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متابعة اإلعالن السياسي المنبثق عن االجتماع الرفيع 
للجمعية العامة المعني بالوقاية من المستوى الثالث 

  األمراض غير المعدية (غير السارية) ومكافحتها
  
  

االجتماعات الرفيعة  التقرير المتعلق بمتابعةفي  أن نظرتبعد  ية والســــبعون،ناثجمعية الصــــحة العالمية ال
ــتوى للجمعية العامة لألمم المتحدة المعني ــــ ــارية  ةالمسـ ـــ ــــحة: الوقاية من األمراض غير الســ ــ ـــائل المتعلقة بالصـ ــ بالمســ

ـــتوى الثالث للجمعية العامة المعني بالوقاية من األمراضالذي  ١ومكافحتها ــائل االجتماع الرفيع المســ ـــح حصـــ  يوضــ
  :قررت ما يليومكافحتها،  (غير السارية) غير الُمعدية

  
ـــتوى الثالث للجمعية العامة   )١( ــ ــ ـــ ـــي المنبثق عن االجتماع الرفيع المسـ ـــ ــ ــ ــياسـ ــ ــ ــ أن ترحب باإلعالن الســـ

ــارية(المعني بالوقاية من األمراض غير الُمعدية  ـــ ــ ــ ــ ـــ الذي اعتمدته الجمعية العامة في  ومكافحتها) غير السـ
  دعم الدول األعضاء في تنفيذه؛ المدير العام لب من، وأن تط)٢٠١٨( ٧٣/٢القرار 

  
ـــة  )٢( ـــاريــ ــ ــ ـــ ـــ ــ ــ ـــة من األمراض غير الســ ــــأن الوقـــــايــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــة بشــ ــة العمـــــل العـــــالميــ ـــد أغراض خطـــ  أن تؤكــ

ـــية في الفترة ٢٠٢٠-٢٠١٣  ومكافحتها ــحة النفســــ ــ ــة بالصـــ ــ ـــاملة الخاصـــ ــ  ٢٠٢٠-٢٠١٣  وخطة العمل الشــ
ـــعتهما المنظمة، ـــ ـــ ــ ــهام اللتين وضــ ـــ ــ ـــ ــ ــتدامة  ٤-٣في تحقيق الغاية  لإلسـ ــ ـــ ــ تخفيض (من أهداف التنمية المســــ

بمقدار الثلث من خالل الوقاية والعالج ) غير السارية(جمة عن األمراض غير المعدية الوفيات المبكرة النا
وسـائر األهداف والغايات المتعلقة باألمراض غير ) ٢٠٣٠وتعزيز الصـحة والسـالمة العقليتين بحلول عام 

ـــمولة ــ ــارية، وأن تمد الفترة المشــ ــ ــمان مواءمتهما مع خطة التن ٢٠٣٠العمل حتى عام  بخطتي الســـ ـــ مية لضــ
  ؛٢٠٣٠المستدامة لعام 

  
  أن تطلب من المدير العام ما يلي:  )٣(

مراعاة آراء سائر عقب حسب االقتضاء، بالتشاور مع الدول األعضاء و  ،أن يقدم اقتراحات  (أ)
ــلحة، ــحاب المصــ ــأن تحديث تذييالت ٢أصــ ــأن الوقاية من األمراض غير  بشــ خطة العمل العالمية بشــ

ـــارية ومكافحتها  ــ ـــ ــ ــ ـــية في  ٢٠٢٠-٢٠١٣السـ ـــ ــ ــ ـــحة النفســـ ــ ـــ ــ ــة بالصـــ ــ ـــ ــ ــ ـــاملة الخاصــ ــ ـــ ــ وخطة العمل الشـــ
ــــعتهما المنظمة، على أن تظل ٢٠٢٠-٢٠١٣  الفترة ــتند خطتا اللتين وضــ ـــ إلى البّينات تين العمل مسـ

ــــأن الو ب الوفاء العلمية، من أجل ــ ــابقة بشــ ــ ــ ـــارية ومكافحتها، االلتزامات الســ ـــ قاية من األمراض غير الســ
ــتدامة  ٤-٣الغاية  هافي  بما ــ ــ تخفيض الوفيات المبكرة الناجمة عن األمراض (من أهداف التنمية المســـ

ــارية(غير المعدية  ــ ــ ـــ ــالمة ) غير الســـ ـــ ــ ـــ ـــحة والســ ــ ــ ـــ بمقدار الثلث من خالل الوقاية والعالج وتعزيز الصــ
  والغايات ذات الصلة؛وسائر األهداف ) ٢٠٣٠  العقليتين بحلول عام

                                                           
 .٧٢/١٩الوثيقة ج   ١

  وفقًا إلطار المنظمة الخاص بالمشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول.   ٢
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ــتند إلى العمل الجاري   (ب) ـــية والتدخالت إنجازه أن يســـ ــياســ بالفعل في إعداد قائمة الخيارات الســـ
ـــاء في تنفيذ االلتزامات  ــ ــ ـــاء، لدعم الدول األعضــ ــ ــ ــب االقتضــ ــ ـــ الفّعالة من حيث التكلفة، وتحديثها حســ

ـــتوى  واردة فيال ــي المنبثق عن االجتماع الرفيع المســـ ــــياســــ الثالث للجمعية العامة المعني اإلعالن الســ
ــارية(بالوقاية من األمراض غير الُمعدية  ـــ ــــحة  )٢٠١٨ومكافحتها () غير الســـ ـــبيل تعزيز الصــــ ــ في ســـ

ــحة في هذه القائمة في عام  ـــ ــ ـــالمة العقليتين، كي تنظر جمعية الصــ ــ ــ من خالل المجلس  ٢٠٢٠والســ
  التنفيذي؛ 

ــتند إلى العمل الجاري   (ج) ـــية والتدخالت بالفعل في إعدإنجازه أن يســـ ــياســ اد قائمة الخيارات الســـ
ــــاء في تنفيذ االلتزامات ال ــي  واردة  فيالفّعالة من حيث التكلفة، لدعم الدول األعضـ ــ ــــياسـ اإلعالن السـ

ــتوى الثالث للجمعية العامة المعني بالوقاية من األمراض غير  ـــ ــ ــ ـــ المنبثق عن االجتماع الرفيع المســـ
ــارية(الُمعدية  ــ ــ ــبيل الحد من عدد الوفيات المبكرة الناجمة عن  )٢٠١٨ومكافحتها () غير الســــ ــ ــ في ســــ

ـــدي  ـــ ــ ــ ــــارية التي ُتعزى إلى تلوث الهواء، مع اإلقرار في الوقت ذاته بأهمية التصـــ ــ ــ ـــ األمراض غير الســ
ـــحــة في هــذه القــائمــة في عــام  ــ ــ ـــ ــ من خالل  ٢٠٢٠لجميع المحــددات البيئيــة، كي تنظر جمعيــة الصـــ

  المجلس التنفيذي؛

ــحةأن يقدم تقريرًا إلى ج  (د) ـــ ــ ــ ـــ ـــبعين معية الصــ ـــ ــ ـــ من خالل  ٢٠٢٠في عام  العالمية الثالثة والســـ
لمنظمة من أجل الحد من تعاطي صــادرة عن الاالمجلس التنفيذي، بشــأن تنفيذ االســتراتيجية العالمية 

 ؛ في تنفيذها لُمضي ُقدماً ا سبيلو  الكحول على نحو ضار خالل العقد األول الذي مر منذ اعتمادها،

ـــارية ومكافحتها متعلقة التقارير الأن يدمج   (ه) بالتقدم الُمحرز في الوقاية من األمراض غير السـ
ــــحة من خالل المجلس التنفيذي من  ــنوي يقدم إلى جمعية الصـ ـــحة النفســـــية في تقرير ســـ وتعزيز الصــ

ــة ، على أن ُترفق بـــه التقـــارير ال٢٠٣١إلى عـــام  ٢٠٢١عـــام  بتنفيـــذ القرارات وخطط العمـــل متعلقـ
ــتراتيج ـــ ـــلة،واالسـ ــى مع التكليفات واُألطر الزمنية القائمة المتعلقة وذلك   ١،٢يات ذات الصـــ ــ بما يتماشــ

  بالتبليغ؛

ـــاء من أجل تعزيز   (و) ــ ــ ـــ ــادات الفعلية الموّجهة إلى الدول األعضـــ ـــ ــ ـــ أن يقدم المزيد من اإلرشـــ
السكان بأكملهم وحمالت وسائل فئات المعارف الصحية عن طريق برامج التوعية التي تستهدف 

                                                           
ـــأن )٢٠٠٠( ١٧-٥٣ج ص ع القرار بموجبها تلك المطلوبة فيبما    ١ ـــ ــ ـــ ــ ــ ــارية ومكافحتها بشـ ـــ ـــ ــ ــ ــ ؛ الوقاية من األمراض غير الســ

 ١٣-٦٣ص ع  ج القرارو  البدني والصحة؛والنشاط  االستراتيجية العالمية بشأن النظام الغذائي بشأن )٢٠٠٤( ١٧-٥٧ع  ص  جوالقرار
ـــأن )٢٠١٠( ــار؛ بشــــ ـــ ــتراتيجية العالمية للحد من تعاطي الكحول على نحو ضــ ــأن )٢٠١٢( ٦-٦٥ج ص ع والقرار االســـــ ــ ــ خطة  بشـ

ــغار األطفال؛ والقرار ــع وصــ ــة بتغذية األمهات والرضــ ــاملة الخاصــ ــأن )٢٠١٣( ٨-٦٦ج ص ع التنفيذ الشــ ــاملة  بشــ خطة العمل الشــ
لالجتماع  متابعة اإلعالن الســياســي بشــأن )٢٠١٣( ١٠-٦٦ج ص ع والقرار؛ ٢٠٢٠-٢٠١٣ الخاصــة بالصــحة النفســية في الفترة

ـــأن الوقاية من األمراض غير المعدية (غير ــ ـــ ــ ــتوى للجمعية العامة بشـ ـــ ـــ ــ ـــارية) ومكافحتها؛  الرفيع المسـ ـــ ــ ــ  ١٩-٦٨ص ع  ج والقرار السـ
ـــأن )٢٠١٥( ـــ ـــأن التغذية؛ بشــ ـــ ـــيلة المؤتمر الدولي الثاني بشــ ــ ـــأن )٢٠١٧( ١٢-٧٠ج ص ع  والقرار حصـــ ــ ــرطان  بشـــ ــ ــ الوقاية من الســ

ــياق نهج متكامل؛ ــ ـــ ـــأن )٢٠١٧) (١٧(٧٠ع  ص  ج والمقرر اإلجرائي ومكافحته في ســ ـــ ــتجابة  بشـــ ـــ ــ ــأن االســ ــ ـــ خطة العمل العالمية بشــ
األطفال:   تقرير اللجنة المعنية بالقضاء على سمنة بشأن )٢٠١٧) (١٩(٧٠ص ع  ج والمقرر اإلجرائي الصحية العمومية للخرف؛

ــأن )٢٠١٨( ٦-٧١ع  ص  ج والقرار؛ خطة التنفيذ ــ ــاط البدني للفترة بشـــ ــ ـــأن النشـــ ؛ ٢٠٣٠-٢٠١٨  خطة العمل العالمية للمنظمة بشــــ
  .لتغذية الرضع وصغار األطفا بشأن )٢٠١٨( ٩-٧١ج ص ع والقرار

ــف المدة والتقييم النهائي وفقًا للفقرة  ةتعلقر الميالتقار  هافيبما    ٢ ـــــ ــ من خطة العمل العالمية للمنظمة  ٦٠بنتائج تقييم منتصــــ
ــــارية ومكافحتها  ـــأن الوقاية من األمراض غير الســــ  ١٩ وبنتائج التقييم األولي والتقييم النهائي وفقًا للفقرة ،٢٠٢٠-٢٠١٣بشـــــ

  عنية بالوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها.من اختصاصات آلية التنسيق العالمية التابعة للمنظمة والم
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اإلعالم ووســائط التواصــل االجتماعي في ســبيل الحد من أثر جميع عوامل خطر األمراض غير 
  ؛ ٢٠٢١في عام العالمية الرابعة والسبعين السارية ومحدداتها، كي ُتعرض على جمعية الصحة 

ـــتعراض الخبرات الدولية، تحليًال للنهوج الناجحة في العمل   (ز) ـــ ـــ ــ ــ ـــتنادًا إلى اســ ـــ ـــ ــ ــ أن يقدم اســ
قطاعات بشــــأن الوقاية من األمراض غير الســــارية ومكافحتها، بما في ذلك النهوج التي المتعدد ال

ــمن التقرير الموحد الذي  ــ ــ ــ ــادية والبيئية لتلك األمراض، ضـــ ــ ــ ـــ تعالج المحددات االجتماعية واالقتصــ
 ؛٢٠٢١في عام  العالمية الرابعة والسبعين يقدم إلى جمعية الصحة

في مجال الوقاية من فرط الوزن والسمنة ويتبادلها،  المتبعةأن يجمع أفضل الممارسات   (ح)
ويتناول تحديدًا تحليل كيفية جعل المشتريات من األغذية في المدارس وسائر المؤسسات المعنية 

 لدى داعمة للُنظم الغذائية وأنماط المعيشـــة الصـــحية من أجل التصـــدي لوباء فرط الوزن والســـمنة
أشكاله، كي ُتدرج هذه المعلومات في التقرير الموحد الذي  األطفال والحد من سوء التغذية بجميع

 (ه)؛٣وفقًا للفقرة  ٢٠٢١سيقدم في عام 

ـــاء لــدمج الوقــايــة من األمراض غير   (ط) ــ ــ ـــ ــ ـــ أن يقــدم الــدعم التقني الالزم إلى الــدول األعضــ
الســارية ومكافحتها وتعزيز الصــحة النفســية في خدمات الرعاية الصــحية األولية وتحســين ترصـــد 

 األمراض غير السارية؛

ـــاء   (ي) ــ ــ ــتجابة لطلب الدول األعضـــ ــ ـــ ــ ـــرية الكافية لالسـ ــ ـــ ــأن أن يوفر الموارد المالية والبشــ ــ ـــ ــ بشـ
ــــول على الدعم التقني من أجل تعزيز جهودها الوطنية الرامية إلى الوقاية من األمراض  ــ ــ ــ ـــ الحصــ

ــــاريــة ومكــافحتهـــا، بطرق من بينهــا تحــديــد آليــات التمويــل الطوعي  ــ ــ ــ ـــ ـــ االبتكــاريــة، مثــل غير السـ
ــتناد إلى العمل الجاري وذلك مانحين، من عدة مولة الصــــناديق االئتمانية الم في هذا إنجازه باالســ

 الصدد.
  

  ٢٠١٩أيار/ مايو  ٢٨، السابعةالجلسة العامة 
  ٧المحاضر الحرفية/ /٧٢ج
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