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  ومكافحتها: غير السارية األمراض من الوقاية
  لالجتماع المحددة من أجل التحضيراالستجابة للتكليفات 

   لألمم العامة للجمعية المستوى الرفيع الثالث
   المعدية غير األمراض من الوقاية بشأن المتحدة

  ٢٠١٨ومكافحتها في عام ) السارية غير(
  
  
  

  المجلس التنفيذي،
  

ومكافحتهــــا: االســــتجابة  األمــــراض غيــــر الســــارية مــــن الوقايــــةبعــــد النظــــر فــــي التقريــــر الخــــاص ب
المتحــدة  لألمــم العامــة للجمعيــة المســتوى الرفيــع للتكليفــات المحــددة مــن أجــل التحضــير لالجتمــاع الثالــث

  ٢٠١٨،١ومكافحتها في عام ) السارية غير( المعدية غير األمراض من الوقاية بشأن
  

  جمعية الصحة العالمية التاسعة والستين باعتماد القرار التالي: يوصي
  

  جمعية الصحة العالمية التاسعة والستون،
  

الوقايــــة مــــن األمــــراض غيــــر المعديــــة ومكافحتهــــا: الخــــاص ببعــــد النظــــر فــــي التقريــــر 
االستجابة للتكليفات المحددة من أجل التحضير لالجتماع الثالث الرفيع المستوى للجمعية العامة 
لألمـــــم المتحـــــدة بشـــــأن الوقايـــــة مـــــن األمـــــراض غيـــــر المعديـــــة (غيـــــر الســـــارية) ومكافحتهـــــا فـــــي 

  ؛٢٠١٨ عام
  

، وقــرارات الجمعيــة )٢٠١٣( ١٠-٦٦ج ص عذكر بقــرار جمعيــة الصــحة العالميــة وٕاذ تــ
 )٢٠١٤( ٦٩/٣١٣و )٢٠١٣( ٦٨/٣٠٠و )٢٠١١( ٦٦/٢العامـــــــــــــــــــــة لألمـــــــــــــــــــــم المتحـــــــــــــــــــــدة 

 ٢٠١٣/١٢وقــرارات المجلــس االقتصــادي واالجتمــاعي التــابع لألمــم المتحــدة ، )٢٠١٥( ٧٠/١و
  ،٢٠١٥/٨و ٢٠١٤/١٠و
  
، مـــن خطـــة العمـــل العالميـــة بشـــأن ٢٠١٦، فـــي عـــام ٣عمليـــة تحـــديث التـــذييل  تالحـــظ  -١

  ؛٢٠٢٠-٢٠١٣ومكافحتها  األمراض غير الساريةالوقاية من 
  

                                                      
 .١٣٨/١٠م تالوثيقة    ١
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، نهـــج يمكـــن اســـتخدامه لتســـجيل ونشـــر ٢٠١٦عمليـــة مواصـــلة إعـــداد، فـــي عـــام  تؤيـــد  -٢
ريـة التسـع المتعلقـة مساهمات الجهات الفاعلة غيـر الـدول بهـدف تحقيـق الغايـات العالميـة االختيا

  ؛األمراض غير الساريةب
  
الـــدول األعضــــاء علـــى أن تواصــــل تنفيـــذ خارطـــة الطريــــق الخاصـــة بااللتزامــــات  تحـــث  -٣

، والتـــي تتضـــمن ٦٨/٣٠٠و ٦٦/٢الوطنيـــة المدرجـــة فـــي قـــراري الجمعيـــة العامـــة لألمـــم المتحـــدة 
ائر االلتزامــات الرئيســية، وســ، ٢٠١٦و ٢٠١٥االلتزامــات الوطنيــة األربعــة المحــددة زمنيــًا لعــامي 

يتعلـق بـاألمراض  مثل تطوير أو تعزيـز نظـم الترصـد مـن أجـل تتبـع اإلجحافـات االجتماعيـة فيمـا
، ومواصــــلة وتعزيــــز النهــــوج القائمــــة علــــى مراعــــاة الخاصــــة بهــــا عوامــــل الخطــــرغيــــر الســــارية و 

لالجتمـاع  حضـيراالعتبارات الخاصة بالجنسين للوقاية من األمراض غير السـارية، فـي إطـار الت
لوقايــة مــن األمــراض غيــر المعديــة الثالــث الرفيــع المســتوى للجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة بشــأن ا

، مـــع األخـــذ بعـــين االعتبـــار المالحظـــة التقنيـــة التـــي ٢٠١٨الســـارية) ومكافحتهـــا فـــي عـــام  غيـــر(
لتقـــدم ، والتــي تحــدد مؤشــرات رصــد ا٢٠١٥أيــار/ مــايو  ١نشــرتها منظمــة الصــحة العالميــة فــي 

عليه المدير العام في إعداد التقريـر المقـدم إلـى الجمعيـة العامـة لألمـم المتحـدة فـي  سيعتمدوالتي 
  بشأن التقدم المحرز في تنفيذ االلتزامات الوطنية؛ ٢٠١٧ عام

  
  المدير العام ما يلي: من تطلب  -٤
  

األمراض غير المحدَّث من خطة العمل العالمية للوقاية من  ٣قدم التذييل يأن   )١(
، مــن خــالل المجلــس التنفيــذي، إلــى جمعيــة الصــحة ٢٠٢٠-٢٠١٣ ومكافحتهــا الســارية

  من التقرير؛ ٢ في الملحق المحدد إلطار الزمنيل، وفقًا ٢٠١٧في عام 
  
الجهـات الفاعلـة غيـر قدم نهجًا يمكن اسـتخدامه لتسـجيل ونشـر مسـاهمات يأن   )٢(

إلطـار ل، وفقـًا ٢٠١٧ معيـة الصـحة فـي عـام، من خالل المجلس التنفيذي، إلى جالدول
  من التقرير. ٤في الملحق  الزمني المحدد

  
  

  ٢٠١٦كانون الثاني/ يناير  ٢٩الجلسة الثانية عشرة، 
  ١٢/ المحاضر الموجزة/١٣٨م ت
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