncd-conference/USA_statement_EOP_montevideo_roadmap.pdf?ua=1  

  .٢٠١٨أيار/ مايو  ١٨تم االطالع في 
  منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي.حسب االقتضاء، و    ٥
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 المدير العام ما يلي: منتطلب   -٣

أن يواصـــل دعــــم الــــدول األعضـــاء بالتنســــيق مــــع وكــــاالت األمـــم المتحــــدة وصــــناديقها وبرامجهــــا   )١(
الحـد بنسـبة الثلـث مـن  مـن أجـلالمتخصصة وسائر أصحاب المصلحة، في الجهود التي تبذلها هذه الدول 

الوفيات المبكرة الناجمة عن األمراض غير السارية عن طريق الوقاية من هذه األمراض ومكافحتها وتعزيز 
تطبيــق النهــوج المســّندة بالبّينــات الشــاملة للقطاعــات  علــى أن يشــمل هــذا الــدعمالصــحة والعافيــة النفســيتين، 

 المتعددة وألصحاب المصلحة المتعددين؛

يقدم تقريرًا إلى جمعية الصحة العالمية الثانيـة والسـبعين، مـن خـالل المجلـس التنفيـذي، بشـأن أن   )٢(
المعنــي بــاألمراض غيــر المعديــة (غيــر الســارية)  العامــةحصــائل االجتمــاع الثالــث الرفيــع المســتوى للجمعيــة 

  ومكافحتها، ومتابعته.
  
  

   الملحق
  ةمؤتمر المنظمة العالمي بشأن األمراض غير الساري

  من أهداف التنمية المستدامة  ٤-٣متابعة تنفيذ سياسات متماسكة لبلوغ الغاية 
  بشأن األمراض غير المعدية (غير السارية)

  )٢٠١٧تشرين األول/ أكتوبر  ٢٠-١٨(مونتيفيديو، أوروغواي، 
  

  بشأن األمراض غير السارية بوصفها  ٢٠٣٠-٢٠١٨خريطة طريق مونتيفيديو 
  المستدامةمن أولويات التنمية 

  
  
نحن رؤساء الدول والحكومات والوزراء وممثلو الدول والحكومات المشاركون في هذا المؤتمر وقد اجتمعنا   -١

الوفيــات المبكــرة ههنــا لكــي نؤكــد مجــددًا التزامنــا باتخــاذ إجــراءات جريئــة وتســريع وتيــرة التقــدم الُمحــرز فــي تخفــيض 
بمـا يتماشـى مـع خطـة التنميـة  ٢٠٣٠الناجمة عن األمراض غير المعدية (غير السارية) بمقدار الثلث بحلول عـام 

. وســنحرص علــى أن يكــون مصــدر إلهامنــا اإلجــراءات التــي حفّــز علــى اتخاذهــا اإلعــالن ٢٠٣٠ المســتدامة لعــام
لمتحـدة الرفيـع المسـتوى المعنـي بالوقايـة مـن األمـراض غيـر الجتمـاع الجمعيـة العامـة لألمـم ا ٢٠١١السياسي لعـام 

المعديـــة (غيـــر الســـارية) ومكافحتهـــا وخطـــة العمـــل العالميـــة للمنظمـــة بشـــأن الوقايـــة مـــن األمـــراض غيـــر الســـارية 
  . ونؤكد من جديد التزامنا بتنفيذها وفقًا للسياق الوطني.٢٠٢٠-٢٠١٣ومكافحتها 

  
التــزال تشــكل تحــديًا رئيســيًا مــاثًال أمــام  ١اجمــة عــن األمــراض غيــر الســاريةونقــّر بــأن الوفيــات المبكــرة الن  -٢

تحقيــق التنميــة فــي القــرن الحــادي والعشــرين، وهــي مدفوعــة بالمحــددات االقتصــادية والبيئيــة واالجتماعيــة للصــحة. 
د كبيـر وال يكفـي تقدم ملحوظ في بعض البلدان أو األقاليم، فإن هـذا التقـدم غيـر متكـافئ إلـى حـ ورغم ما ُأحِرز من

مليــون  ١٥الُمحــّددة بشــأن األمــراض غيــر الســارية. ويمــوت ســنويًا مــن جــراء هــذه األمــراض  لبلــوغ الغايــة العالميــة
٪ من هذه الوفيات المبكرة، ٨٠عامًا؛ وُتمنى البلدان النامية بنسبة تزيد على  ٦٩و ٣٠شخص تتراوح أعمارهم بين 

ت السكان فقـرًا وأكثرهـا تهميشـًا. ويمكـن تقليـل أوجـه اإلجحـاف والوفيـات مّما يؤثر بشكل غير متناسب على أشد فئا
                                                           

األمراض غير السارية هي في المقام األول بأربعة أنواع علـى النحـو التـالي: أمـراض القلـب واألوعيـة الدمويـة والسـرطان    ١
 وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة وداء السكري.
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المبكرة الناجمة عن األمراض غير السارية بفضل تنفيذ سياسات متماسكة وضمان إتاحة تدخالت عالية المردوديـة 
  ومعقولة التكلفة ومسندة بالبّينات لمكافحة تلك األمراض وفقًا للسياقات واألولويات الوطنية.

  
مــن أهــداف التنميــة المســتدامة وضــمان أال يحيــا النــاس حيــاتهم فحســب، بــل أن  ٣ونســّلم بأهميــة الهــدف   -٣

طويلة في ظل تمّتعهم بالصحة، وكذلك بأهميـة الوقايـة مـن األمـراض غيـر السـارية علـى النحـو المحـدد فـي  يحيوها
هـذا الهـدف العـام. كمـا نسـّلم بوجـود  بشأن تلك األمراض من الهدف نفسه في إطار السعي إلى تحقيق ٤-٣ الغاية

وٕان  ١عقبـــات تعتـــرض ســـبيل البلـــدان التـــي يجـــب أن تـــذّللها لبلـــوغ الغايـــة المـــذكورة مـــن أهـــداف التنميـــة المســـتدامة.
معالجــة أوجــه التعقيــد التــي تشــوب عوامــل الخطــر الرئيســية، وهــي: تعــاطي التبــغ والخمــول البــدني وتعــاطي الكحــول 

ائي غيــر الصــحي، فضــًال عــن تلــوث الهــواء، ومحــّددات األمــراض غيــر الســارية، بمــا علــى نحــو ضــار والنظــام الغــذ
فيهـــا التثقيـــف الصـــحي، هـــي معالجـــة تســـتدعي توجيـــه اســـتجابات متعـــددة القطاعـــات يصـــعب وضـــعها وتنفيـــذها، 
وخصوصــًا فــي حــال غيــاب الرصــد القــوي لعوامــل خطــر اإلصــابة بــاألمراض غيــر الســارية علــى المســتوى القطــري. 

ًء على ذلك، فإن تكليل إنجاز العمل بالنجاح ينطوي على تعزيـز القيـادة السياسـية للنهـوض بأعمـال اسـتراتيجية وبنا
موّجهة صوب تحقيق الحصائل عبـر القطاعـات كافّـة وتحقيـق تماسـك السياسـات الراميـة إلـى الوقايـة مـن األمـراض 

ى نطــاق الحكومــات ككــل وٕادراج الصــحة فــي غيــر الســارية ومكافحتهــا، وذلــك بمــا يتماشــى مــع النهــوج المتبعــة علــ
  جميع السياسات.

 
ومن العقبات المواجهة على المستوى القطري االفتقار إلى القدرات الالزمة لبلوغ أهداف الصـحة العموميـة   -٤

بفعاليــة فــي حالــة تعارضــها مــع مصــالح القطــاع الخــاص، وذلــك مــن أجــل االســتفادة بفعاليــة مــن أدوار وٕاســهامات 
واسـعة التنـّوع مـن أصـحاب المصـلحة فـي مجـال مكافحـة األمـراض غيـر السـارية. وقـد تـؤثر سـلبًا مصـالح الطائفة ال

القطاع الخاص وغيرها من مصـالح الجهـات الفاعلـة غيـر الـدول علـى السياسـات الراميـة إلـى الوقايـة مـن األمـراض 
تتعـرض لنزاعـات قانونيـة أو تواجههـا وسـائل المذكورة ومكافحتهـا، بمـا فيهـا التـدابير التنظيميـة والماليـة الفعالـة، وقـد 

أخرى تعّوق االستفادة منهـا بفعاليـة فـي بلـوغ أهـداف الصـحة العموميـة هـذه أو تقلّـل مـدى االسـتفادة منهـا علـى هـذا 
النحو أو تحول دون ذلك. ويلزم أن تحّسن الـنظم الصـحية خـدمات الوقايـة مـن األمـراض غيـر السـارية وتشخيصـها 

ــًا، وأن تعــّزز ســبل التــرويج بفعاليــة للتمّتــع بالصــحة طــوال العمــر فــي إطــار بــذل جهــود راميــة إلــى  وتــدبيرها عالجي
تحقيق التغطية الصحية الشاملة والحد من أوجه اإلجحاف فـي مجـال الصـحة، بمـا يشـمل سـياق شـيخوخة السـكان. 

الت المعنيـة التابعـة لألمــم وينبغـي أن يكـون الحـد مـن اإلصـابة بــاألمراض غيـر السـارية أولويـة عليـا عبــر كـّل الوكـا
المتحـــدة والمنظمـــات غيـــر الحكوميـــة والمؤسســـات الخيريـــة وتلـــك األكاديميـــة. كمـــا ينبغـــي أن ُيراعـــى تمامـــًا عـــبء 
األمراض المتزايد الناجم عـن األمـراض غيـر السـارية فـي سياسـات التعـاون والتنميـة الـدوليين بغيـة اسـتيفاء الطلبـات 

  ني من أجل تعزيز القدرات الوطنية.غير الملّباة على التعاون التق
  
وال يكفي معدل التخفـيض الحـالي فـي الوفيـات المبكـرة الناجمـة عـن األمـراض غيـر السـارية لتحقيـق الغايـة   -٥
، ما لم ُتسّرع وتيرة العمـل السياسـي المتماسـك ٢٠٣٠من أهداف التنمية المستدامة بحلول عام  ٤من الهدف  ٤-٣

فيه القطاعات والجهات صـاحبة المصـلحة كافّـة. وسـعيًا إلـى التصـدي للوفيـات المبكـرة لتذليل هذه العقبات وتشارك 
ومعــدالت المراضــة المفرطــة الناجمــة عــن األمــراض غيــر الســارية، فإننــا نلتــزم بمتابعــة اتخــاذ هــذه اإلجــراءات علــى 

  النحو التالي:
  
  

                                                           
تخفــيض الوفيــات المبكــرة الناجمــة عــن األمــراض غيــر المعديــة بمقــدار الثلــث مــن خــالل الوقايــة والعــالج وتعزيــز الصــحة    ١

 .٢٠٣٠والسالمة العقليتين بحلول عام 
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  إعادة تنشيط العمل السياسي
  
لعملية وضع وتنفيذ سياسات متماسـكة ومتعـددة القطاعـات عبـر  سنواصل معالجة الطابع المعقد والصعب  -٦

أجهــزة الحكومــة كاّفــة مــن خــالل اتبــاع نهــج ُيعنــى بــإدراج الصــحة فــي جميــع السياســات مــن أجــل تحقيــق حصــائل 
  محّسنة من منظور الصحة واإلنصاف في التمّتع بها وأداء النظام الصحي.

  
ة والمعقولــة التكلفــة والمنصــفة والمســندة بالبّينــات التــي تحقــق وســنعطي األولويــة للتــدخالت األعلــى مردوديــ  -٧

أعلــى عائــد مــن االســتثمار فــي مجــال الصــحة العموميــة وفقــًا للســياقات واألولويــات الوطنيــة. وسنشــّدد علــى الصــحة 
بوصــفها أولويــة سياســية بــاالقتران مــع اتخــاذ تــدابير تعــالج أثــر عوامــل الخطــر الرئيســية لإلصــابة بــاألمراض غيــر 
السارية، بوسائل منها التنظيم ووضع المعايير والسياسات المالية وغيرها مـن التـدابير المتوافقـة مـع األطـر القانونيـة 

  المحلية للبلدان وااللتزامات الدولية.
  
وســنعمل فــي جميــع القطاعــات الحكوميــة المعنيــة مــن أجــل تهيئــة بيئــات مواتيــة للصــحة وتحديــد الفــرص   -٨

امات ملموسة ومشتركة بين القطاعات من أجل الترويج لجني الفوائد المشتركة وتخفيض اآلثار الُمتاحة إلرساء التز 
السلبية على الصحة، بوسائل منها إجراء تقييمات لآلثار الصحية. وسنشجع على تنفيذ البحوث المتعلقة باألمراض 

جهـا فـي خطـط قطـاع الصـحة األوسـع غير السارية تعزيزًا إلضفاء الطابع العملـي علـى االسـتراتيجيات الوطنيـة ودم
نطاقًا، حيثما أمكن. وسوف نوّثق عرى تعاوننـا فـي العمـل بشـأن تبـادل وتحسـين الُمتبـع مـن أفضـل الممارسـات مـن 

  أجل تنفيذ نهج مبتكرة تكفل تحسين نظم الترصد والرصد بما يؤيد تطبيق هذه اإلجراءات.
  

  ية لألمراض غير الساريةتمكين النظم الصحية من االستجابة بمزيد من الفعال
  
سنعّزز حسب اللزوم، مستويات السكان األساسية ووظائف الصحة العمومية ومؤسسـاتها التـي ترّكـز علـى   -٩

النــاس مــن أجــل الوقايــة مــن األمــراض غيــر الســارية ومكافحتهــا بفعاليــة، بمــا يشــمل تــوفير الرعايــة الملّطفــة، وتعزيــز 
  التمّتع بالصحة النفسية والتعافي.

  
وسنواصـــل االســـتثمار فـــي العـــاملين الصـــحيين بوصـــفهم جـــزءًا أساســـيًا مـــن عمليـــة تعزيـــز الـــنظم الصـــحية   -١٠

والحماية االجتماعية. وسنعمل علـى ضـمان إعـداد قـوى عاملـة صـحية عاليـة المهـارات وجيـدة التـدريب ومـزودة بمـا 
  من األمراض غير السارية ومكافحتها.يلزمها من موارد لقيادة وتنفيذ إجراءات رامية إلى تعزيز الصحة والوقاية 

  
ونحــن ملتزمــون بتحســين اتخــاذ تــدابير عاليــة المردوديــة بشــأن تعزيــز الصــحة، بمــا يشــمل تــوفير التثقيــف   -١١

الصـــحي، والوقايـــة مـــن األمـــراض طـــوال العمـــر، واإلبكـــار فـــي الكشـــف عنهـــا، وترصـــد الصـــحة، والحـــد مـــن عوامـــل 
ر البيئيــة، وبــذل جهــود حثيثــة لعــالج األشــخاص المعرضــين للخطــر، الخطــر، بمــا فــي ذلــك التعــرض لعوامــل الخطــ

  فضًال عن عالج المصابين منهم بأمراض غير سارية ورعايتهم.
  

وتســليمًا مّنــا بــأن االضــطرابات النفســية وغيرهــا مــن حــاالت الصــحة النفســية المرضــية تســهم فــي العــبء   -١٢
نون من هـذه االضـطرابات وغيرهـا مـن الحـاالت المـذكورة العالمي لألمراض غير السارية وبأن األشخاص الذين يعا

معرضون بشكل متزايد لخطر اإلصابة بأمراض غير سارية أخرى والرتفاع معدالت المراضـة والوفيـات فيمـا بيـنهم، 
ــا ملتزمــون باتخــاذ تــدابير راميــة إلــى تحســين الصــحة النفســية والتعــافي ومعالجــة المحــّددات االجتماعيــة وتلبيــة  فإنن

ياجــات الصــحية األخــرى وٕاعمــال حقــوق اإلنســان الخاصــة باألشــخاص الــذين يعــانون مــن اضــطرابات نفســية االحت
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وسواها من حاالت الصحة النفسية المرضية ومنع حاالت االنتحار في إطار توجيه استجابة شاملة لألمراض غيـر 
  السارية.

  
ض الســارية واألمــراض غيــر الســارية وســنعمل مــن أجــل تعزيــز أوجــه التــآزر فــي مجــال الوقايــة مــن األمــرا  -١٣

ومكافحتهـا علــى الصــعيدين الــوطني واإلقليمــي والصــعيد العــالمي، حيثمــا كــان ذلــك مالئمــًا، وبــالتالزم مــع االعتــراف 
  بفرص تحقيق المكاسب بفضل اتباع نهوج متكاملة.

  
السـارية بمزيـد مـن  وسنعمل على ضـمان تـوافر المـوارد وتعزيـز القـدرات الالزمـة لالسـتجابة لألمـراض غيـر  -١٤

الفعالية واإلنصاف في إطار تحقيق التغطية الصحية الشاملة، بوسائل منها تعزيز إيتـاء خـدمات الوقايـة والخـدمات 
الصحية على مستوى المجتمع المحلي وٕاتاحة األدوية والتكنولوجيات األساسـية للجميـع فيمـا يتعلـق بـاألمراض غيـر 

إتاحــة الخــدمات الصــحية األساســية والمتخصصــة الجيــدة فــي نظمنــا  الســارية. وســوف نســعى جاهــدين إلــى ضــمان
  الصحية، بما فيها الحماية من المخاطر المالية تجّنبًا لمواجهة الصعوبات االجتماعية واالقتصادية.

  
وســنحرص فــي إطــار اإلشــارة إلــى االلتزامــات الســابقة، علــى تحســين قيــاس ومعالجــة االختالفــات الجوهريــة   -١٥

الخطــر المحــّددة والمحــّددات التــي تــؤثر علــى معــدالت المراضــة والوفيــات الناجمــة عــن األمــراض غيــر فــي عوامــل 
السارية التـي تصـيب األطفـال والمـراهقين والنسـاء والرجـال طـوال العمـر، وعلـى متابعـة وتعزيـز النهـوج القائمـة علـى 

تلــك االختالفــات الجوهريــة. ونــدعو نــوع الجــنس مــن أجــل الوقايــة مــن األمــراض غيــر الســارية ومكافحتهــا لمعالجــة 
المنظمة إلى تقديم إرشادات بشأن كيفية تسريع وتيرة تنفيذ الجهود الوطنية الرامية إلى معالجـة تلـك االختالفـات فـي 

  مخاطر المراضة والوفيات الناجمة عن األمراض غير السارية التي تصيب الرجال والنساء والفتيان والفتيات.
  

  بات الوطنية لألمراض غير السارية والتعاون الدولي زيادة كبيرةزيادة تمويل االستجا
  

المدعومـة مـن القنـوات المحليـة والثنائيـة والمتعـددة  –نقّر بأن االستجابات الوطنية لألمـراض غيـر السـارية   -١٦
هـــي اســـتجابات يلـــزم تزويـــدها بتمويـــل كـــاف ويمكـــن التنبـــؤ بـــه ومســـتدام يتناســـب مـــع العـــبء الصـــحي  –األطـــراف 

االجتمـاعي واالقتصــادي العــالمي الـذي تفرضــه. وســوف نســتهل ذلـك بتحديــد األولويــات فيمــا يخـص مــا ُيرصــد فــي و 
  الميزانية المحلية من مخّصصات ألغراض التصدي لألمراض غير السارية، حيثما أمكن.

  
األمـراض االستثمار على الصعيد الوطني فـي مجـال الوقايـة مـن مبررات وسنعمل عند اللزوم، على سوق   -١٧

غيــر الســارية ومكافحتهــا وعوامــل خطرهــا ومحــّدداتها مــن أجــل إيجــاد حيــز مــالي للعمــل. وســوف ننظــر فــي تطبيــق 
خيـــارات سياســـية تـــؤثر إيجابيـــًا علـــى تقليـــل معـــدالت اإلصـــابة بـــاألمراض غيـــر الســـارية طـــوال العمـــر، عـــالوة علـــى 

يل االسـتجابات الوطنيـة لألمـراض غيـر السـارية، حسـب امتالكها أيضًا للقدرات الالزمة إلدرار إيرادات تكميلية لتمو 
االقتضـــاء. وقـــد تشـــمل هـــذه الخيـــارات فـــرض ضـــرائب تتماشـــى مـــع السياســـات الوطنيـــة وااللتزامـــات الدوليـــة علـــى 
المنتجـــات، ومنهـــا منتجـــات التبـــغ وســـواها مـــن المنتجـــات. وسنواصـــل تقّصـــي خيـــارات أخـــرى بشـــأن تـــوفير التمويـــل 

  ات التمويل االبتكاري الطوعية، حسب االقتضاء.التكميلي، بما فيها آلي
  

ونناشد الوكـاالت التابعـة لألمـم المتحـدة وغيرهـا مـن الجهـات الفاعلـة فـي مجـال الصـحة العالميـة أن تعـّزز   -١٨
الدعم المقدم إلى الحكومات في ميدان وضع وتنفيذ االستجابات الوطنية الالزمة للوقاية من األمراض غير السارية 

ا، بمـــا يشـــمل تـــوفير الرعايـــة الملّطفـــة بمـــا يتـــواءم مـــع األولويـــات الوطنيـــة. ونحـــن نتطلـــع إلـــى أن تواصـــل ومكافحتهـــ
المنظمـــة االضـــطالع بـــدورها القيـــادي والتنســـيقي علـــى الصـــعيد العـــالمي وأن تتقّصـــى الســـبل الكفيلـــة بـــالتمّكن مـــن 

لومــات المتعلقــة بمصــادر التمويــل الحاليــة االســتفادة مــن اآلليــات القائمــة علــى أتــّم وجــه مــن أجــل تحديــد وتبــادل المع
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والمحتملة وآليات التعاون في مجال التنمية ألغراض الوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها على الصـعيدين 
مـن  ٣مـن الهـدف  ٤-٣المحلي والوطني والصـعيدين اإلقليمـي والعـالمي، وذلـك دعمـًا للعمـل مـن أجـل بلـوغ الغايـة 

  تدامة بشأن األمراض غير السارية، وتحسينًا لدمج هذه األمراض في آليات تمويل التنمية.أهداف التنمية المس
  

وبإمكــــان األمــــراض غيــــر الســــارية أن تــــديم الفقــــر، ألن المــــرض المــــزمن والعجــــز يمكــــن أن يمنيــــا الفقــــراء   -١٩
قتصــادية الُمحّققــة بشــّق والمشــرفين علــى الوقــوع فــي بــراثن الفقــر بكارثــة اقتصــادية. وأن يمحقــا بســرعة المكاســب اال

األنفس، وخصوصًا في الحاالت التي ال تتوفر فيها خدمات التشخيص والعـالج والرعايـة الملّطفـة، أو ال تُتـاح فيهـا 
تلك الخدمات. وتواجـه المـرأة عبئـًا مزدوجـًا بسـبب األمـراض غيـر السـارية، ألنهـا غالبـًا مـا تضـطلع بـدور قـائم علـى 

قـدمات خـدمات الرعايـة للمرضـى مـن دون أجـر. وسـنحرص علـى اتخـاذ إجـراءات أساس نوع الجنس بوصفها من م
بشأن آثار األمراض غير السارية على الفقر والتنمية باتباع نهوج قائمة علـى نـوع الجـنس. ونحـن نشـجع بقـوة علـى 

موارد المحلية إدراج موضوع الوقاية من تلك األمراض ومكافحتها في إطار المساعدة اإلنمائية الرسمية الستكمال ال
  وتحفيز الحصول على المزيد من الموارد الالزمة للعمل، بما في ذلك البحوث.

  
  تعزيز الجهود الرامية إلى إشراك قطاعات من خارج نطاق الصحة

  
ــاء مــع القطاعــات العامــة مــن خــارج نطــاق الصــحة مــن أجــل الحــد مــن   -٢٠ نقــّر بأنــه ال غنــى عــن العمــل البّن

مراض غيــر الســارية وتحقيــق مكاســب صــحية تقّلــل الوفيــات المبكــرة الناجمــة عــن هــذه عوامــل خطــر اإلصــابة بــاأل
األمـــراض. وٕاضـــافة إلــــى ذلـــك، فإننــــا نســـّلم بعالقـــة التــــرابط القائمـــة بــــين موضـــوع الوقايـــة مــــن األمـــراض المــــذكورة 

مـــا فيهـــا مـــن تلـــك األهـــداف، ب ٣مـــن الهـــدف  ٤-٣ومكافحتهـــا وتحقيـــق أهـــداف التنميـــة المســـتدامة بخـــالف الغايـــة 
الغايــات المتصــلة بــالفقر وٕاســاءة اســتعمال المــواد والتغذيــة والتعــرض لبيئــات خطــرة والمــدن المســتدامة وغيرهــا مــن 
الغايــات. وسيســاعد تنســيق العمــل فــي مراحلــه األولــى عبــر مختلــف القطاعــات، ومنهــا الزراعــة والبيئــة والصــناعة 

فضًال عن إجراء البحـوث، علـى تهيئـة بيئـة صـحية وتمكينيـة  والتجارة والشؤون المالية والتعليم والتخطيط الحضري،
تعّزز وضع السياسات الفعالة والمتماسكة وتؤيد السلوكيات وأنماط الحياة الصـحية. وعلـى قطـاع الصـحة أن يـؤدي 

ثار دورًا في مجال الدعوة إلى اتخاذ هذه اإلجراءات وتقديم معلومات مسندة بالبّينات ودعم عملية إجراء تقييمات لآل
الصحية وتقديم استعراضـات للسياسـات وتحلـيالت بشـأن كيفيـة تـأثير القـرارات الُمّتخـذة علـى الصـحة، بوسـائل منهـا 
إجــراء البحــوث المتعلقــة بالتنفيــذ بقصــد زيــادة اتبــاع الممارســات الفضــلى وتوســيع نطــاق اتباعهــا. لــذا، فإننــا ملتزمــون 

  ن القطاعات لتنفيذ سياسات تحّقق أهدافًا مشتركة.بتأمين قيادة قوية وبتوثيق عرى التعاون فيما بي
  

وسنعّزز الخبرات الُمستمدة في المجالين السياسي والقانوني ألغراض توجيه االستجابات الالزمة لألمراض   -٢١
فرقـة عمـل األمـم المتحـدة المشـتركة بـين الوكـاالت غير السارية من أجـل تحقيـق أهـداف التنميـة المسـتدامة. ونناشـد 

وأعضـائها بـأن يعـّززوا، فـي إطـار الواليـات  ،ومكافحتهـا(غير السارية) ية بالوقاية من األمراض غير المعدية المعنو 
المســندة إلــيهم، العمــل المشــترك بــين القطاعــات وتوســيع نطــاق هــذا العمــل بشــأن دمــج الخبــرات المتعلقــة بالقضــايا 

ر السـارية علـى الصـعيد القطـري، بوسـائل منهـا القانونية المتصلة بالصحة العمومية فـي دعـم مكافحـة األمـراض غيـ
توفير البّينات وٕاسداء المشورة التقنية وٕاجراء دراسات حالة عن التحديات القانونية الُمواجهة. كما نشّجع فرقة العمـل 
المـــذكورة علـــى اســـتطالع العالقـــة القائمـــة بـــين األمـــراض غيـــر الســـارية والقـــانون لتحســـين الـــدعم المقـــدم إلـــى الـــدول 

  ضاء في هذا المجال وزيادة األولوية التي توليها لهذا العمل.األع
  

ونســّلم بــأن إتاحــة التعلــيم الــذي يعــزز التثقيــف الصــحي علــى جميــع مســتويات المجتمــع والســياقات هــو مــن   -٢٢
 المحّددات الرئيسية للصحة، إذ يتسنى بفضله تمكين بيئة المدرسة بوجه خاص من توفير تعليم مسند بالبّينات، بما

يشمل توفير المعلومات والمهارات. وسنعمل على إذكاء الوعي بشأن الصحة والتعافي عبر شرائح المجتمـع بأسـره، 
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بوســائل منهــا دعــم الوقايــة مــن األمــراض غيــر الســارية ومكافحتهــا مــن خــالل شــن حمــالت التوعيــة العامــة وٕاقامــة 
األنسـب وتسـّهل تغييـر السـلوكيات. ومـن واجـب البيئات الصحية المواتية التي تيّسـر الوصـول إلـى الخيـار الصـحي 

قطــاع الصــحة تحديــدًا إعــداد وتقــديم المعلومــات المناســبة لتحســين التثقيــف الصــحي إلــى جانــب القطاعــات المعنيــة 
  التي تتكّفل عمومًا بمسؤولية تعزيز الصحة.

  
ت، بمـــا فيهـــا الصـــحة وســـوف نعـــّزز الجهـــود الراميـــة إلـــى االســـتفادة مـــن تكنولوجيـــا المعلومـــات واالتصـــاال  -٢٣

اإللكترونية والصحة المتنقلة وغيرها من الحلول غير التقليديـة والمبتكـرة، ألغـراض تسـريع وتيـرة العمـل صـوب بلـوغ 
  .٢٠٣٠من أهداف التنمية المستدامة بحلول عام  ٣من الهدف  ٤-٣الغاية 

  
مفرطــــة مــــن الطاقــــة والفقيــــرة  ويســــاورنا القلــــق ألن زيــــادة إنتــــاج واســــتهالك األطعمــــة الحاويــــة علــــى كميــــة  -٢٤

بالمغذيات قد أسهمت في انتشار نظم غذائية حاوية على كميات كبيـرة مـن الـدهون المشـبعة والسـكريات واألمـالح. 
وســوف نعمــل علــى النهــوض بتنفيــذ اســتراتيجيات وتوصــيات عالميــة تهــدف إلــى تعزيــز ورصــد السياســات الوطنيــة 

ك، ضــمن مــا ينطــوي، علــى وضــع مبــادئ توجيهيــة وتوصــيات تؤيــد اتبــاع المتعلقــة باألغذيــة والتغذيــة، وســينطوي ذلــ
نظم غذائية صحية وتشجع مواطنينا على اتباعها طوال العمر، وتزيد من تـوافر األغذيـة المغذيـة والصـحية واآلمنـة 

ات بشـأن وتعّزز القدرة على تحّمل تكاليفها، بما فيها الفواكه والخضـروات، وتمّكـن فـي الوقـت نفسـه مـن إتاحـة خيـار 
تــوفير أغذيــة تعــّزز الصــحة فــي إطــار اتبــاع نظــام غــذائي متــوازن، وضــمان إتاحــة ميــاه الشــرب النظيفــة واآلمنــة. 
ونناشد المنظمة ومنظمة األغذية والزراعة وسواهما من المنظمات الدولية المعنية أن تستفيد بالكامل من عقد األمم 

مواتية للصحة إلنتـاج األغذيـة واإلمـداد بهـا تحـّد مـن اإلصـابة  المتحدة للعمل من أجل التغذية ألغراض تعزيز نظم
  باألمراض غير السارية الناجمة عن النظام الغذائي وتسهم في ضمان اتباع الجميع لنظم غذائية صحية.

  
ونناشــد المنظمــة أن تســّرع خطــى استعراضــها للخبــرات الُمســتمدة مــن السياســات المشــتركة بــين القطاعــات   -٢٥

منـه بشـأن  ٤-٣من أهداف التنمية المستدامة، وخاصّة الغاية  ٣الصعيدين الوطني واإلقليمي لتحقيق الهدف على 
األمـراض غيــر الســارية، وتحـديث توجيهاتهــا بشــأن اإلجــراءات التـي تشــارك فــي اتخاذهــا عـّدة قطاعــات وجهــات مــن 

ر المعارف وأفضل الممارسات بفضل الجهات صاحبة المصلحة من أجل الوقاية من تلك األمراض ومكافحتها ونش
  وذلك بطريقة تدعم العمل على المستوى القطري. ١جماعات الممارسين المعنيين بآلية التنسيق العالمية للمنظمة،

  
  تعزيز دور الجهات الفاعلة غير الدول

  
النهــوض بــأعلى نســّلم بضــرورة إشــراك الجهــات الفاعلــة غيــر الــدول فــي العمــل نظــرًا إلــى دورهــا الهــام فــي   -٢٦

مستوى من الصحة يمكن بلوغه وتعزيزها لهذا المستوى، وتشجيع تلك الجهات على أن تستفيد مّما تضطلع به مـن 
  أنشطتها في حماية الصحة العمومية وتعزيزها بما يتماشى مع السياقات واألولويات الوطنية.

  
الخــاص والمؤسســات الخيريــة وتلــك وســنعّزز فــرص مشــاركة المنظمــات غيــر الحكوميــة وكيانــات القطــاع   -٢٧

األكاديميـــة، عنـــد اللـــزوم وحســـب االقتضـــاء، مشـــاركًة هادفـــًة فـــي إقامـــة ائتالفـــات وتحالفـــات عبـــر مجـــاالت التنميـــة 
المستدامة كاّفة في ميدان الوقاية من األمراض غيـر السـارية ومكافحتهـا فـي إطـار التسـليم بقـدرة هـذه الجهـات علـى 

مـن أهـداف  ٣مـن الهـدف  ٤-٣مـن جهـود علـى مسـتويات مختلفـة ودعـم بلـوغ الغايـة  استكمال ما تبذله الحكومـات
  التنمية المستدامة، والسيما في البلدان النامية.

  
                                                           

 التنسيق العالمية للمنظمة بشأن الوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها (آلية التنسيق العالمية للمنظمة).آلية    ١
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ونناشد الجهات التابعة للقطاع الخاص، التي يتراوح نطاق عملها بـين مشـاريع صـغيرة ومؤسسـات تعاونيـة   -٢٨
ألمراض غيـر السـارية بوصـفه أولويـة تنمويـة فـي سـياق تحقيـق وشركات متعددة الجنسيات، أن تسهم في التصدي ل
  ١٧.١أهداف التنمية المستدامة، وخصوصًا منها الهدف 

  
السعي إلى اتخاذ تدابير رامية إلى التصدي لآلثار السـلبية للمنتجـات والعوامـل البيئيـة الضـارة بالصـحة، وتعزيـز 

  ل فيها ومساءلتها عنهاإسهام القطاع الخاص والجهات الفاعلة األخرى غير الدو
  

إن إمكانية تضارب أغراض الصحة العمومية مع مصالح القطاع الخاص من التحديات البارزة في مجـال   -٢٩
الوقاية مـن األمـراض غيـر السـارية ومكافحتهـا، ونحـن ملتزمـون بتعزيـز القـدرات الوطنيـة علـى المشـاركة البنـاءة مـع 

  كافحتها بطريقة تعّظم فوائد الصحة العمومية.هذا القطاع في الوقاية من تلك األمراض وم
  

ـــة   -٣٠ ـــا أن نواصـــل وضـــع سياســـات منســـقة ومتماســـكة، وتعزيـــز السياســـات واألطـــر التنظيمي ونقـــّر بأنـــه يلزمن
المســندة بالبّينــات، ومواءمــة حــوافز القطــاع الخــاص مــع أهــداف الصــحة العموميــة، وٕاتاحــة خيــارات مواتيــة للصــحة 

ت صــحية، وأن نعمــل تحديــدًا علــى تمكــين النــاس وتزويــدهم بــالموارد والمعــارف الالزمــة، ومعقولــة التكلفــة فــي بيئــا
  ومنها التثقيف الصحي، من أجل تمكينهم من التوصل إلى خيارات صحية واتباع أنماط حياة ملؤها النشاط.

  
لهـا بمـا يتفـق ونشّجع كذلك القطاع الخاص على إنتاج المزيد من منتجـات األغذيـة والمشـروبات والتـرويج   -٣١

مع اتباع نظام غذائي صحي، بوسائل منها إعـادة صـياغة تركيبـة المنتجـات، وخصوصـًا منهـا تلـك الجسـيمة األثـر 
على الصحة، وٕاتاحـة خيـارات معقولـة التكلفـة للجميـع تمـّتعهم بصـحة أوفـر وتتبـع الحقـائق التغذويـة المناسـبة وتتقّيـد 

عـــن محتواهـــا مـــن الســـكريات واألمـــالح والـــدهون، ومحتواهـــا مـــن  بمعـــايير التوســـيم، بمـــا يشـــمل تضـــمينها معلومـــات
الدهون المتحّولة، حسب االقتضاء. كما نشّجع القطاع الخـاص علـى الحـد مـن تعـّرض األطفـال لممارسـات تسـويق 
األغذية والمشروبات غير الكحولية وتأثيرها عليهم بمـا يتماشـى مـع توصـيات المنظمـة وٕارشـاداتها ووفقـًا للتشـريعات 

  لسياسات الوطنية وااللتزامات الدولية ذات الصلة.وا
  

ونسّلم بأهمية تحسين المحددات البيئية وتقليل عوامل الخطر في مجال الوقاية من األمراض غير السارية   -٣٢
من أهداف التنمية المستدامة، وهي  ٣من الهدف  ٩٢-٣و ٤-٣ومكافحتها، وبصالت الترابط القائمة بين الغايتين 

 ١٣صـالت تبـّين أن الوقايــة مـن هــذه األمـراض ومكافحتهـا يمكــن أن يسـهما أيضــًا إسـهامًا إيجابيـًا فــي بلـوغ الهــدف 
مـن أهــداف التنميــة المســتدامة بشـأن تغّيــر المنــاخ. وســوف نشـجع علــى اتخــاذ إجــراءات تعـّزز بعضــها بعضــًا وتؤيــد 

  داف والغايات.بلوغ هذه األه
  

وسنستمر في عملنا مع جميع الجهات صاحبة المصلحة، بما فيها دوائر الصناعة والجهـات القائمـة علـى   -٣٣
تشغيل شركات إنتاج األغذية والمنظمات غير الحكومية المعنية بالصحة والمستهلكين واألوسـاط األكاديميـة، وذلـك 

بشــأن األمــراض غيــر الســارية. وقــد ينطــوي هــذا  ٢٠٢٥ة لعــام مــن أجــل تحقيــق الغايــات االختياريــة التســع المحــّدد
األمــر، حســب االقتضــاء، علــى تشــجيع تســجيل مــا تقطعــه الجهــات الفاعلــة غيــر الــدول مــن التزامــات متحّقــق منهــا 
وٕاتاحــة تلــك االلتزامــات للجمهــور، فضــًال عّمــا تقدمــه مــن تقــارير عــن الوفــاء بتلــك االلتزامــات. ونناشــد المنظمــة أن 

استنباط الخبرات ووضع األدوات واإلرشادات والنهوج التي يمكـن االسـتعانة بهـا لتسـجيل إسـهامات الجهـات تواصل 
                                                           

 المستدامة. وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنميةتعزيز    ١

بدرجــة كبيــرة مــن عــدد الوفيــات واألمــراض الناجمــة عــن التعــّرض للمــواد الكيميائيــة الخطــرة وتلويــث وتلــّوث الهــواء الحــد    ٢
 .٢٠٣٠والماء والتربة بحلول عام 
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الفاعلــة غيــر الــدول ونشــرها فيمــا يتعلــق بتحقيــق تلــك الغايــات، ومســاعدة الــدول األعضــاء علــى أن تشــرك الجهــات 
لسـارية، وعلـى أن تسـتفيد مـن مكـامن قـوة تلـك المذكورة إشراكًا فعاًال في تنفيذ االسـتجابات الوطنيـة لألمـراض غيـر ا

  الجهات.
  

ونناشد الدول األطراف أن تعّجل بتنفيذ اتفاقية المنظمة اإلطارية بشأن مكافحة التبغ تنفيذًا كـامًال بوصـفها   -٣٤
لــم  واحـدة مــن الركــائز األساســية التــي تســتند إليهــا االســتجابة العالميـة لألمــراض غيــر الســارية، ونشــجع البلــدان التــي

تنظر بعُد في أن تصبح طرفًا في هذه االتفاقية على أن تقوم بذلك. وتسليمًا مّنا بتضارب المصالح الجـوهري الـذي 
تتعّذر معالجته بين دوائر صناعة التبغ والصحة العمومية، فإّننا سنواصـل اتخـاذ تـدابير مكافحـة التبـغ مـن دون أي 

  تدخل فيها من دوائر صناعة التبغ هذه.
  

التنســيق العالميــة للمنظمــة بشــأن الوقايــة مــن األمــراض غيــر الســارية ومكافحتهــا علــى تقّصــي آليــة جع ونشــ  -٣٥
أثــر العوامــل المتعلقــة باالقتصــاد والتســويق والتجــارة علــى الوقايــة مــن هــذه األمــراض ومكافحتهــا لتحســين فهــم آثارهــا 

  يذ برنامج عمل مكافحتها.على الحصائل الصحية والفرص المتاحة للمضي قدمًا في العمل بشأن تنف
  

  مواصلة االعتماد على قيادة المنظمة ودورها الرئيسي في االستجابة العالمية لألمراض غير السارية
  

نؤكد من جديد أن المنظمة هي سلطة التوجيه والتنسيق في ميدان العمل الصحي الدولي، وجميع وظائفها   -٣٦
المعــايير ودورهــا فــي عقــد االجتماعــات. وال غنــى عــن دعــم فــي هــذا الصــدد، بمــا فــي ذلــك عملهــا فــي مجــال وضــع 

المنظمة  في توجيه االستجابات الوطنية لألمراض غير السارية واالستجابة للصحة النفسية بوصفها جزءًا ال يتجـزأ 
. وال ُيســتغنى كــذلك عــن المشــورة التــي تســديها المنظمــة إلــى الــدول ٢٠٣٠مــن تنفيــذ خطــة التنميــة المســتدامة لعــام 

عضاء بشأن كيفية معالجة المحددات وعوامل الخطر ألغراض االضطالع بالعمل العالمي بشأن األمراض غير األ
  السارية والصحة النفسية.

  
ونؤكــد أيضـــًا مــن جديـــد دور المنظمــة القيـــادي والتنســـيقي فــي مجـــال تعزيــز ورصـــد العمــل العـــالمي بشـــأن   -٣٧

ت األخــرى التابعــة لألمــم المتحــدة ومصــارف التنميــة وســائر مكافحــة األمــراض غيــر الســارية وصــلته بعمــل الوكــاال
  المنظمات اإلقليمية والدولية بشأن التصدي لألمراض غير السارية بطريقة منسقة.

  
ونناشد المنظمة أن تعّزز قدرتها على إسداء المشورة التقنية والسياسـية وأن ترتقـي بمسـتوى مشـاركة العديـد   -٣٨

التنسـيق العالميـة للمنظمـة بشـأن الوقايـة آليـة من الجهات صاحبة المصلحة وتتحاور معها بواسطة منابر مـن قبيـل 
المعنيــة بالوقايــة مــن و المشــتركة بــين الوكــاالت فرقــة عمــل األمــم المتحــدة مــن األمــراض غيــر الســارية ومكافحتهــا و 

  .ومكافحتها(غير السارية) األمراض غير المعدية 
  

ونناشــــد المنظمــــة كــــذلك أن تنظــــر فــــي إعطــــاء األولويــــة لتنفيــــذ إجــــراءات اســــتراتيجية، ومنهــــا السياســــات   -٣٩
اجتماع األمم المتحـدة الثالـث الرفيـع والتدخالت العالية المردودية والمسندة بالبّينات، وذلك في إطار التحضير لعقد 

  .٢٠١٨المستوى المعني باألمراض غير المعدية (غير السارية) في عام 
  

  تضافر جهود العمل
  

يتـيح أفضـل فرصـة لوضـع  ٢٠٣٠نقّر بأن إدراج األمراض غير السارية في خطة التنميـة المسـتدامة لعـام   -٤٠
ود الســعي المشــترك إلــى إحــراز التقــدم وتحقيــق التنميــة الصــحة، وخاصــًة األمــراض غيــر الســارية، فــي صــميم جهــ
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هـذه فـي نهايـة المطـاف إلـى إيجـاد عـالم منصـف ومزدهـر يتسـنى فيـه لجميـع  ٢٠٣٠المستدامة. وتطمح خطة عام 
  الناس أن يمارسوا حقوقهم ويحيوا فيه حياة طويلة في ظل تمّتعهم بالصحة.

  
مراض غير السارية تجديد االلتزامات وتعزيزها إلثبات ويستدعي تظافر جهود العمل من أجل التصدي لأل  -٤١

قدرتنا على أداء دور فاعل في إيجاد عالم خال من عبء هذه األمراض الذي يمكن تجنبه. وسنواصل في معرض 
وأولئك المعرضين لعوامل خطر اإلصـابة بـاألمراض  –قيامنا بذلك االصغاء إلى شعوب العالم وٕاشراكها في العمل 

ة ومــن تلــزمهم الرعايــة الصــحية فيمــا يتعلــق بتلــك األمــراض والصــحة النفســية. وســنواظب علــى إقامــة غيــر الســاري
  مستقبل يكفل تمّتع أجيال الحاضر والمستقبل بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة والتعافي.
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  من جدول األعمال ٨-١١البند 
  
  

  المستوى للجمعية العامة المعني بإنهاء السللالجتماع الرفيع  التحضير
  
  

  جمعية الصحة العالمية الحادية والسبعون،
  
أن نظرت في الوثيقتين المتعلقتين بالتحضير لالجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة لألمـم المتحـدة بعد   

  ١المعني بإنهاء السل؛
  

فـي العـالم التـي تحصـد األرواح المعدية الرئيسية ألمراض وباء السل مازال واحدًا من ا قلق أنبوٕاذ تالحظ   
بنحـــو  ٢٠١٦عـــن عـــدد آخـــر منهـــا قُـــدِّر فـــي عـــام و  ،مليـــون وفـــاة ١,٣عـــدد ُيقـــّدر بنحـــو المســـؤول عـــن اليـــوم، وهـــو 

السـل المقـاوم ه الوبـاء، بمـا فيـهـذا ، وأن صفوف المتعايشين مع األيدز والعـدوى بفيروسـهبين فيما وفاة  ٣٧٤ ٠٠٠
  االستجابة لمقاومة مضادات الميكروبات؛مجال أولوية في  يمّثللألمن الصحي و  خطيراً  تهديداً يشّكل ، لألدوية

  
االستراتيجية واألهداف العالمية  دت بموجبه اعُتمِ  ) الذي٢٠١٤( ١-٦٧ج ص عوٕاذ تؤكد من جديد القرار   

السـل؛ القضـاء علـى ، والمعروفة الحقًا باسم اسـتراتيجية ٢٠١٥ للوقاية من السل ورعاية مرضاه ومكافحته بعد عام
، خطة العمل العالمية بشأن مقاومـة مضـادات الميكروبـات  دت بموجبهاعُتمِ ) الذي ٢٠١٥( ٧-٦٨ج ص عوالقرار 

اإلعـــالن السياســـي لالجتمـــاع الرفيـــع المســـتوى ) بشـــأن "٢٠١٦( ٧١/٣ قـــرار الجمعيـــة العامـــةوٕاذ تشـــير كـــذلك إلـــى 
  العامة بشأن مقاومة مضادات الميكروبات"؛ للجمعية

  
، ٢٠٣٠خطــة التنميــة المســتدامة لعــام اعُتِمــدت بموجبــه الــذي  ٧٠/١ وٕاذ تشــير إلــى قــرار الجمعيــة العامــة  

  ؛٢٠٣٠إنهاء وباء السل بحلول عام شأن بعن الغاية المرتبطة بها  أهداف التنمية المستدامة، فضالً وُحدِّدت فيه 
  

بشـأن  ٢٠١٧ مـايو/ إلـى جمعيـة الصـحة العالميـة السـبعين فـي أيـارالـذي قُـدِّم وٕاذ تشير كذلك إلى التقرير   
عـن  القطريـة فضـالً تلـك أن اإلجـراءات العالميـة واإلقليميـة و والذي خلـص إلـى السل، القضاء على  تنفيذ استراتيجية

، وأن من الضروري تقديم دعم عالمي رفيـع الالزمة أقل بكثير من تلكالُموظفة في هذا المجال التزال االستثمارات 
خطـى التقـدم الُمحـرز بطيئـة فيمـا يتعلـق أن تالحـظ المستوى وقطع التزامات إقليمية ووطنية في هذا المضـمار، وٕاذ 

، هالوفيــات الناجمــة عنــتقليــل الســل، و اإلصــابة بالســتراتيجية (الحــد مــن حــاالت ببلــوغ جميــع الغايــات الــثالث فــي ا
  ٢)؛وأسرهمالتي يتكبدها مرضاه  التكاليف الكارثيةمن  التخّلصو 
  

 المنظمــة واســتراتيجية المســتدامة التنميــة أهــداف ومعــالم الســل بإنهــاء المتعلقــة الغايــات بلــوغ بــأن تســّلم وٕاذ
اهتمـام  إيـالء مـع منـه، والوقايـة السـل مرضـى برعايـة المتصـلة اإلجـراءات تعزيز ستدعيي السل على القضاء بشأن

المسار الذي يسـلكه كـل بلـد صـوب  سياق  وفي ،ومراعاة السياقات والظروف الوطنية الضعيفة، الفئاتخاص إلى 
 المترتبـة والعواقـب للسـلوالبيئيـة التغطية الصحية الشاملة وعقب مراعاة المحـددات االجتماعيـة واالقتصـادية  تحقيق
  عليه؛

  

                                                           
 .١إضافة  ٧١/١٦وج ٧١/١٦وج ٧١/١٥ج الوثائق    ١

 ، الفرع هاء.٧٠/٣٨الوثيقة ج    ٢
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 المسـتوى رفيـع اجتمـاع عقـد بصـدد ،)٢٠١٦(٧١/١٥٩ بالمقّرر الوارد في قرار الجمعيـة العامـة ترّحب وٕاذ  
  السل؛ مكافحة بشأن ٢٠١٨ عام في
  

ــالمؤتمر الــوزاري العــالمي األول للمنظمــة بشــأن "القضــاء علــى الســل فــي حقبــة التنميــة  أيضــاً ترّحــب  وٕاذ   ب
المســتدامة: اســتجابة متعــّددة القطاعــات"، الــذي اشــتركت فــي تنظيمــه حكومــة االتحــاد الروســي وُعِقــد بموســكو يــومي 

بـاالقتران  ١،عنـه تمّخـض الـذي السـل على القضاء بشأن موسكو وٕاعالن، ٢٠١٧ نوفمبر/ الثاني تشرين ١٧و ١٦
ستجابة أنشطة االالنهوض ب: التالية مجاالتتحديدًا اليخص  مع قطع االلتزامات وتوجيه النداءات بشأن العمل فيما

شــؤون العلــم والبحــث التمويــل الكــافي والمســتدام؛ متابعــة تــوفير ضــمان خطــة التنميــة المســتدامة؛  لســل فــي إطــارل
علـى التحضـير لالجتمـاع الرفيـع المسـتوى للجمعيـة  العمـل فـوراً متعـّدد القطاعـات؛ وضع إطـار للمسـاءلة واالبتكار؛ 

  بشأن مكافحة السل؛ ٢٠١٨في عام  العامة لألمم المتحدة
  

 ،دعم عملية وضع إطار المساءلة المتعّدد القطاعات بشأن موسكو إعالن في المقطوع االلتزام تالحظ وٕاذ  
  )؛٢٠١٨( ٣ق١٤٢م ت وٕاذ تشير في هذا الصدد إلى القرار

  
 التقـدم وتيـرة لتسـريع القطاعـات المتعـدد المسـاءلة إطـار مشـروعوٕاذ تعرب عن ترحيبهـا بتقريـر األمانـة عـن   
  ٢في مجال إنهاء السل، الُمحرز

  
  على ما يلي: ٣الدول األعضاء تحثّ   -١
  

 ٢٠١٨ لتحضـــير لالجتمـــاع الرفيـــع المســـتوى للجمعيـــة العامـــة لألمـــم المتحـــدة فـــي عـــامأن تـــدعم ا  )١(
  رفيعة المستوى؛فيه مشاركًة مشاركة بما في ذلك إتاحة المجال أمام الالسل، بشأن مكافحة 

  
الغايـات تنفيذ جميع االلتزامات التـي دعـا إليهـا إعـالن موسـكو، والتـي ستسـهم فـي بلـوغ وأن تتابع   )٢(

وباء بشأن إنهاء ة المستدامة أهداف التنمي، والغاية الُمحّددة في استراتيجية القضاء على السلالُمحّددة في 
  السل؛

  
جميـع الشـركاء الـدوليين واإلقليميـين والـوطنيين، حسـب االقتضـاء، إلـى متابعـة اإلجـراءات التـي دعـا  تدعو  -٢

  ؛لها دعمهمتقديم إلى  عدُ يؤيدوها بَ  الذين لمتدعو إليها إعالن موسكو، و 
  
  :ما يلي المدير العام تطلب من  -٣
  

علــى طلبهــا، فــي التحضــير م المتحــدة والجمعيــة العامــة، بنــاًء األمــين العــام لألمــدعــم أن يواصــل   )١(
  ؛بشأن مكافحة السل ٢٠١٨لالجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة في عام 

  
أن يقوم جنبًا إلى جنب مع جميـع أصـحاب المصـلحة المعنيـين بـدعم تنفيـذ إعـالن موسـكو بشـأن   )٢(

مباشــرًا فــي تكليــل االجتمــاع الرفيــع المســتوى للجمعيــة العامــة لألمــم  القضــاء علــى الســل، بوصــفه إســهاماً 
                                                           

، /http://www.who.int/tb/Moscow_Declaration_MinisterialConference_TB/enُمتــاح علــى الــرابط اإللكترونــي التــالي:    ١
  .٢٠١٨أيار/ مايو  ١٦تم االّطالع في 

 .١إضافة  ٧١/١٦وج ٧١/١٦الوثيقتان ج   ٢

 االقتصادي اإلقليمي.االقتضاء، منظمات التكامل وحسب    ٣
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واإلجـراءات الوقاية من السل ورعايـة مرضـاه  تعزيزو  بالنجاحبشأن مكافحة السل  ٢٠١٨في عام المتحدة 
إلــى  الراميــة اإلجــراءات: يلــي مــا فيهــا بمــا ،الُمحــّددة التــي يطلــب إعــالن موســكو مــن المنظمــة أن تتخــذها

 ورعايــة الســل مــن الوقايــة يشــمل بمــا الشــاملة، الصــحية التغطيــةتعزيــز الــنظم الصــحية  صــوب تحقيــق  
 المتعـّددة لألدويـة المقـاوم السـل مـن ثقيـل عبء وطأة تحت ترزح التي البلدانوالتعجيل في تزويد  مرضاه؛

 مـن بوصفه المتعّددة لألدوية المقاوم للسل والتصّدي له الطارئة الوطنية استجابتها في دعم من يلزمها بما
 بشأن العالمية العمل خطة تنفيذ دعم طريق عن وذلك،  العمومية الصحةأمن ب الُمترّبصة المخاطر كبرى
  ؛البلدان جميع في تحديداً  السل مكافحة بشأن إجراءات اتخاذ منها بوسائل الميكروبات، مضادات مقاومة

  
المشـورة ٕاسـداء المساعدة و تقديم و في مجال القيادة  تقنيو  استراتيجيأن يواصل االضطالع بدور   )٣(
عـــن العمـــل مـــع المؤسســـات الدوليـــة وســـائر أصـــحاب المصـــلحة بالـــدعم، فضـــًال  لـــدول األعضـــاءتزويـــد او 

  تمويل كاف ومستدام؛كاّفة صوب توفير  المعنيين
  

 الجهـودكـل مـن  مراعـاة مـع واالبتكـار بالسـل المتعلقـة البحـوث بشـأن عالميـة استراتيجية يضع أن  )٤(
 والتنسـيق التعـاون عـرى توثيـق في التقدم من مزيداً  ُيحرز وأن الجديدة، وتلك وساق قدم على بذلها الجاري
 االسـتفادة إمكانيـة أمكـن، حيثمـا حسـبانه، فـي يأخـذ أن على السل، مجال في والتطوير البحث يخص فيما
  ؛ذات الصلةالعالمية  والمبادرات القائمة البحوث شبكات من

  
 وفـي األعضـاء، الـدول مع بالتشاور القطاعات، المتعدد المساءلة إطار مشروع إعداد يواصل أن  )٥(

 النحـــو علـــى الصـــلة ذوي والـــوطنيين واإلقليميـــين الـــدوليين الشـــركاء جميـــع مـــع التعـــاونتوثيـــق عـــرى  إطـــار
 الــدول إلــى التقنــي الــدعم يقــدم وأن ،)٢٠١٧( للســل نهايــة وضــع بشــأن موســكو إعــالن فــي بــه الموصــى
 المســـاءلة إطـــار مشـــروع تكيـــفل منـــه يخصـــص مـــا ذلـــك فـــي بمـــا االقتضـــاء، حســـب والشـــركاء، لألعضـــاء
 مـع للسـل، نهايـة وضـع نحـو المحـرز بالتقـدم للتعجيـل الـوطني الصـعيد علـى واستعماله القطاعات المتعدد
 واالســتعراض واإلبــالغ الرصــد مــن التمكــين أجــل مــن الوطنيــة، والظــروف واللــوائح والقــوانين الســياق مراعــاة
 العــالمي الصــعيدين علــى الســل إنهــاء مجــال فــي المحــرز التقــدم وتيــرة لتســريع الالزمــة اإلجــراءات واتخــاذ

 البلدان في السيماو  وٕايجابي، اءوبنّ  مستقل نهج خالل من الركب، عن يتخلف أحد ترك عدم مع والوطني،
  البلدان؛ تلك أحرزته الذي للتقدم المستقل االستعراض وٕاجراء األكبر، العبء ذات

  
أن يقدم مشـروع إطـار المسـاءلة المتعـدد القطاعـات لتسـريع وتيـرة التقـدم المحـرز فـي مجـال إنهـاء   )٦(

الســل فــي االجتمــاع الرفيــع المســتوى للجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة بشــأن مكافحــة الســل المقــرر عقــده فــي 
  ؛٢٠١٨عام 

 
 إلى جمعية الصحة العالمية الثانية والسبعين، بشأن تنفيذ هذا القرار. تقريراً  أن يقدم  )٧(
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  من جدول األعمال ٢-١١البند 
  
  

  الوقاية من الكوليرا ومكافحتها
  
  

  جمعية الصحة العالمية الحادية والسبعون، 
  

أفضــى إلــى  الكــوليرا: آليــة للمكافحــة والوقايــة، الــذي بشــأن) ٢٠١١(  ١٥-٦٤ج ص عتشــير إلــى القــرار إذ   
مــن العواقــب الصــحية العموميــة  للحــدتنشــيط فرقــة العمــل العالميــة لمكافحــة الكــوليرا مــن أجــل دعــم الــدول األعضــاء 

واالجتماعية واالقتصادية للكوليرا عن طريـق تعزيـز عمـل المنظمـة فـي هـذا المجـال، وتعزيـز التعـاون والتنسـيق بـين 
 المصلحة؛ أصحاب

 
واســتراتيجية فرقــة  ١وٕاذ تعــرب عــن تقــديرها لتقريــر المــدير العــام عــن عمــل المنظمــة فــي الطــوارئ الصــحية  

إلـــــى  عالميـــــة العمـــــل العالميـــــة لمكافحـــــة الكـــــوليرا التـــــي صـــــدرت مـــــؤخرًا: "وضـــــع نهايـــــة للكـــــوليرا: خريطـــــة طريـــــق
معـدالت عاليـة مـن المراضـة والوفيـات بـين الفئـات تزال فاشيات كوليرا واسعة النطاق تتسبب فـي وال ٢،"٢٠٣٠ عام

ظـل عـبء المـرض  السكانية الضعيفة في كل من البيئات التي تمر بحاالت طوارئ وتلك الموطونة بـالكوليرا. وفـي
يـــزال المـــرض يـــؤثر علـــى كـــل عـــام فـــي جميـــع أنحـــاء العـــالم، الحالـــة وفـــاة  ٩٥ ٠٠٠و حالـــةمليـــون  ٢,٩المقـــدر بــــ 

ول العالم، مع احتمال التوسع حيث تكون ظروف المياه واإلصحاح والنظافة الشخصية غير على األقل ح بلداً  ٤٧
 مالئمة؛

 
وٕاذ تقــر بــأن الوقايــة مــن الكــوليرا ومكافحتهــا تتطلبــان اتبــاع نهــج منســق ومتعــدد القطاعــات يشــمل إتاحــة   

ه المأمونــــة، واإلصــــحاح، الرعايــــة الصــــحية المالئمــــة، والتــــدبير العالجــــي المبكــــر للحــــاالت، والحصــــول علــــى الميــــا
 والتثقيــف، ومحــو األميــة الصــحية، وتحســين الســلوكيات الصــحية، مــع اســتخدام لقاحــات الكــوليرا الفمويــة اســتخداماً 

، وتعزيز الترصد، وتبادل المعلومات، وتعزيز القدرات المختبرية، والمشاركة المجتمعية، بما في ذلك العمـل مساعداً 
 ة؛على المحددات االجتماعية للصح

 
بــأن مكافحــة الكــوليرا هــي مســألة اســتجابة للطــوارئ فــي حالــة انــدالع الفاشــيات، ومســألة  وٕاذ تعتــرف أيضــاً   

 ؛في سياقات عالية المخاطر، مثل مخيمات الالجئين والمشردين داخلياً  تطوير عندما يكون المرض متوطناً 
 

، بمــا فــي ذلــك االلتــزام ٢٠٣٠ لعــام وٕاذ تؤكــد علــى أن التقــدم المحــرز نحــو تحقيــق خطــة التنميــة المســتدامة  
(ضــمان تــوافر  ٦(ضــمان تمتّــع الجميــع بأنمــاط عــيش صــحية وبالرفاهيــة فــي جميــع األعمــار)؛ والهــدف  ٣بالهــدف 

(جْعـل المـدن والمسـتوطنات البشـرية  ١١المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وٕادارتها إدارة مستدامة)؛ والهـدف 
الصـمود ومسـتدامة)، مـن شـأنه أن يقلـل مـن معـدل انتشـار الكـوليرا وتوسـعها، إلـى شاملة للجميع وآمنة وقادرة علـى 

 جانب أمراض اإلسهال وأشكال العدوى المعوية األخرى؛
 

                                                           
  .٧١/٦الوثيقة ج   ١
    ٢٠٣٠وضع نهاية للكوليرا: خريطة طريق عالمية إلى عام    ٢
)http://www.who.int/cholera/publications/global-roadmap.pdf?ua=1،  ٢٠١٨مايو  أيار/ ٢١تم االطالع في(.  
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 )؛ ٢٠٠٥( وٕاذ تشير إلى وجوب امتثال جميع الدول األطراف للوائح الصحية الدولية  
 

في حد ذاتها واإلبالغ  يحتمل أن يكون وبائياً  بد من إيالء االعتبار للكوليرا، بوصفها مرضاً وٕاذ تقر بأنه ال  
إن عدم فعل ذلك يعـوق تـدابير  عن أمراض اإلسهال األخرى، داخل نظم الترصد الوطنية، إذ منفصالً  عنها إبالغاً 

 المكافحة الفعالة،
 
 على ما يلي: ١الدول األعضاء تحث  -١

 
مستوى الكوليرا لتصبح أولويـة مـن أولويـات باالرتقاء تعزيز قيام الحكومات بتحديد أوبئة الكوليرا و   )١(

الدولة في البلدان المتضررة منها من خـالل إدراجهـا فـي السياسـات والخطـط الوطنيـة، إّمـا فـي شـكل خطـة 
، أو فــي إطــار الخطــط قائمــة بــذاتها وٕاّمــا بإدماجهــا فــي مبــادرات مكافحــة أمــراض اإلســهال األوســع نطاقــاً 

لصــحي والميــاه واإلصــحاح والنظافــة الشخصــية والتنميــة وتنفيــذ أهــداف الوطنيــة المتعلقــة بالصــحة واألمــن ا
أو الطـــوارئ  التنميـــة المســـتدامة، حســـب اختصـــاص كـــل منهـــا، وتلـــك الخاصـــة بوكـــاالت إدارة الكـــوارث و/

 الوطنية؛ 
 
وضـــع حزمــــة متعــــددة القطاعـــات مــــن التــــدابير المنتقـــاة فــــي مجــــالي الوقايـــة والمكافحــــة الفعــــالين   )٢(

البلــدان المتضــررة، بمــا فــي ذلــك خــدمات الميــاه واإلصــحاح والنظافــة الشخصــية علــى المــدى  وتنفيــذها فــي
الطويـــل، وٕاتاحـــة الرعايـــة الصـــحية المالئمـــة، وٕاتاحـــة الميـــاه المأمونـــة، واإلصـــحاح، والســـلوكيات الصـــحية 

الالزمــة المحســنة، عــالوة علــى تطــوير البنيــة التحتيــة إلــى جانــب مــا يــرتبط بــذلك مــن أنشــطة بنــاء القــدرات 
للعمليــات والصــيانة واإلصــالح ونمــاذج التمويــل المســتدام المكيَّفــة حســب نمــط الســريان المحلــي مــن أجــل 

 مكافحتها أو القضاء عليها على المدى الطويل؛
 
ضــمان أن تشـــمل السياســات والخطـــط الوطنيــة المتعلقـــة بالوقايــة مـــن الكــوليرا وتـــدبيرها العالجـــي   )٣(

 لخطر سريان الكوليرا؛ جميع المناطق المعرضة بشدة
 
وضع آليات وطنية متعددة القطاعات للوقاية من الكوليرا واإلسهال الحـاد وترصـدهما فـي البلـدان   )٤(

المتضررة ُبغية تنسيق تنفيذ خطة مكافحة المرض أو القضاء عليه، مع التأكد من تمثيل مختلف الـوزارات 
  حة الكوليرا؛والوكاالت والشركاء والمجتمعات المعنية بجهود مكاف

  
)، والكشــف المبكــر ٢٠٠٥تعزيــز القــدرة علــى التأهــب بمــا يتماشــى مــع اللــوائح الصــحية الدوليــة (  )٥(

والعــالج، والتأكيــد المختبــري، والتــدبير العالجــي للحــاالت، واالســتجابة الفوريــة والفعالــة للفاشــيات مــن أجــل 
  الحد من اآلثار الصحية العمومية واالجتماعية واالقتصادية؛

  
)، وبنــاء القــدرة ٢٠٠٥تعزيــز ترصــد الكــوليرا والتبليــغ المبكــر عنهــا وفقــًا للــوائح الصــحية الدوليــة (  )٦(

على جمـع البيانـات وتحليلهـا، بمـا فـي ذلـك المعلومـات الخاصـة بالمحـددات الحاسـمة التـي تشـمل التغطيـة 
  بخدمات المياه واإلصحاح؛

  

                                                           
 االقتضاء، منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي.وحسب    ١
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عية في مجال الوقاية من الكـوليرا، والكشـف المبكـر، تعزيز المشاركة المجتمعية، والتعبئة االجتما  )٧(
  ومعالجة مياه المنازل وتخزينها، وسائر أنشطة االستجابة المتصلة بالمياه واإلصحاح والنظافة؛

  
دعـــم البحـــوث المعنيـــة بتحســـين الوقايـــة والمكافحـــة، بوســـائل منهـــا التعـــاون الـــدولي، بمـــا فـــي ذلـــك   )٨(

 مقاومـــة ورصـــدوتـــوفير وســـائل تشـــخيص وعالجـــات أفضـــل وأســـرع؛ البحـــوث المعنيـــة بتحســـين اللقاحـــات 
  .الميكروبات مضادات

  
 إزعاجـاً  أواالمتناع عن تنفيذ التدابير الصحية األكثر تقييدًا لحركة المـرور الـدولي واألكثـر تعـديًا   )٩(

وفقـًا  التي من شأنها أن تحقق مستوى مالئمًا من حمايـة الصـحة، المتاحة المعقولة البدائل منلألشخاص 
  )؛٢٠٠٥للوائح الصحية الدولية (

  
وضع غايات وطنية، حسب االقتضاء، وقطع التزامات مالية وسياسية بمكافحة الكوليرا مع وجود   )١٠(

  خطط تنفيذ وطنية بشأن الهدف المعني من أهداف التنمية المستدامة؛
  
  دير العام ما يلي:الم تطلب من  -٢
  

) ومواصـلة تعزيـز الـدعوة ٢٠٠٥تعزيز ترصد الكوليرا والتبليغ عنها وفقًا للوائح الصـحية الدوليـة (  )١(
 العالميــة العمــل فرقــةوالقيــادة االســتراتيجية والتنســيق مــع الشــركاء علــى المســتويات كافــًة مــن خــالل أمانــة 

واألفرقة العاملة التابعة لها، بوسـائل منهـا تقـديم الـدعم التقنـي واإلرشـادات العمليـة للبلـدان  الكوليرا لمكافحة
  في مجال الوقاية من الكوليرا ومكافحتها؛

  
زيــــادة قــــدرات دعــــم البلــــدان للنهــــوض بقــــدرتها علــــى تنفيــــذ ورصــــد التــــدخالت المتكاملــــة المتعــــددة   )٢(

حتهـــا والقضـــاء عليهـــا علـــى المـــدى الطويـــل؛ والتـــدخالت القطاعـــات مـــن أجـــل الوقايـــة مـــن الكـــوليرا ومكاف
الخاصــة بالتأهــب ألوبئــة الكــوليرا واالســتجابة لهــا وفقــًا للمبــادرات العالميــة المعنيــة بالقضــاء علــى الكــوليرا: 

ومواءمتهــا مــع الخطــط الوطنيــة لتشــجيع التبليــغ، ورصــد التقــدم  ٢٠٣٠خريطــة طريــق عالميــة حتــى عــام 
المعلومـــات الالزمـــة لالســـتراتيجيات القطريـــة والعالميـــة؛ والتـــدخالت المعنيـــة وعـــبء المـــرض بهـــدف تـــوفير 

 بمكافحة المرض أو القضاء عليه؛
  
دعـــم البلـــدان، عنـــد الطلـــب، فـــي تقيـــيم عوامـــل خطـــر الكـــوليرا والقـــدرة علـــى المشـــاركة المتعــــددة   )٣(

  القطاعات في إطار الموارد التقنية الموجودة؛
  
رة المخـــزون االحتيـــاطي مـــن لقـــاح الكـــوليرا الفمـــوي للتمكـــين مـــن وجـــود االســـتمرار فـــي قيـــادة إدا  )٤(

إمـــدادات عالميـــة كافيـــة، بمـــا فـــي ذلـــك الـــدعم المقـــدم بشـــأن اســـتخدام لقـــاح الكـــوليرا الفمـــوي ورصـــد هـــذا 
وتقييمــه، وكــذلك عنــد االقتضــاء حمــالت التطعــيم باللقــاح، بالتعــاون مــع المنظمــات ذات الصــلة  االســتخدام

  ؛والتمنيع اللقاحات أجل من العالمي والتحالفيين، ومن بينهم اليونيسيف والشركاء المعن
  
رصــد ودعـــم أنشـــطة الوقايـــة مـــن الكـــوليرا ومكافحتهـــا علـــى المـــدى الطويـــل وبـــرامج القضـــاء علـــى   )٥(

  المرض على الصعيدين القطري واإلقليمي؛
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ســد  وتســتهدف الكــوليرا مجــال فــيالحصــائل  تحقيــق تســتهدف وتقيــيم بحــوثوضــع ونشــر خطــة   )٦(
 وتطـوير والنظافة، واإلصحاح المياهالفجوات المعرفية المهمة، وتحسين تنفيذ التدخالت القائمة، بما فيها 

تشمل جميـع بحيث   الفاشيات ومكافحة الوقاية في االستمرارية زيادةو  نيالتحس لتحقيق محسنة لقاحات
  جوانب مكافحة الكوليرا؛

  
الكـوليرا علـى أعلـى المسـتويات فـي جـدول أعمـال الصـحة العموميـة العـالمي وتعزيـز إبراز أهميـة   )٧(

تنســــيق وٕادارة القطاعــــات المتعــــددة، والســــيما قطاعــــات الميــــاه واإلصــــحاح والنظافــــة، والقطاعــــات األخــــرى 
  بخالف قطاع الصحة من قبيل القطاع المالي وقطاع تطوير البنية التحتية؛

  
الصحة العالمية الثالثة والسبعين، عن طريق المجلس التنفيذي فـي دورتـه تقديم تقرير إلى جمعية   )٨(

السادســة واألربعــين بعــد المائــة، عــن حالــة الكــوليرا فــي العــالم وتقيــيم الجهــود المبذولــة للوقايــة مــن الكــوليرا 
  ومكافحتها.
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  من جدول األعمال ١-١٢البند 
  
  

  الناجم عن لدغ الثعابينالتصدي لعبء التسّمم 
  
  

  جمعية الصحة العالمية الحادية والسبعون،
  

 ١،الخاص بالعبء العالمي للدغ الثعابينبعد النظر في التقرير 
  
 ٨١ ٠٠٠زاء وفــــــــاة عــــــــدد مــــــــن الرجــــــــال والنســــــــاء واألطفــــــــال يتــــــــراوح بــــــــين إقلــــــــق بــــــــالغ اليســــــــاورها ٕاذ و 

شـــخص فـــي الســـنة فـــي العـــالم حســـب التقـــديرات ومعانـــاة أربعـــة أو خمســـة أضـــعاف هـــذا العـــدد مـــن  ١٣٨ ٠٠٠و
 ٢؛الناجم عن لدغ الثعابينالتسمم األشخاص من العجز البدني والنفسي بسبب 

  
المجتمعــات الفقيــرة أن أغلــب األشــخاص المتضــررين مــن لــدغ الثعــابين هــم أفــراد ينتمــون إلــى وٕاذ تالحــظ 

  سنة؛ ٤٠سنوات و ١٠وتتراوح أعمارهم بين  الزراعة والرعيالمعتمدة على 
 

وٕاذ يســاورها القلــق ألن عــدة عوامــل، بمــا فيهــا ســوء الوقايــة وتــدريب العــاملين الصــحيين وتشــخيص حــاالت 
التســمم النــاجم عــن لــدغ الثعــابين وعالجهــا وعــدم كفايــة األدوات المتاحــة للوقايــة مــن المــرض وتشخيصــه وعالجــه، 

  ؛ز المزيد من التقدم في التصدي للتسمم الناجم عن لدغ الثعابينتحول دون إحرا
  

التسمم الناجم عن لدغ الثعابين يسـبب آالمـًا غيـر متناسـبة إال أنـه ُأغفـل إلـى حـد كبيـر حتـى وٕاذ تسلم بأن 
  ؛في األوساط الصحية العالمية على الرغم من احتمال تكبد نفقات صحية هائلة وتفاقم الفقر نتيجة لهاآلن 

  
التســمم النــاجم عــن لــدغ الثعــابين يعتبــر حســب المنظمــة مرضــًا مــن أمــراض المنــاطق وٕاذ تســلم أيضــًا بــأن 

فريـق الخبـراء االستشـاري االسـتراتيجي والتقنـي التـابع للمنظمـة تبعـًا لتوصـية  ٣ذات األولوية العليـا، المدارية المهملة
 ٤)،٢٠١٧آذار/ مـارس  ٣٠و ٢٩اشر (جنيف، في والمعني بأمراض المناطق المدارية المهملة خالل اجتماعه الع

  ؛تلبيًة للحاجة الملحة إلى تنفيذ استراتيجيات وأدوات وتدخالت فعالة للمكافحة
  

باالفتقــــار إلــــى اإلحصــــاءات والمعلومــــات الدقيقــــة وبضــــرورة مواصــــلة االرتقــــاء بالبيانــــات عــــن وٕاذ تعتــــرف 
 مرض ومكافحته؛لتحسين فهم الوبائيات التسمم الناجم عن لدغ الثعابين 

                                                           
  .٧١/١٧ة جالوثيق   ١
النــاجم عــن لـدغ الثعــابين هــو المـرض الــذي تســببه التبـدالت المرضــية والفيزيولوجيــة المرضـية الناشــئة بفعــل الســم التسـمم    ٢

 المؤذي المحقون في الجسم نتيجة للدغ الثعابين. 
http://www.pascar.org/uploads/files/ADDIS_ABABA_COMMUNIQU%C3%89_ON_ERADICATION_OF_RHUEMA

TIC_HEART_DISEASE_IN_AFRICA_-_Submission1.pdf  
(تم االطالع في  /http://www.who.int/snakebites/resources/s40409-017-0127-6/en اإللكتروني التالي:انظر الموقع    ٣
 ).٢٠١٧األول/ ديسمبر كانون  ٨

  اإللكتروني التالي: انظر الموقع    ٤
http://www.who.int/neglected_diseases/NTD_STAG_report_2017.pdf?ua=1. 
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أنــه مــن األساســي التشــخيص المبكــر والعــالج للحــد مــن حــاالت المراضــة والعجــز والوفيــات التــي وٕاذ تــدرك 
 يمكن أن يسببها التسمم الناجم عن لدغ الثعابين؛

  
التقدم الذي أحرزته بعض الدول األعضاء فيمـا يتصـل بالبحـث فـي التسـمم النـاجم وٕاذ تالحظ مع االرتياح 

 بين وتحسين التدبير العالجي للحاالت؛عن لدغ الثعا
  

كلفة في جميع أقاليم العالم توٕاذ تقر بالحاجة الملحة إلى تحسين إتاحة عالجات مأمونة وناجعة وميسورة ال
 التسمم الناجم عن لدغ الثعابين؛التي يتوطن فيها 

  
دغ الثعــابين التســمم النــاجم عــن لــوٕاذ تعتــرف بعمــل المنظمــة مــن أجــل وضــع مبــادئ توجيهيــة لتشــخيص 

 العالم؛ألدوية المضادة للسموم ومراقبتها وتنظيمها وضرورة إتاحتها لجميع أقاليم وتدبيره العالجي وٕانتاج ا
  

ـــــة المســـــتدامة  ـــــواردة فـــــي خطـــــة التنمي ـــــة المســـــتدامة ال وٕاذ تضـــــع فـــــي اعتبارهـــــا أن تحقيـــــق أهـــــداف التنمي
، والسيما األهداف المتعلقـة بـالفقر والجـوع والصـحة والتعلـيم، قـد يتعرقـل نتيجـة لألثـر السـلبي لألمـراض ٢٠٣٠ لعام

 التسمم الناجم عن لدغ الثعابين،المهملة التي يعاني منها الفقراء وتشمل 
  
  على ما يلي: ١الدول األعضاء تحث  -١

القتضـاء، بـرامج الترصـد والوقايـة والعـالج أن تقّيم عبء لدغ الثعابين وتضع و/ أو تعزز، عنـد ا  )١(
 ؛والتأهيل

أن تحّســن إمكانيــة تــوافر األدويــة المضــادة للســموم وٕاتاحتهــا وتحمــل تكاليفهــا للســكان المعرضــين   )٢(
للخطــر، وتضــع آليــات لضــمان قــدرة الجميــع علــى تحمــل التكــاليف اإلضــافية المرتبطــة بــالعالج والتأهيــل 

  الثعابين؛عقب التسمم الناجم عن لدغ 

أن تنهض بنقل المعارف والتكنولوجيا بين الدول األعضاء بهدف تحسين توافر األدويـة المضـادة   )٣(
  للسموم على الصعيد العالمي والتدبير العالجي الفعال للحاالت؛

أن تـــدمج، حيثمـــا يكـــون ممكنـــًا ومالئمـــًا، الجهـــود الراميـــة إلـــى مكافحـــة التســـمم النـــاجم عـــن لـــدغ   )٤(
  ؛مع سائر األنشطة المعنية لمكافحة األمراضالثعابين 

أن تحّسن إتاحة خدمات العالج والتأهيل المحددة لألشخاص المتضررين من التسـمم النـاجم عـن   )٥(
  لدغ الثعابين من خالل تعبئة الموارد الوطنية؛

أن تــوفر التــدريب للعــاملين الصــحيين المعنيــين بشــأن تشــخيص حــاالت التســمم النــاجم عــن لــدغ   )٦(
  الثعابين وتدبيرها العالجي، بالتشديد الخاص على األقاليم ذات معدالت اإلصابة العليا؛

أن تكّثف وتدعم البحـوث المتعلقـة بالتسـمم النـاجم عـن لـدغ الثعـابين والسـيما بهـدف إعـداد أدوات   )٧(
  جديدة لتشخيص المرض وعالجه والوقاية منه وقياس عبئه؛

                                                           
 وحسب االقتضاء، منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي.   ١
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النــاجم عــن لــدغ الثعــابين عبــر حمــالت عامــة محــددة الســياق أن تعــزز وعــي المجتمــع بالتســمم   )٨(
  الثقافي دعمًا للعالج المبكر والوقاية، وتكّثف مشاركة المجتمع في جهود التوعية والوقاية؛

أن توّطـــد التعـــاون والتـــآزر بـــين الـــدول األعضـــاء والمجتمـــع الـــدولي والجهـــات صـــاحبة المصـــلحة   )٩(
  لمكافحة التسمم الناجم عن لدغ الثعابين والوقاية منه وعالجه؛ المعنية بغية تعزيز القدرات الوطنية

  
   المدير العام ما يلي:من  تطلب  -٢

، بضمان التسمم الناجم عن لدغ الثعابينأن يسّرع وتيرة الجهود العالمية المبذولة وينسق مكافحة   )١(
 األولوية للتدخالت الشديدة التأثير؛جودة األدوية المضادة للسموم والعالجات األخرى ومأمونيتها ومنح 

التســمم النــاجم عــن لــدغ أن يواصــل تقــديم الــدعم التقنــي إلــى المؤسســات العاملــة علــى البحــث فــي   )٢(
الثعـــابين بمـــا فيهـــا المراكـــز المتعاونـــة مـــع المنظمـــة دعمـــًا للجهـــود المحســـنة والمســـندة بالبّينـــات لمكافحـــة 

 ؛المرض

ميــة إلــى تحســين إمكانيــة تــوافر األدويــة المضــادة للســموم المأمونــة أن يــنهض بــالجهود الدوليــة الرا  )٣(
 ؛والناجعة وٕاتاحتها وتحمل تكاليفها للجميع

أن يقـــدم الـــدعم إلـــى الـــدول األعضـــاء لتعزيـــز قـــدراتها مـــن أجـــل تحســـين التوعيـــة والوقايـــة وٕاتاحـــة   )٤(
  ومكافحتها؛ التسمم الناجم عن لدغ الثعابينالعالج والحد من حاالت 

 يوّطد التعاون التقني بين الدول األعضاء كوسيلة لتدعيم خدمات الترصد والعالج والتأهيل؛ أن  )٥(

يتعاون مع الوكاالت الدولية والمنظمات غيـر الحكوميـة والمؤسسـات ومؤسسـات البحـث، عنـد أن   )٦(
االقتضاء ووفقًا للواليات المعنية المسندة إليها، لتقديم الدعم مباشرة إلـى الـدول األعضـاء التـي ينتشـر فيهـا 

عالجــي لحــاالت لــدغ التســمم النــاجم عــن لــدغ الثعــابين، بنــاًء علــى الطلــب، بهــدف تــدعيم أنشــطة التــدبير ال
 الثعابين؛

قـــدم تقريـــرًا عـــن التقـــدم المحـــرز فـــي تنفيـــذ هـــذا القـــرار إلـــى جمعيـــة الصـــحة العالميـــة الثالثـــة أن ي  )٧(
 والسبعين.
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  من جدول األعمال ٢-١٢البند 
  
  

  ٢٠٣٠-٢٠١٨للمنظمة بشأن النشاط البدني للفترة  العالميةخطة العمل 
  
  

  الحادية والسبعون،جمعية الصحة العالمية 
  

  ١بعد النظر في التقرير المتعلق بالنشاط البدني من أجل الصحة،
  

يســاورها القلــق إزاء ســرعة نمــو عــبء األمــراض غيــر الســارية واضــطرابات الصــحة النفســية واعــتالالت وٕاذ 
الحيـاة والتنميـة الصحة النفسية األخرى على الصعيد العالمي وما لها مـن أثـر سـلبي علـى الصـحة والعافيـة ونوعيـة 

 ؛االجتماعية واالقتصادية
  

أمـران يسـمحان بالوقايـة مـن عـدد ال يقـل  تعزيـز النشـاط البـدني والحـد مـن سـلوك قلـة الحركـةوٕاذ تسّلم بـأن 
وخفــض حـــاالت  ٢مليــون حالــة وفــاة مرتبطـــة بــاألمراض غيــر الســارية فــي الســـنة علــى الصــعيد العــالمي ٣,٢عــن 

وتخفيــف العــبء المــالي الملقــى علــى الــنظم الصــحية وزيــادة عــدد ســنوات الحيــاة  اإلعاقــة والمراضــة المتصــلة بــذلك
  ؛الصحية

  
اإلعالن السياسي الجتماع الجمعية العامة الرفيـع المسـتوى المعنـي بالوقايـة مـن األمـراض غيـر وٕاذ تذكر ب

والوثيقــة الختاميــة الجتمــاع الجمعيــة العامــة الرفيــع المســتوى المعنــي  ٣)٢٠١١المعديــة (غيــر الســارية) ومكافحتهــا (
باالســتعراض والتقيــيم الشــاملين للتقــدم المحــرز فــي الوقايــة مــن األمــراض غيــر المعديــة (غيــر الســارية) ومكافحتهــا 

ـــــــــة المســـــــــتدامة لعـــــــــام  ٤)٢٠١٤( ـــــــــة الصـــــــــحة  ٢٠٣٠٥وخطـــــــــة التنمي ـــــــــراري جمعي ) ١٩٩٨( ١٨-٥١ع  ص  جوق
) ٢٠٠٢( ٢٣-٥٥ع  ص  ج) بشأن الوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتهـا والقـرار ٢٠٠٠( ١٧-٥٣ع  ص  جو

) المتعلــق باالســتراتيجية العالميــة ٢٠٠٤( ١٧-٥٧ع  ص  جبشــأن النظــام الغــذائي والنشــاط البــدني والصــحة والقــرار 
اإلعالن السياسي تابعة ) المتعلق بم٢٠١٣( ١٠-٦٦ج ص عبشأن النظام الغذائي والنشاط البدني والصحة والقرار 

لالجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة بشأن الوقاية من األمراض غير المعديـة (غيـر السـارية) ومكافحتهـا الـذي 
والغايــة العالميــة  ٢٠٢٠-٢٠١٣اعتمــد خطــة العمــل العالميــة بشــأن الوقايــة مــن األمــراض غيــر الســارية ومكافحتهــا 

 ؛٢٠٢٥بحلول عام  ٪ في معدل انتشار قلة النشاط البدني١٠فاض نسبي قدره االختيارية المتمثلة في تحقيق انخ
  

المنظمـة لرصـد التقـدم المحـرز فـي وٕاذ تقر بعمل األمانة في تزويد الدول األعضاء باألدوات بما فيها أداة 
يضًا باحتمـال وتقر أ ٦مجال األمراض غير السارية على الصعيد العالمي والمبادئ التوجيهية لتعزيز النشاط البدني

                                                           
  .٧١/١٨جالوثيقة    ١
مـن  ٣٣، الصـفحة ٢٠١٤جنيـف: منظمـة الصـحة العالميـة؛ ، ٢٠١٤تقرير الحالـة العـالمي عـن األمـراض غيـر السـارية    ٢

 النص اإلنكليزي.

 .) الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة٢٠١١( ٦٦/٢القرار    ٣

 ) الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة.٢٠١٤( ٦٨/٣٠٠القرار    ٤

 ) الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة.٢٠١٥( ٧٠/١القرار    ٥

(علـــى الموقـــع  ٢٠١٠ منظمـــة الصـــحة العالميـــة،التوصـــيات العالميـــة بشـــأن النشـــاط البـــدني مـــن أجـــل الصـــحة، جنيـــف:    ٦
ــــــــــي /http://www.who.int/dietphysicalactivity/publications/9789241599979/enاإللكترونــــــــــي التــــــــــالي:  ــــــــــم االطــــــــــالع ف ، ت

 .)٢٠١٨كانون الثاني/ يناير   ٢٢
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ضــرورة وضــع أدوات ومبــادئ توجيهيــة إضــافية لمســاعدة الــدول األعضــاء علــى تكثيــف إجراءاتهــا لتعزيــز النشــاط 
 ؛والحد من سلوك قلة الحركةالبدني 

  
وٕاذ تعتــرف بــالجهود التــي بــذلتها الــدول األعضــاء وجميــع الجهــات صــاحبة المصــلحة المعنيــة فــي الســنوات 

فـي إطـار الجهـود األوسـع نطاقـًا الراميـة إلـى الوقايـة مـن  والحد من سلوك قلـة الحركـةدني األخيرة لتعزيز النشاط الب
 األمراض غير السارية ومكافحتها وتحسين الصحة النفسية؛

  
والحــد مــن وٕاذ تعتــرف أيضــًا بضــرورة مواصــلة تكثيــف اإلجــراءات وتهيئــة البيئــات لتيســير النشــاط البــدني 

 في اعتبارها مختلف السياقات واألولويات والفرص السياسية الوطنية، سلوك قلة الحركة طيلة العمر وتضع
  

 ؛٢٠٣٠-٢٠١٨خطة العمل العالمية بشأن النشاط البدني للفترة  تقر  -١
  
٪ باســــتخدام البيانــــات ١٥انخفــــاض نســــبي قــــدره االختياريــــة المتمثلــــة فــــي تحقيــــق الغايــــة العالميــــة  تعتمــــد  -٢

بحلـول  ٢والبـالغين ١الخمـول البـدني علـى الصـعيد العـالمي لـدى المـراهقينفي معـدل انتشـار  ٢٠١٦األساسية لعام 
 ٪ فـي معـدل١٠انخفـاض نسـبي قـدره المتمثلـة فـي تحقيـق الراهنـة االختياريـة للغايـة العالميـة ، كتمديـد ٢٠٣٠عـام 

  ٣؛٢٠٢٥بحلول عام  انتشار قلة النشاط البدني
  
  تنفيــــــــــــذ خطــــــــــــة العمــــــــــــل العالميــــــــــــة بشــــــــــــأن النشــــــــــــاط البــــــــــــدني علــــــــــــى  ٤الــــــــــــدول األعضــــــــــــاء تحــــــــــــث  -٣

حسب السياقات واألولويات الوطنية ورصد التقدم المحرز وتقديم التقارير عنه بانتظام بهدف  ٢٠٣٠-٢٠١٨للفترة 
 تحسين أداء البرامج؛

 
مصــلحة الجهــات الشــريكة الوطنيــة واإلقليميــة والدوليــة المعنيــة إلــى جانــب ســائر الجهــات صــاحبة ال تــدعو  -٤ 

 ٢٠٣٠-٢٠١٨ خطـــة العمـــل العالميـــة بشـــأن النشـــاط البـــدني للفتـــرةالمعنيـــة بمـــا فيهـــا القطـــاع الخـــاص إلـــى تنفيـــذ 
      والمساهمة في تحقيق األغراض االستراتيجية لخطة العمل بما يتواءم مع الخطط أو االستراتيجيات المحلية؛

      المدير العام ما يلي:من  تطلب  -٥ 

خطـــة العمـــل العالميـــة بشـــأن النشـــاط البـــدني أن ينفـــذ اإلجـــراءات الخاصـــة باألمانـــة الـــواردة فـــي   )١( 
، بمـــا فـــي ذلـــك تـــوفير الـــدعم الـــالزم للـــدول األعضـــاء لتنفيـــذ الخطـــة، بالتعـــاون مـــع ٢٠٣٠-٢٠١٨ للفتـــرة

     الجهات الشريكة المعنية األخرى؛

خطـة العمـل العالميـة بشـأن النشـاط شـأن تنفيـذ أن يضع الصيغة النهائيـة إلطـار للرصـد والتقيـيم ب  )٢( 
مؤشــرات العمليــات واآلثــار بحلــول ، بمــا فــي ذلــك مجموعــة موصــى بهــا مــن ٢٠٣٠-٢٠١٨البــدني للفتــرة 

، بالتشاور مع الدول األعضاء والجهات صاحبة المصلحة المعنية األخـرى ومـع مراعـاة ٢٠١٨نهاية عام 
                                                           

دقيقــة مــن  ٦٠ممارسـة أقـل مـن أنـه سـنة) علـى  ١٧و ١١لدى المراهقين (المتراوحة أعمارهم بـين  يعّرف الخمول البدني   ١
 النشـاط اليومي الذي يتراوح بين معتدل ونشيط.

دقيقـــة مـــن  ١٥٠ممارســة أقــل مــن ســنة وأكثــر) علــى أنــه  ١٨يعــّرف الخمــول البــدني لــدى البــالغين (الــذين تبلــغ أعمــارهم    ٢
 ي األسبوع.النشـاط المعتـدل ف

 .١٠-٦٦ج ص عالقرار انظر    ٣

 وحسب االقتضاء، منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي.   ٤
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الصـــعيدين العـــالمي واإلقليمـــي، وينشـــر ذلـــك اإلطـــار علـــى إطـــار الرصـــد الـــراهن والمؤشـــرات الراهنـــة علـــى 
     الموقع اإللكتروني للمنظمة؛

تقريـــر الحالـــة العـــالمي األول عـــن النشـــاط البـــدني اســـتنادًا إلـــى  ٢٠٢٠أن يعـــد قبـــل منتهـــى عـــام   )٣( 
     أحدث البّينات المتاحة والتجارب الدولية، بما في ذلك عن سلوك قلة الحركة؛

خطــــة العمــــل العالميــــة بشــــأن النشــــاط البــــدني أن يــــدمج التقريــــر عــــن التقــــدم المحــــرز فــــي تنفيــــذ   )٤( 
 ٢٠٢٦و ٢٠٢١فــي التقــارير التــي ينبغــي تقــديمها إلــى جمعيــة الصــحة فــي عــامي  ٢٠٣٠-٢٠١٨ للفتــرة

عـن )؛ ويقـدم تقريـرًا ختاميـًا ٢٠١٣( ١٠-٦٦ج ص عوفقًا لتسلسل التقارير المتفق عليه والمبـين فـي القـرار 
     ؛٢٠٣٠إلى جمعية الصحة في عام  ٢٠٣٠-٢٠١٨خطة العمل العالمية بشأن النشاط البدني للفترة 

  .٢٠١٠التوصيات العالمية بشأن النشاط البدني من أجل الصحة لعام أن يحّدث   )٥(
  
  

=     =     =  


