
  ١٣٦/١١م ت  المجلس التنفيذي    
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االجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة لألمم المتحدة متابعة 
  بشأن إجراء استعراض وتقييم شاملين  ٢٠١٤في عام 

  للتقدم المحرز في الوقاية من األمراض غير المعدية 
  (غير السارية) ومكافحتها

  
  

  من المديرة العامةتقرير 
  
  
بشــأن إجــراء اســتعراض وتقيــيم شــاملين الرفيــع المســتوى للجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة االجتمــاع حضــر   -١

تمـــوز/  ١١و ١٠ نيويـــورك،ا (للتقـــدم المحـــرز فـــي الوقايـــة مـــن األمـــراض غيـــر المعديـــة (غيـــر الســـارية) ومكافحتهـــ
ار الجمعيــة بقــر ون عــن الحكومــات. وعمــًال وزراء وممثلــدولــة عضــوًا، وشــارك فيــه  ٦٣ون عــن ممثلــ) ٢٠١٤ يوليــو

مـن لتقـدم المحـرز فـي الوقايـة الشـاملين لتقيـيم السـتعراض و االبشـأن نطـاق وطرائـق  ٦٨/٢٧١ العامة لألمـم المتحـدة
تقيـيم التقـدم هـو رفيـع المسـتوى الكـان الهـدف مـن االجتمـاع فقـد  ،ومكافحتهـا )السـاريةغيـر المعديـة (األمراض غير 

التـي وردت فـي اإلعـالن السياسـي الجتمـاع و ساء الـدول والحكومـات، رؤ الوفاء بااللتزامات التي قطعها المحرز في 
الســارية) ومكافحتهــا (المســّمى غيــر ( األمــراض غيــر المعديــةالمعنــي بالوقايــة مــن  الرفيــع المســتوىالجمعيــة العامــة 

لتأكيـد او وردمهـا تحديـد الثغـرات هـو رفيـع المسـتوى الاالجتمـاع كما كان الهدف مـن  ١).اإلعالن السياسييلي ب فيما
  لتحديات األمراض غير السارية.المقطوع بشأن التصدي  على االلتزام السياسي

 
اعتمــدتها التــي  ٢)الوثيقــة الختاميــة(المســّماة فيمــا يلــي ب الوثيقــة الختاميــة لالجتمــاع الرفيــع المســتوىوتبــّين   -٢

غنى عنهـــا لتحقيـــق ُيســـتالتـــي ال  الجهـــود المســـتمرة والمتزايـــدة، ٦٨/٣٠٠ الجمعيـــة العامـــة لألمـــم المتحـــدة فـــي قرارهـــا
 زمنـيبإطـار عـدد مـن التـدابير المحـددة  ٣٠الفقـرة يرد في و ي. خارطة طريق االلتزامات الواردة في اإلعالن السياس

ة والمـدير  ألمـم المتحـدة. وسـيقدم األمـين العـام ل٢٠١٦و ٢٠١٥ يالدول األعضاء بحلول عام تنفذهامن المقّرر أن 
 مـدخلسـيكون التقريـر بمثابـة و ، إلى الجمعية العامة لألمم المتحـدة ٢٠١٧الُمحرز في عام م عن التقد تقريراً العامة 
 ومكافحتهـا األمراض غير السـاريةالوقاية من رفيع المستوى للجمعية العامة لألمم المتحدة بشأن ثالث اجتماع لعقد 

  .٢٠١٨في عام 
  
 ةالعامـ ةأن يطلـب مـن المـدير ومـؤداه ، ٢٠١٤/ مايو هذا التقرير التفاق جمعية الصحة في أيارستجيب يو   -٣

رفيـع المسـتوى الالجتمـاع ادور المنظمـة فـي متابعـة  نإلى جمعية الصحة العالمية الثامنة والسـتين عـ قدم تقريراً تأن 
  ٢٠١٤.٣في عام 

                                                           
 ).٢٠١١( ٦٦/٢الذي اعتمدته الجمعية العامة لألمم المتحدة في القرار    ١

 .١انظر الملحق    ٢

" التابعـــة لجمعيـــة الصـــحة أالمحضـــر المـــوجز للجلســـة الســـابعة للجنـــة "، ٣/ ســـجالت/٦٧/٢٠١٤ج ص عالوثيقـــة انظـــر    ٣
 .(باإلنكليزية) ٢العالمية السابعة والستين، الفرع 
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  ٢٠١٤حصائل االجتماع الرفيع المستوى في عام 
  

  السياق
  
اإلعــالن السياســي الجتمــاع الجمعيــة العامــة الرفيــع المســتوى المعنــي بالوقايــة مــن األمــراض غيــر يتضــمن   -٤

خريطــة طريــق  ٢٠١١،١ســبتمبر / فــي أيلــولرؤســاء الـدول والحكومــات الــذي اعتمــده  ومكافحتهــا) الســارية(المعديـة 
أو وضــع أو دعــم أو  تعزيــز، ب٢٠١٣زمنيــًا بشــأن القيــام، بحلــول عــام  مقترنــة بتعهــد محــّدد التزامــات ملموســةتبــّين 

ســارية للوقايــة مــن األمــراض غيــر ال فــي العديــد مــن القطاعــاتتعضــيد سياســات وخطــط وطنيــة، حســب االقتضــاء، 
الراسـخة فـي رؤيـة الدة مهـام عالميـة تتـرجم أن تسـتكمل عـنظمـة مـن الم طلب اإلعـالن السياسـي أيضـاً و . ومكافحتها

اللتزامات الواردة اخريطة طريق في و  ٢قاية من األمراض غير السارية ومكافحتهاللو التاريخية الستراتيجية العالمية ا
ودعــا . جهودهــا الوطنيــةمليــة لــدعم الــدول األعضــاء فــي عمبــادئ توجيهيــة وٕاجــراءات إلــى فــي اإلعــالن السياســي 

مـــن للتقـــدم المحـــرز فـــي الوقايـــة  ٢٠١٤فـــي عـــام اســـتعراض وتقيـــيم شـــاملين إجـــراء ى لـــأيضـــًا إ اإلعـــالن السياســـي
  .ومكافحتها األمراض غير السارية

  
  االلتزامات الوطنية

  
المسـتوى الملحـوظ الُمحـرز علـى  تقـدمبال ٢٠١٤في عام  الوثيقة الختامية لالجتماع الرفيع المستوىسّلمت   -٥

فـي  ٪٥٠إلـى  ٢٠١٠في عام  ٪٣٢من البلدان نسبة ، بما في ذلك زيادة ٢٠١١ سبتمبر/ شهر أيلولالوطني منذ 
  .هالتنفيذوخّصصت ميزانية  األمراض غير الساريةلمكافحة وطنية نفذت سياسة التي  ٢٠١٣عام 

  
 وٕادراكًا من الوزراء أيضًا بأن التقدم الُمحرز فـي الوقايـة مـن األمـراض غيـر السـارية ومكافحتهـا غيـر كـاف  -٦

مــن الوثيقــة الختاميــة  ٣٠فــي الفقــرة التزمــوا وال متكــافئ للغايــة وبأنــه يلــزم االســتمرار فــي بــذل الجهــود وزيادتهــا، فقــد 
والوقايـة مـن  الحوكمـة: بإعطاء األولوية لمجموعـة مـن التـدابير المتخـذة فـي المجـاالت األربعـة التاليـة ذات األولويـة

أربعــة ضــمن مــا تتضــمن، الوثيقــة الختاميــة، تحديــدًا تتضــمن و . صــدعوامــل الخطــر وتقليلهــا والرعايــة الصــحية والتر 
  :، وهي كالتالي٢٠١٦و ٢٠١٥ األولوية بحلول عاميبإعطائها لوزراء التزم ا منيبإطار ز تدابير محددة 

  
وٕاعــــداد مؤشــــرات فــــي ضــــوء  ٢٠٢٥، فــــي وضــــع أهــــداف وطنيــــة لعــــام ٢٠١٥لنظــــر، بحلــــول عــــام ا  •

  ٣؛األهداف العالمية الطوعية التسعة المتعلقة باألمراض غير المعديةاألوضاع الوطنية، مع مراعاة 
  
سياســات وخطــط وطنيــة فــي العديــد مــن القطاعــات أو تعزيــز ، فــي وضــع ٢٠١٥النظــر، بحلــول عــام   •

خطـة العمـل العالميـة للمنظمـة بشـأن الوقايـة ، مـع مراعـاة ٢٠٢٥لبلوغ األهداف الوطنيـة بحلـول عـام 
  ٤؛٢٠٢٠-٢٠١٣من األمراض غير السارية ومكافحتها 

  
                                                           

 .٦٦/٢عية العامة لألمم المتحدة الجمقرار    ١

 .١٧-٥٣ج ص عالقرار    ٢

مــن قــرار الجمعيــة  )١(أ)(٣٠ ةورؤســاء الوفــود الــوارد فــي الفقــر لمــا يــرد فــي التــزام وزراء وممثلــي الــدول والحكومــات وفقــًا    ٣
 .٦٨/٣٠٠العامة لألمم المتحدة 

مــن قــرار الجمعيــة ) ٢((أ)٣٠ ةلمــا يــرد فــي التــزام وزراء وممثلــي الــدول والحكومــات ورؤســاء الوفــود الــوارد فــي الفقــر وفقــًا    ٤
 .٦٨/٣٠٠العامة لألمم المتحدة 
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بـاألمراض غيــر  المرتبطــةعوامــل الخطـر  بالتقليـل مـن، ٢٠١٦القيـام، حسـب االقتضــاء، بحلـول عــام   •
التـي سياسـات المتاحة في مجال الخيارات الو  التدابيربتنفيذ  األساسيةالمعدية والمحددات االجتماعية 

لخطـة العمـل  ٣التـذييل  الـواردة فـيترمي إلى تهيئة بيئات مؤاتية للصحة، باالستفادة مـن اإلرشـادات 
  ١العالمية؛

  
، بتعزيـــز الـــنظم الصـــحية وتوجيههـــا للتصـــدي لمســـألة ٢٠١٦القيـــام، حســـب االقتضـــاء، بحلـــول عـــام   •

تــوفير مــن خــالل  األساســيةعيــة الوقايــة مــن األمــراض غيــر المعديــة ومكافحتهــا والمحــددات االجتما
الصـحية طـوال الحيـاة،  فـي الـنظمالرعاية الصحية األولية التي تركز على اإلنسان والتغطيـة الشـاملة 

  ٢.عمل العالميةلخطة ال ٣التذييل  الواردة فيباالستفادة من اإلرشادات 
  

  يةدولااللتزامات ال
  
  :الوثيقة الختامية بما يليمنظمة في اإلعالن السياسي، رحبت المسندة إلى المهام العالمية فيما يتعلق بال  -٧
  

طـــار الرصـــد العـــالمي الشـــامل، بمـــا فـــي ذلـــك اعتمـــاد جمعيـــة الصـــحة العالميـــة السادســـة والســـتين إل  •
مجموعـة المؤشـرات الخمسـة ، و ٢٠٢٥الغايات العالميـة االختياريـة التسـع المقـّرر بلوغهـا بحلـول عـام 

فــي جميــع البيئــات اإلقليميــة والُقطريــة مــن أجــل رصــد االتجاهــات وتقيــيم  تطبيقهــاالمقــّرر  والعشــرين
  ٣التقدم الُمحرز في تنفيذ االستراتيجيات والخطط الوطنية المتعلقة باألمراض غير السارية؛

  
اعتمــاد جمعيــة الصــحة العالميــة السادســة والســتين لخطــة العمــل العالميــة بشــأن الوقايــة مــن األمــراض   •

واعتمـــــاد جمعيـــــة الصـــــحة العالميـــــة الســـــابعة والســـــتين  ٢٠٢٠،٣-٢٠١٣غيـــــر الســـــارية ومكافحتهـــــا 
   ٤؛للمؤشرات التسعة التي ُيستنار بها في اإلبالغ عن التقدم الُمحرز في تنفيذ خطة العمل العالمية

  
عمــــل األمــــم المتحــــدة المشــــتركة بــــين إنشــــاء مجلــــس األمــــم المتحــــدة االقتصــــادي واالجتمــــاعي لفرقــــة   •

، وٕاقــــــراره ومكافحتهــــــا) الســــــاريةغيــــــر (الوكــــــاالت المعنيــــــة بالوقايــــــة مــــــن األمــــــراض غيــــــر المعديــــــة 
  ٥؛٢٠١٤يونيو / حزيران ١٣الختصاصات فرقة العمل في 

  
موافقــة جمعيــة الصـــحة العالميــة الســـابعة والســتين علــى اعتمـــاد اختصاصــات آليـــة التنســيق العالميـــة   •

بشأن الوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتهـا، واإلحاطـة علمـًا بخطـة عملهـا التـي تشـمل الفتـرة 
٤ .٢٠١٥-٢٠١٤  

                                                           
ــًا     ١ مــن قــرار الجمعيــة  )ب(٣٠ ةوزراء وممثلــي الــدول والحكومــات ورؤســاء الوفــود الــوارد فــي الفقــر لمــا يــرد فــي التــزام وفق

 .٦٨/٣٠٠العامة لألمم المتحدة 

مــن قــرار الجمعيــة  )ج(٣٠ ةلمــا يــرد فــي التــزام وزراء وممثلــي الــدول والحكومــات ورؤســاء الوفــود الــوارد فــي الفقــر وفقــًا     ٢
 .٦٨/٣٠٠العامة لألمم المتحدة 

 .١٠-٦٦ج ص عانظر القرار     ٣

" التابعـــة لجمعيـــة الصـــحة أالمحضـــر المـــوجز للجلســـة الســـابعة للجنـــة "، ٣/ ســـجالت/٦٧/٢٠١٤ج ص عالوثيقـــة انظـــر    ٤
 .(باإلنكليزية) ٢العالمية السابعة والستين، الفرع 

 .E/RES/2014/10و E/RES/2013/12 مجلس األمم المتحدة االقتصادي واالجتماعيانظر قراري    ٥
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بالحاجــة إلــى مواصــلة تعزيــز التعــاون الــدولي فــي الوقايــة مــن األمــراض غيــر الســارية  مــن الــوزراءتســليمًا و   -٨
لجنة المساعدة اإلنمائية في منظمة التعـاون والتنميـة فـي الميـدان ومكافحتها، فقد التزموا في الوثيقة الختامية بدعوة 

) الســارية(ض غيــر المعديــة ألمــراا لتحديــد األغــراض المتوخــاة فــي مجــالاالقتصــادي إلــى النظــر فــي وضــع مدونــة 
للجهـود الوطنيـة مـن أجـل الوقايـة مـن األمـراض غيـر المعديـة  نمائية الرسمية دعمـاً بهدف تحسين تتبع المساعدة اإل

  ١.ومكافحتها) السارية(
  
وبقصد تعزيز مساهمات الجهات الفاعلة غير الدول في الوفاء بااللتزامات الـواردة فـي اإلعـالن السياسـي،   -٩

يمكــن  اً نهجــ ،٢٠١٥قبــل حلــول نهايــة عــام و  بالتشــاور مــع الــدول األعضــاء، أن تضــعطلــب الــوزراء مــن األمانــة 
غايـات والمجتمـع المـدني فـي بلـوغ ال مساهمات القطاع الخاص وكيانات األعمال الخيريـة وتعميماستخدامه لتسجيل 

  ٢.التسع المتعلقة باألمراض غير المعديةاالختيارية 
  

استعراضـــًا شـــامًال للتقـــدم الُمحـــرز فـــي  ٢٠١٨وتحضـــيرًا إلجـــراء الجمعيـــة العامـــة لألمـــم المتحـــدة فـــي عـــام   -١٠
الوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها، طلب الوزراء من األمين العام لألمم المتحدة أن يقـدم، بحلـول أواخـر 

المعنيــة فــي منظومــة األمــم المتحــدة، تقريــرًا إلــى ؤسســات وبالتعــاون مــع الــدول األعضــاء والمنظمــة والم ٢٠١٧عــام 
  ٣.ألمم المتحدة عن التقدم الُمحرز في تنفيذ اإلعالن السياسي والوثيقة الختاميةالجمعية العامة ل

  
  ٢٠١٤الثغرات التي لم يعالجها االجتماع الرفيع المستوى في عام 

  
هـا عبـر جميـع األمـاكن بالبلـدان تطبيقالتـي يمكـن  كانت الحاجـة إلـى وضـع مجموعـة مـن مؤشـرات العمليـة  -١١

اللتزامــات الــواردة فــي اإلعــالن السياســي موضــع مناقشــات اتقيــيم التقــدم المحــرز فــي تنفيــذ خريطــة طريــق  لمــن أجــ
رفيــع المســـتوى فـــي الجتمـــاع التـــي أفضـــت إلــى عقـــد اال التحضــيرعمليـــة الـــدول األعضــاء خـــالل دارت بـــين  مكثفــة
  .٢٠١٤ عام
  

ألمــم األمــين العــام لن مّكــأن يمجموعــة مــن مؤشــرات العمليــة مــن شــأن وضــع هــذه الأن وأفــاد أحــد اآلراء بــ  -١٢
 إلـى الجمعيـة العامـة لألمـم المتحـدة ٢٠١٧عـام فـي سترشـاد بهـا فـي تقـديم تقاريرهمـا ة مـن االالعام ةالمتحدة والمدير 

يميـة واسُتشـِهد بمثـال علـى ذلـك هـو مـا اعتمدتـه اللجنـة اإلقل. السياسـيعـالن اإلحرز فـي عمليـة تنفيـذ لتقدم المُ عن ا
التقــارير عـن التقــدم المحــرز مــن مؤشـرات ُيسترشــد بهـا فــي تقـديم  ٢٠١٢أكتـوبر / لشـرق المتوســط فـي تشــرين األول

  ٤.في عملية تنفيذ اإلعالن السياسي على المستوى الوطني
  

ن التقـدم المحـرز ـــالتقـارير عي تقـديم ـــي ُيسترشـد بهـا فـــالتة ـــالمؤشـرات التسعمـن شـأن أن بـرأي آخر وأفاد   -١٣
 ٢٠٢٠،٥-٢٠١٣ ومكافحتهـــا األمـــراض غيـــر الســـاريةبشـــأن الوقايـــة مـــن فـــي عمليـــة تنفيـــذ خطـــة العمـــل العالميـــة 

                                                           
مــن قــرار الجمعيــة العامــة  ٣٣ة لمــا يــرد فــي التـزام وزراء وممثلــي الــدول والحكومــات ورؤسـاء الوفــود الــوارد فــي الفقـر وفقـًا     ١

 .٦٨/٣٠٠لألمم المتحدة 

 .٦٨/٣٠٠من قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة  ٣٧لما يرد في الفقرة وفقًا     ٢

 .٦٨/٣٠٠ة لألمم المتحدة من قرار الجمعية العام ٣٨لما يرد في الفقرة وفقًا     ٣

 .٢-/ق٥٩انظر القرار ش م/ل إ    ٤

المحضـــر  ،٣/ ســـجالت/٦٧/٢٠١٤ج ص ع الوثيقـــةالتـــي اعتمـــدتها جمعيـــة الصـــحة العالميـــة الســـابعة والســـتين (انظـــر     ٥
 ).(باإلنكليزية) ٢" التابعة لجمعية الصحة العالمية السابعة والستين، الفرع أالموجز للجلسة السابعة للجنة "



            EB136/11              ١٣٦/١١ت  م

   5 

أن  ١ختياريـة التسـع،عالميـة االبلوغ الغايات القياس التقدم المحرز في حصائل الخمسة والعشرين لمؤشرات ال أو /و
التقــــدم المحــــرز إلــــى الجمعيــــة العامــــة لألمــــم المتحــــدة فــــي  لتقــــارير عــــنتكــــون مؤشــــرات ُيسترشــــد بهــــا فــــي تقــــديم ا

  .٢٠١٧ عام
  

تفتقـر  وثيقة ختاميةمسألة عن إعداد هذه الحول توافق في اآلراء بين جميع الدول األعضاء وأسفر انعدام   -١٤
المتحــدة فــي  رير إلــى الجمعيــة العامــة لألمــماتقــ ةالعامــ ةالمــدير بهــا أن تقــدم الكيفيــة التــي ينبغــي إرشــادات بشــأن إلــى 
ذلــك إجــراء المجلــس وقــد يتطلــب  .ن التقــدم المحــرز فــي تنفيــذ اإلعــالن السياســي والوثيقــة الختاميــةعــ ٢٠١٧ عــام

حـول  لمزيـد مـن النقـاش وجمعيـة الصـحة العالميـة الثامنـة والسـتينالسادسـة والثالثـين بعـد المائـة  ي دورتـهالتنفيذي ف
  .الموضوع

  
  ٢٠١٤منظمة في متابعة االجتماع الرفيع المستوى في عام دور ال

  
رشـادات اإلسعيًا إلى تزويد الدول األعضـاء ب .لدول األعضاءى الإالمساعدة التقنية التي تقدمها األمانة   -١٥
لسـلة مـن ساألمانـة نشـر من الوثيقـة الختاميـة، ست ٣٠في الفقرة مبّينة ي جهودها الرامية إلى تنفيذ التدابير الة فالتقني

، وهـــي ٢٠١٥خـــالل النصـــف األول مـــن عـــام  كـــل واحـــد مـــن التـــدابير المـــذكورةعـــن  العامـــة سياســـاتملخصـــات ال
األمراض غيــر المعنيــة بــاالتصــال الوطنيــة مراكــز مــدخالت للمــؤتمر العــالمي األول لملخصــات ســتقوم أيضــًا مقــام 

 ٢٠١٥وســُتطلق مــع نهايــة عــام . ٢٠١٥ النصــف الثــاني مــن عــامإلــى عقــده أثنــاء األمانــة الــذي ســتدعو  الســارية
الالزمـة بناء القدرات الوطنيـة الرامية إلى منظمة التعزيز جهود ل مواصلةً و . السياساتة لراسمي إلكتروني منصة تعلم
وتقليلها  عوامل الخطرمن والوقاية فيما يتعلق بالحوكمة  قضايا األمراض غير السارية الرفيع المستوى من لمعالجة
بشـأن المـوارد المتاحـة، ، فـي حـدود نمـوذج جديـدبلـوغ هـدف وضـع األمانة إلى ترصد، ستصبو الصحية والوالرعاية 

مــن المشــاريع المنفــذة وذلــك بنــاًء علــى العبــر المستخلصــة لــدول األعضــاء، إلــى اتقنيــة مســاعدة زيــادة مــا تقدمــه مــن 
يــل وميلينــدا غيــتس ومؤسســة بلــومبرغ التحــاد الروســي ومؤسســة بالســتفادة مــن المســاهمات الطوعيــة المقدمــة مــن ابا

) العمــل أســلوب" (األمــراض غيـر الســاريةبشـأن مكافحــة منظمــة العمــل الموحــدة للخطـة "وســتكفل  .الخيريــةلألعمـال 
فــي كافــة  الثالثــةالمنظمــة التــآزر والمواءمــة بــين األنشــطة عبــر مســتويات تحقيــق ، حاليــاً التــي ُيعكــف علــى وضــعها 

  .وما بعده ٢٠١٥ عام
  

ــة التــي   -١٦ ــدمها يالمســاعدة التقني ــة أق ــة عضــاء فرق ــين الوكــاالت المعني عمــل األمــم المتحــدة المشــتركة ب
مـن قـرار الجمعيـة  ٩بـالفقرة عمـًال  .لدول األعضـاءى الإ ومكافحتها) ساريةال(بالوقاية من األمراض غير المعدية 

 مجلس األمم المتحـدة االقتصـادي واالجتمـاعيمن قرار  ٢لفقرة لما يرد في ا وفقاً و ، ٦٨/٣٠٠العامة لألمم المتحدة 
E/RES/2013/12 ومتابعًة أيضـًا لقـرار المجلـس المـذكور ،E/RES/2014/10 ،هـا دور  تعتـزم األمانـة مواصـلة وتعزيـز

في ية سار لمكافحة األمراض غير ال التي تتخذ على الصعيد العالميتنسيقي في تعزيز ورصد اإلجراءات القيادي و ال
 المنظمـاتغيرهـا مـن األخـرى والمصـارف اإلنمائيـة و  المعنيـةوكـاالت األمـم المتحـدة  ي تضـطلع بـهإطار العمـل الـذ

 إدمــاجالوفــاء بالتزامهــا بلــدول األعضــاء فــي ودعمــًا ل. ة منســقةطريقــية بســار لتصــدي لألمــراض غيــر الفــي االدوليــة 
األمم المتحدة للمسـاعدة اإلنمائيـة في عمليات تصميم إطار عمل ) السارية(لتصدي لألمراض غير المعدية لتدابير 
 ودعمــــاً . ٢٠١٥عــــام مطلــــع مــــذكرة توجيهيــــة فــــي  برنــــامج األمــــم المتحــــدة اإلنمــــائيو منظمــــة ستنشــــر ال ٢،وتنفيــــذه

أعضـــاء فرقـــة العمـــل سيواصـــل غيـــر الســـارية، الراميـــة إلـــى التصـــدي لألمـــراض  لحكومـــات فـــي جهودهـــا الوطنيـــةل
                                                           

 .١٠-٦٦ج ص عانظر القرار     ١

مــن قــرار الجمعيــة  )٥((أ)٣٠لمــا يــرد فــي التــزام وزراء وممثلــي الــدول والحكومــات ورؤســاء الوفــود الــوارد فــي الفقــرة وفقــًا     ٢
 .٦٨/٣٠٠العامة لألمم المتحدة 
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فـــي نيـــة تقلمســـاعدة العملهـــم فـــي الميـــدان فـــي إطـــار إيفـــاد ســـت بعثـــات مشـــتركة لتقـــديم ا المشـــتركة بـــين الوكـــاالت
فــي مجــال المبذولــة لجهــود الوطنيــة دعمــًا لو . ٢٠١٤فــي عــام ُأوِفــدت بعثــات بنــاًء علــى حصــائل ثــالث  ٢٠١٥ عــام

بلــوغ هــدف زيــادة األمــراض غيــر الســارية، ستســعى األمانــة إلــى لمعالجــة تكنولوجيــات االتصــاالت المتنقلــة اســتخدام 
منظمـــة بشـــأن الصـــحة الالبرنـــامج المشـــترك بـــين االتحـــاد الـــدولي لالتصـــاالت و المســاعدة التقنيـــة المقدمـــة فـــي إطـــار 

 ١.)”Be he@lthy, be mobile“" (الهـاتف المحمـول فـي خدمـة صـحتك" نـونالمع ،المحمولة واألمراض غير السارية
مماثلـة مـع المؤسسـات األخـرى و مشـتركة عالميـة تنفيذ برامج رامية إلى استهالل  جهودويجري على قدم وساق بذل 

  .٢٠١٥منظومة األمم المتحدة في عام التابعة ل
  

تسهيل وتعزيز تنسـيق األنشـطة وٕاشـراك أصـحاب المصـلحة المتعـددين واتخـاذ اإلجـراءات عبـر مختلـف   -١٧
ــًا لموافقــة و ، ٦٨/٣٠٠عيــة العامــة لألمــم المتحــدة مــن قــرار الجم ١١بــالفقرة  عمــالً  .القطاعــات جمعيــة الصــحة طبق

 األمـراض غيـر السـاريةالوقايـة مـن بشـأن  ةآلية التنسـيق العالميـعلى اعتماد اختصاصات العالمية السابعة والستين 
 م المساعدلة داخل مكتب المدير العاستقأمانة م ٢٠١٤سبتمبر / أيلول ١٥يوم أنشأت المديرة العامة  ٢،ومكافحتها
لخطة عمل آليـة التنسـيق  فقاً و و . ةية التنسيق العالميًا لعمل آلاألمراض غير السارية والصحة النفسية دعمفي دائرة 
يــــة الصــــحة العالميــــة الســــابعة معأحاطــــت بهــــا علمــــًا جالتــــي  ٢٠١٥،٣-٢٠١٤شــــمل الفتــــرة التــــي تتلــــك العالميــــة 

يوصـيان نشـاء فـريقين عـاملين بإ ٢٠١٤مـن عـام خيـر خالل الربـع األستقوم أمانة آلية التنسيق العالمية  ٢ن،والستو 
االلتزامــات الــواردة فــي الفقــرتين الوفــاء بالــدول األعضــاء والجهــات الفاعلــة غيــر الــدول علــى  بســبل ووســائل تشــجيع

الل الربـع األول واحد من الفـريقين العـاملين خـسوف يجتمع كل و  .على التوالي من اإلعالن السياسي )د(٤٥و ٤٤
 ةمــدير واحــد مــن الفــريقين إلــى المراعــاة تقــديم التقريــر النهــائي لكــل  أعمالــه، وذلــك فــي إطــارلبــدء  ٢٠١٥مــن عــام 

وٕانشـاء شـبكة اإلنترنـت ومنصات على  حواراتقدم وساق إلقامة  ىعلويجري العمل  .٢٠١٥في نهاية عام  ةالعام
 لوثيقـةل ١ التـذييلمـن  ١٥لفقـرة مـا يـرد فـي ال ووفقـاً . ٢٠١٥م النصـف األول مـن عـاجماعات من الممارسـين أثنـاء 

كـي ل ٢٠١٧-٢٠١٦الفتـرة شـمل خطة عمل آليـة التنسـيق العالميـة التـي ت، يجري تقديم مسودة ١إضافة  ٦٧/١٤ج
 .١إضافة  ١٣٦/١١م تها باالقتران مع الوثيقة نظر فيي
  

الفاعلـة غيـر الـدول فـي بلـوغ الغايـات  وضع نهج يمكن استخدامه لتسـجيل وتعمـيم مسـاهمات الجهـات  -١٨
ــر الســارية ومكافحتهــا ــة مــن األمــراض غي ــة التســع بشــأن الوقاي ــة االختياري مــن قــرار  ٣٧عمــًال بــالفقرة  .العالمي

وبالتشـــاور مـــع الـــدول  ٢٠١٥، ستضـــع األمانـــة، قبـــل حلـــول نهايـــة عـــام ٦٨/٣٠٠الجمعيـــة العامـــة لألمـــم المتحـــدة 
لتســجيل وتعمــيم مســاهمات القطــاع الخــاص وكيانــات األعمــال الخيريــة والمجتمــع األعضــاء، نهجــًا يمكــن اســتخدامه 

المدني فـي بلـوغ الغايـات االختياريـة التسـع المتعلقـة بـاألمراض غيـر السـارية. وتحقيقـًا لهـذه الغايـة، ستسـعى األمانـة 
للتشــاور عبــر شــبكة  إلــى نشــر ورقــة مناقشــة أولــى تبــّين بإيجــاز نهجــًا مقترحــاً  ٢٠١٥خــالل الربــع الثــاني مــن عــام 

اإلنترنت، على أن يتبعها ورقة مناقشة ثانية تُنشر في الربع الثالث من العام المذكور، لتكـون بمثابـة مـدخل إلجـراء 
 .استكماًال للعمل في هذا المضمار ٢٠١٥مشاورة مع الدول األعضاء خالل الربع األخير من عام 

  

                                                           
(تـــــــــــــم  http://www.itu.int/en/ITU-D/ICT-Applications/eHEALTH/Pages/Be_Healthy_intro.aspxانظـــــــــــــر الـــــــــــــرابط:     ١

 ).٢٠١٤تشرين األول/ أكتوبر  ٢٧ فياالطالع 

" التابعـــة لجمعيـــة الصـــحة أالمحضـــر المـــوجز للجلســـة الســـابعة للجنـــة "، ٣/ ســـجالت/٦٧/٢٠١٤ج ص عالوثيقـــة انظـــر    ٢
 .(باإلنكليزية) ٢العالمية السابعة والستين، الفرع 

 .١تنقيح  ٣إضافة  ٦٧/١٤الواردة في الوثيقة ج    ٣
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عمـــًال  إشـــراك قطاعـــات أخـــرى غيـــر قطـــاع الصـــحة.إعـــداد إطـــار للعمـــل علـــى الصـــعيد القطـــري بشـــأن   -١٩
  ) مــن القــرار ١(٣، ووفقــًا لمــا يــرد فــي الفقــرة الفرعيــة ٦٨/٣٠٠مــن قــرار الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة  ١٠ بــالفقرة
ــــدول األعضــــاء والمؤسســــات التابعــــة لمنظومــــة األمــــم المتحــــدة ١٢-٦٧ج ص ع ــــة، بالتشــــاور مــــع ال ، ســــتعد األمان

ألخرى، وفي حدود الموارد المتاحة، إطارًا للعمل على الصعيد القطري، يكّيف حسب السـياقات والمنظمات الدولية ا
المختلفة، لكي تنظر فيـه جمعيـة الصـحة العالميـة الثامنـة والسـتون، وذلـك عقـب مراعـاة بيـان هلسـنكي بشـأن إدمـاج 

ورقة مناقشة  ٢٠١٤ألخير من عام الصحة في جميع السياسات. وتحقيقًا لهذه الغاية، ستنشر األمانة خالل الربع ا
أولــى تبــّين بإيجــاز نهجــًا مقترحــًا للعمــل علــى الصــعيد القطــري مــن خــالل التشــاور عبــر شــبكة اإلنترنــت. وســتكون 
مخرجـــات التشـــاور المـــذكور بمثابـــة مـــدخل للمســـودة النهائيـــة التـــي ســـتقدمها األمانـــة إلـــى جمعيـــة الصـــحة العالميـــة 

  والستين. الثامنة
  

ئمة خيارات السياسات والتدخالت العالية المردودية بشأن الوقايـة مـن األمـراض غيـر السـارية تحديث قا  -٢٠
 ومكافحتها لمساعدة الدول األعضاء على تنفيذ اإلجراءات الرامية إلى بلـوغ الغايـات العالميـة االختياريـة التسـع.

، ووفقـًا لمـا يـرد فـي ٦٨/٣٠٠تحـدة (ج) من قرار الجمعية العامة لألمـم الم٣٠(ب) و٣٠و ٢٤و ١٥عمًال بالفقرات 
استعراضًا للبّينـات بشـأن اقتـراح تحـديث  ٢٠١٥، ستجري األمانة في عام ١٠-٦٦ج ص ع) من القرار ١٠(٣الفقرة 

فـي ضـوء  ٢٠٢٠-٢٠١٣من خطة العمل العالمية بشأن الوقايـة مـن األمـراض غيـر السـارية ومكافحتهـا  ٣للتذييل 
تقديم تحديث آخر للتذييل نفسه، عن طريق المجلس التنفيذي، إلى جمعيـة الصـحة البّينات العلمية الجديدة، وبشأن 

علـى إجـراء استعراضـات  ٢٠١٥. وسـينطوي اسـتعراض البّينـات فـي عـام ٢٠١٦العالمية التاسـعة والسـتين فـي عـام 
  منهجية، حسب االقتضاء.

  
(ه) ٣٩يطلب اإلجراء  السارية.تحديث التقارير العالمية الصادرة عن المنظمة عن حالة األمراض غير   -٢١

واإلجـــراء  ٢٠١٣-٢٠٠٨مـــن خطـــة عمـــل االســـتراتيجية العالميـــة للوقايـــة مـــن األمـــراض غيـــر الســـارية ومكافحتهـــا 
، من األمانة أن تنشر تقارير عالمية عـن حالـة الوقايـة مـن ٢٠٢٠-٢٠١٣(ب) من خطة العمل العالمية للفترة ٦٠

، تبــّين اتجاهــات األمــراض غيــر الســارية ٢٠٢١و ٢٠١٦و ٢٠١٤وام األمــراض غيــر الســارية ومكافحتهــا فــي األعــ
وعوامـــل الخطـــر وقـــدرة الـــدول علـــى االســـتجابة لتلـــك األمـــراض، وتـــوفر توجيهـــات سياســـية بشـــأن الوقايـــة مـــن تلـــك 

 ٢٠١٠.١األمــراض ومكافحتهــا علــى غــرار أول تقريــر عــالمي للمنظمــة عــن حالــة األمــراض غيــر الســارية فــي عــام 
ــًا  . وســوف ٢٠١٥إعــداد تقريــر الحالــة العــالمي الثــاني الــذي ُيتوقــع نشــره خــالل الربــع األول مــن عــام ويجــري حالي

ويــوفر أساســًا عالميــًا ُيســتند إليــه فــي  ٢٠١٠يتضــمن التقريــر بيانــات عــن معــدل الوفيــات وعوامــل الخطــر فــي عــام 
. كمـا سـيورد التقريـر أحـدث ٢٠٢٥ قياس التقدم الُمحرز صوب بلوغ الغايات العالمية االختياريـة التسـع بحلـول عـام

اإلحصــائيات والبّينــات والخبــرات الالزمــة لــدعم الــدول األعضــاء فــي إرســال اســتجابة قويــة تفــي بااللتزامــات المحــددة 
  من الوثيقة الختامية. ٣٠زمنيًا الواردة في الفقرة 

  
فــي  ١٠-٦٦ج ص عبنــاًء علــى مــا يطلبــه القــرار  تقــديم تقــارير عــن التقــدم الُمحــرز إلــى جمعيــة الصــحة.  -٢٢

) منـه، سـترفع األمانـة، مــن خـالل المجلـس التنفيـذي، تقـارير عــن التقـدم الُمحـرز فـي تنفيـذ خطــة ٩(٣الفقـرة الفرعيـة 
إلى جمعية الصحة فـي األعـوام  ٢٠٢٠-٢٠١٣العمل العالمية بشأن الوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها 

(ب) من خطـة العمـل العالميـة المـذكورة، سـتجري األمانـة ٦٠. وطبقًا لما يرد في اإلجراء ٢٠٢١و ٢٠١٨و ٢٠١٦
، وتُــدرج النتــائج التــي تتوصــل إليهــا فــي تلــك التقــارير ٢٠٢٠و ٢٠١٧تقييمــًا مســتقًال لتنفيــذ خطــة العمــل فــي عــامي 

ريــة المعــّدة عــن التقــدم الُمحــرز. وســتقدم األمانــة أيضــًا تقــارير عــن التقــدم الُمحــرز فــي بلــوغ الغايــات العالميــة االختيا

                                                           
  .٢٠١٠عن حالة األمراض غير السارية. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛  ٢٠١٠التقرير العالمي    ١
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، وستضـــم التقـــارير حصـــائل مســـوح المنظمـــة لتقيـــيم القـــدرات الوطنيـــة ٢٠٢٦و ٢٠٢١و ٢٠١٦التســـع فـــي األعـــوام 
  .٢٠١٩و ٢٠١٧و ٢٠١٥الالزمة للوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها، والتي سُتجرى في األعوام 

  
يطلـب قـرار مجلـس  واالجتمـاعي.تقديم تقرير عن التقدم الُمحرز إلى مجلس األمـم المتحـدة االقتصـادي   -٢٣

منـه أن تقـدم األمانـة تقريـرًا إلـى األمـين العـام  ٣فـي الفقـرة  E/RES/2014/10األمم المتحدة االقتصادي واالجتماعي 
، والذي سيقدمه األمـين العـام لألمـم المتحـدة بـدوره E/RES/2013/12لألمم المتحدة عن تنفيذ قرار المجلس المذكور 

  .٢٠١٥ينظر فيه في دورته بعام إلى ذلك المجلس لكي 
  

يطلـب قـرار الجمعيـة العامـة لألمـم  تقديم تقرير عن التقـدم الُمحـرز إلـى الجمعيـة العامـة لألمـم المتحـدة.  -٢٤
تقريــرًا عــن التقــدم الُمحــرز فــي تنفيــذ الوثيقــة  ٢٠١٧منــه أن تعــّد األمانــة فــي عــام  ٣٨فــي الفقــرة  ٦٨/٣٠٠المتحــدة 

  ي، بالتعاون مع الدول األعضاء والمؤسسات المعنية في منظومة األمم المتحدة.الختامية واإلعالن السياس
  

العملية التحضيرية لعقد االجتماع الرفيع المستوى الثالث للجمعية العامـة لألمـم المتحـدة بشـأن الوقايـة   -٢٥
ؤتمر وزاري تعكــف األمانــة علــى تقصــي إمكانيــة عقــد مــ مــن األمــراض غيــر المعديــة (غيــر الســارية) ومكافحتهــا.

، وذلك فـي ٢٠١٦عالمي ثان بشأن أنماط الحياة الصحية ومكافحة األمراض غير المعدية (غير السارية) في عام 
إطــار االضــطالع بالعمليــة التحضــيرية لعقــد الجتمــاع الرفيــع المســتوى الثالــث للجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة بشــأن 

اًء علـى الحصـائل الناجحـة التـي حققهـا المـؤتمر الـوزاري العـالمي الوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها، وبنـ
نيســان/  ٢٩و ٢٨األول بشــأن أنمــاط الحيــاة الصــحية ومكافحــة األمــراض غيــر المعديــة (غيــر الســارية) (موســكو، 

)، الـــذي كـــان بمثابـــة مـــدخل رئيســـي لألعمـــال التحضـــيرية التـــي أفضـــت إلـــى عقـــد االجتمـــاع الرفيـــع ٢٠١١أبريـــل 
  ١ول للجمعية العامة لألمم المتحدة بشأن األمراض غير المعدية (غير السارية) ومكافحتها.المستوى األ

  
جـــــدول يلخـــــص التسلســـــل الزمنـــــي للتقـــــارير والتقييمـــــات الـــــواردة فـــــي الفقـــــرات مـــــن  ٢ويـــــرد فـــــي الملحـــــق   -٢٦
  من هذا التقرير. ٢٥ إلى ١٥
  

  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
  

إلحاطــة علمــًا بهــذا التقريــر وتقــديم مزيــد مــن اإلرشــاد عــن الحاجــة المحتملــة لوضــع المجلــس مــدعو إلــى ا  -٢٧
مؤشــرات العمليــة التــي يمكــن تطبيقهــا فــي جميــع البيئــات الُقطريــة مــن أجــل تقيــيم التقــدم الُمحــرز فــي تنفيــذ خريطــة 

وثيقـة الختاميـة، وذلـك بقصـد طريق االلتزامات الواردة في اإلعالن السياسي وااللتزامـات ذات األولويـة المبّينـة فـي ال
عــن التقــدم  ٢٠١٧أن تسترشــد بهــا المــديرة العامــة فــي تقــديم التقــارير إلــى الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة فــي عــام 

  الُمحرز.
  
  

                                                           
 .٦٤/١١ج ص ع لقراراانظر    ١
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  ١الملحق 
  

  لألمم المتحدة الختامية الجتماع الجمعية العامة الوثيقة 
  الرفيع المستوى المعني باالستعراض والتقييم الشاملين 

  للتقدم المحرز في الوقاية من األمراض 
  غير المعدية ومكافحتها

  
   ٢٠١٤ يوليو/تموز ١٠ في المتحدة لألمم العامة الجمعية اتخذته الذي ٦٨/٣٠٠ القرار

  
  

 الجمعية العامة إن  

  الوثيقة الختامية التالية: تعتمد  

  
الوثيقــة الختاميــة الجتمــاع الجمعيــة العامــة الرفيــع المســتوى المعنــي باالســتعراض والتقيــيم الشــاملين للتقــدم 

  المعدية ومكافحتها  المحرز في الوقاية من األمراض غير

 ١١ و ١٠نحن، الوزراء وممثلي الـدول والحكومـات ورؤسـاء الوفـود، المجتمعـين فـي األمـم المتحـدة فـي   
للنظــر فــي التقــدم المحــرز فــي تنفيــذ االلتزامــات المعلنــة فــي اإلعــالن السياســي الصــادر عــن  ٢٠١٤تموز/يوليــه 

لمعديـة ومكافحتهـا الـذي اعتمدتـه االجتماع الرفيع المستوى للجمعيـة العامـة المعنـي بالوقايـة مـن األمـراض غيـر ا
  ،٢٠١١  أيلول/سبتمبر ١٩المؤرخ  ٦٦/٢الجمعية العامة في قرارها 

  تجنبه  تكثيف جهودنا من أجل تخليص العالم من عبء األمراض غير المعدية الذي يمكن

العمــل والــذي ينطــوي علــى إمكانــات كبيــرة لتحقيــق نتــائج نعيــد تأكيــد اإلعــالن السياســي الــذي حفــز علــى   -١
  مستدامة أفضل في مجال الصحة والتنمية البشرية؛

  
ـــى الصـــعيد العـــالمي، وهـــو   -٢ ـــا بالتصـــدي لعـــبء األمـــراض غيـــر المعديـــة وخطرهـــا عل نعيـــد تأكيـــد التزامن
قـــوض التنميـــة االجتماعيـــة يشـــكل أحـــد أكبـــر التحـــديات الماثلـــة أمـــام التنميـــة فـــي القـــرن الحـــادي والعشـــرين وي مـــا

واالقتصادية في جميـع أرجـاء العـالم ويخـل بتحقيـق األهـداف اإلنمائيـة المتفـق عليهـا دوليـا ويمكـن أن يـؤدي إلـى 
  تزايد أوجه التفاوت داخل البلدان وبينها وبين الشعوب؛

  
الدموية والسرطان  نكرر تأكيد أن أكثر األمراض غير المعدية انتشارا، وال سيما أمراض القلب واألوعية  -٣

وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة وداء السكري، ترتبط بصفة رئيسـية بأربعـة عوامـل خطـر شـائعة، هـي اسـتخدام 
  التبغ وتعاطي الكحول على نحو ضار واتباع أنماط تغذية غير صحية والخمول البدني؛

  
نـــاطق، بخاصـــة بـــين األطفـــال نكـــرر اإلعـــراب عـــن قلقنـــا إزاء ارتفـــاع مســـتويات البدانـــة فـــي مختلـــف الم  -٤

  والشباب؛
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نســـلم بـــأن الحالـــة العقليـــة والعصـــبية تشـــكل ســـببا هامـــا مـــن أســـباب االعـــتالل وتـــؤدي إلـــى زيـــادة عـــبء   -٥
األمراض غير المعدية على الصعيد العالمي ويلزم إتاحة برامج وتدابير فعالة لتوفير الرعاية الصـحية للمصـابين 

صوف في خطة العمل الشاملة للصحة العقلية لمنظمة الصـحة العالميـة بها على نحو منصف، على النحو المو 
  ؛٢٠٢٠١-٢٠١٣ للفترة

  
نشـــير إلـــى إعـــالن موســـكو الـــذي اعتمـــد فـــي المـــؤتمر الـــوزاري العـــالمي األول المعنـــي بأنمـــاط الحيـــاة   -٦

إلقليميــة وٕالــى جميــع المبــادرات ا ٢٠١١٢الصـحية ومكافحــة األمــراض غيــر المعديــة الــذي عقـد فــي نيســان/أبريل 
المضطلع بها بشأن الوقاية مـن األمـراض غيـر المعديـة ومكافحتهـا، بمـا فـي ذلـك إعـالن رؤسـاء دول وحكومـات 

الـذي اعتمـد فـي أيلول/سـبتمبر “ متحدون لوقف وباء األمراض المزمنة غيـر المعديـة”الجماعة الكاريبية المعنون 
وبيــان رؤســاء  ٢٠٠٨ي اعتمــد فــي آب/أغســطس وٕاعــالن ليبرفيــل بشــأن الصــحة والبيئــة فــي أفريقيــا الــذ ٢٠٠٧

 ٢٠٠٩حكومات الكمنولث بشأن إجراءات مكافحة األمراض غير المعدية الذي اعتمد في تشرين الثـاني/نوفمبر 
وٕاعــالن بارمــا بشــأن  ٢٠٠٩وٕاعــالن االلتــزام لمــؤتمر القمــة الخــامس لألمــريكتين الــذي اعتمــد فــي حزيران/يونيــه 

الــدول األعضـاء فــي المنطقــة األوروبيـة لمنظمــة الصــحة العالميـة فــي آذار/مــارس البيئـة والصــحة الـذي اعتمدتــه 
وٕاعـــالن دبـــي بشـــأن داء الســـكري واألمـــراض المزمنـــة غيـــر المعديـــة فـــي الشـــرق األوســـط ومنطقـــة شـــمال  ٢٠١٠

والميثـاق األوروبــي بشـأن مكافحــة السـمنة الــذي اعتمـد فــي  ٢٠١٠أفريقيـا الــذي اعتمـد فــي كـانون األول/ديســمبر 
وبيــان هونيــارا  ٢٠١١ونــداء أروبــا للعمــل بشــأن الســمنة الصــادر فــي حزيران/يونيــه  ٢٠٠٦تشـرين الثــاني/نوفمبر 

بشـــأن التصـــدي للتحـــديات التـــي تمثلهـــا األمـــراض غيـــر المعديـــة فـــي منطقـــة المحـــيط الهـــادئ الـــذي اعتمـــد فـــي 
  ؛٢٠١١  تموز/يوليه

  
  ٢٠١١التقييم: التقدم المحرز منذ عام 

  
مــن اإلعــالن السياســي، بوضــع إطــار عــالمي  ٦١منظمــة الصــحة العالميــة، عمــال بــالفقرة نرحــب بقيــام   -٧

 ٢٠٢٥شــامل للرصــد بمــا يشــمل مجموعــة األهــداف العالميــة الطوعيــة التســعة التــي يتعــين تحقيقهــا بحلــول عــام 
مؤشــــرا ينبغــــي تطبيقهــــا فــــي جميــــع الظــــروف اإلقليميــــة والقطريــــة لرصــــد  ٢٥ومجموعــــة مؤشــــرات تتــــألف مــــن 

المعديــة  تجاهــات وتقيــيم التقــدم المحــرز فــي تنفيــذ االســتراتيجيات والخطــط الوطنيــة المتعلقــة بــاألمراض غيــراال
  وبقيام جمعية الصحة العالمية باعتماد اإلطار؛

  
نرحب أيضا باعتماد جمعية الصحة العالمية لخطـة العمـل العالميـة للوقايـة مـن األمـراض غيـر المعديـة   -٨

واعتمادهـــا لمؤشـــرات خطـــة العمـــل التســـعة لالســـتعانة بهـــا فـــي اإلبـــالغ عـــن  ٢٠٢٠٣-٢٠١٣ومكافحتهـــا للفتـــرة 
  العالمية؛ التقدم المحرز في عملية تنفيذ خطة العمل

  
نرحــب بإنشــاء فرقــة عمــل األمــم المتحــدة المشــتركة بــين الوكــاالت المعنيــة بالوقايــة مــن األمــراض غيــر   -٩

  ؛٢٠١٤حزيران/يونيه  ١٣واالجتماعي اختصاصاتها في المعدية ومكافحتها وباعتماد المجلس االقتصادي 
  

نرحـــب بالطلـــب إلـــى المـــدير العـــام لمنظمـــة الصـــحة العالميـــة أن يعـــد، بالتشـــاور مـــع الـــدول األعضـــاء   -١٠
ومؤسســات األمــم المتحــدة وغيــر ذلــك مــن الجهــات المعنيــة حســب االقتضــاء، وفــي حــدود المــوارد المتاحــة، إطــارا 

                                                           
  .WHA66/2013/REC/1الصحة العالمية، الوثيقة  منظمة   ١
٢   A/65/859.المرفق ،  
  .١/ سجالت/٦٦/٢٠١٣ج ص عجمعية الصحة العالمية، الوثيقة    ٣
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يكيــف حســب الســياقات المختلفــة، لكــي تنظــر فيــه جمعيــة الصــحة العالميــة فــي  للعمــل علــى الصــعيد القطــري،
دورتها الثامنة والستين، مع أخذ بيان هلسنكي بشأن إدماج الصـحة فـي كـل السياسـات الـذي اعتمـد فـي المـؤتمر 

حة العالمي الثامن للنهوض بالصحة بهدف دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تحسـين الصـحة وكفالـة حمايـة الصـ
واإلنصــاف فــي مجــال الصــحة وفعاليــة الــنظم الصــحية بعــين االعتبــار، بســبل منهــا العمــل المشــترك فــي جميــع 
ـــى أفضـــل  ـــة، اســـتنادا إل ـــاألمراض غيـــر المعدي القطاعـــات بشـــأن محـــددات الصـــحة وعوامـــل الخطـــر المرتبطـــة ب

  المتاحة؛  المعارف واألدلة
  

اصات آلية التنسيق العالمية للوقايـة مـن األمـراض نرحب أيضا باعتماد جمعية الصحة العالمية الختص  -١١
  غير المعدية ومكافحتها؛

  
علـى الصـعيد الــوطني، بمـا فــي ذلـك زيــادة  ٢٠١١نقـر بالتقـدم الملحــوظ الـذي أحــرز منـذ أيلول/ســبتمبر   -١٢

 نســبة البلــدان التــي لــديها سياســة وطنيــة يجــري العمــل بهــا فــي مجــال األمــراض غيــر المعديــة وميزانيــة مــن أجــل
  ؛٢٠١٣في المائة في عام  ٥٠إلى  ٢٠١٠في المائة في عام  ٣٢تنفيذها من 

  
نقــر بــأن التقــدم المحــرز فــي الوقايــة مــن األمــراض غيــر المعديــة ومكافحتهــا لــم يكــن كافيــا وكــان متباينــا   -١٣

بشــدة ويعــزى ذلــك جزئيــا إلــى تعقيــد تلــك األمــراض وطابعهــا العســير وأن مــن الضــروري مواصــلة بــذل الجهــود 
  وتكثيفها من أجل تخليص العالم من عبء األمراض غير المعدية الذي يمكن تجنبه؛

نقـــر بأنـــه، علـــى الـــرغم مـــن بعـــض أوجـــه التحســـن، لـــم تحـــول االلتزامـــات بتشـــجيع السياســـات والخطـــط   -١٤
الوطنيــــة المتعــــددة القطاعــــات أو وضــــعها أو دعمهــــا وتعزيزهــــا لغــــرض الوقايــــة مــــن األمــــراض غيــــر المعديــــة 

وزيــادة االعتمــادات المخصصــة فــي الميزانيــة للتصــدي لألمــراض غيــر المعديــة  ٢٠١٣ا بحلــول عــام ومكافحتهــ
  وٕايالء األولوية لها إلى أفعال في كثير من األحيان بفعل عدد من العوامل، بما في ذلك نقص القدرات الوطنية؛

مـن االلتـزام إلـى الفعـل، وفـي هـذا سـيما البلـدان الناميـة، تعمـل جاهـدة لالنتقـال  نقر بأن بلدانا عديدة، ال  -١٥
الصدد نكرر دعوتنا إلى الدول األعضـاء أن تنظـر فـي تنفيـذ سياسـات وتـدابير تسـتند إلـى األدلـة ميسـورة التكلفـة 
وفعالـــة مـــن حيـــث التكلفـــة وشـــاملة لمختلـــف الفئـــات الســـكانية ولقطاعـــات متعـــددة، حســـب االقتضـــاء وفـــي إطـــار 

وامــل الخطــر القابلــة للتغييــر المرتبطــة بــاألمراض غيــر المعديــة علــى ســياقات وطنيــة، بمــا فــي ذلــك الحــد مــن ع
لخطـــــة العمـــــل العالميـــــة للوقايـــــة مـــــن األمـــــراض غيـــــر المعديـــــة ومكافحتهـــــا  ٣النحـــــو الموصـــــوف فـــــي التـــــذييل 

  ؛٢٠٢٠-٢٠١٣ للفترة

تلــك  نقــر بــأن هنــاك تــدابير ميســورة التكلفــة للحــد مــن المخــاطر الصــحية البيئيــة والمهنيــة وبــأن ترتيــب  -١٦
التــدابير حســـب األولويـــة وتنفيـــذها وفقـــا للظـــروف الوطنيـــة يمكــن أن يســـهم فـــي الحـــد مـــن عـــبء األمـــراض غيـــر 

  المعدية؛

نكـــرر دعوتنـــا إلـــى الـــدول األعضـــاء أن تنظـــر، حســـب االقتضـــاء ووفقـــا للظـــروف الوطنيـــة، فـــي تنفيـــذ   -١٧
ير المعدية ومكافحتها وتـدابير فعالـة مـن الخيارات المتاحة في مجال السياسات المتعلقة بالوقاية من األمراض غ
لبلوغ األهـداف العالميـة الطوعيـة التسـعة  ١حيث التكلفة ميسورة التكلفة وشاملة لقطاعات متعددة في هذا المجال

  ؛٢٠٢٥  المتعلقة باألمراض غير المعدية بحلول عام
  

                                                           
  .WHA66.10لمرفق القرار  ٣كالخيارات والتدابير الواردة في التذييل    ١
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  إعادة تأكيد دورنا القيادي: االلتزامات واإلجراءات
  

التزامنــا بــالنهوض بتنفيــذ تــدابير متعــددة القطاعــات وفعالــة مــن حيــث التكلفــة تشــمل جميــع نعيــد تأكيــد   -١٨
الفئـــات الســـكانية مـــن أجـــل الحـــد مـــن أثـــر عوامـــل الخطـــر الســـلوكية األربعـــة الشـــائعة المرتبطـــة بـــاألمراض غيـــر 

ت والتشـــريعات المعديـــة، عـــن طريـــق تنفيـــذ االتفاقـــات واالســـتراتيجيات الدوليـــة ذات الصـــلة بالموضـــوع والسياســـا
واألولويات اإلنمائية الوطنية، بمـا فـي ذلـك التـدابير التربويـة والتنظيميـة والماليـة، دون المسـاس بحـق الـدول ذات 
السيادة فـي تقريـر ووضـع سياسـاتها الضـريبية وغيرهـا مـن السياسـات، حيثمـا اقتضـى األمـر ذلـك، بإشـراك جميـع 

  االقتضاء؛  المحلية، حسب القطاعات المعنية والمجتمع المدني والمجتمعات

 ٢٠٢٠-٢٠١٣نقر بأن تنفيذ خطة العمل العالمية للوقاية من األمراض غير المعدية ومكافحتهـا للفتـرة   -١٩
واالســتراتيجية العالميــة للحــد مــن تعــاطي  ١واالســتراتيجية العالميــة بشــأن أنمــاط التغذيــة والنشــاط البــدني والصــحة

واالستراتيجية العالمية لتغذية الرضـع وصغار األطفـال المشـتركة بـين منظمـة الصـحة  ٢الكحول على نحو ضار
العالميــة ومنظمــة األمــم المتحــدة للطفولــة ومجموعــة توصــيات منظمــة الصــحة العالميــة بشــأن تســويق األطعمــة 

راض غيـر ، حسـب االقتضـاء، سـيعجل بـالجهود الراميـة إلـى الحـد مـن األمـ٣الكحولية لألطفـال والمشروبات غير
  المعدية، ونكرر دعوتنا إلى الدول األعضاء أن تحشد اإلرادة السياسية والموارد المالية لذلك الغرض؛

نكرر اإلعراب عن التزامنـا بتعجيـل تنفيـذ الـدول األطـراف فـي اتفاقيـة منظمـة الصـحة العالميـة اإلطاريـة   -٢٠
  أن تصبح أطرافا في االتفاقية؛االتفاقية، ونشجع البلدان على النظر في  ٤بشأن مكافحة التبغ

نهيب بالدول األعضـاء اتخـاذ خطـوات تشـمل، حسـب االقتضـاء، وضـع تشـريعات فعالـة وهياكـل شـاملة   -٢١
لعدة قطاعات وعمليـات ووسـائل ومـوارد، بمـا يتـيح وضـع سياسـات مجتمعيـة تراعـي وتعـالج اآلثـار فـي محـددات 

عاليــة الــنظم الصــحية وتقــيس محــددات الصــحة الصــحة وفــي حمايــة الصــحة واإلنصــاف فــي مجــال الصــحة وف
  وأوجه التفاوت في المجاالت االقتصادية واالجتماعية والبيئية فيما يتعلق بالصحة وتتبعها؛

نهيب بالدول األعضاء تنمية قدرات مؤسسية، حسب االقتضاء، لها معرفة ومهـارات مناسـبة فـي مجـال   -٢٢
لسياسـات فـي مجـال الصـحة فـي جميـع القطاعـات وٕايجـاد الحلـول تقييم آثار المبادرات المضطلع بها في سـياق ا

إلـى نتـائج أفضـل مـن منظـور الصـحة واإلنصـاف فـي  والتفاوض بشأن السياسات فـي جميـع القطاعـات للتوصـل
  الصحية؛  مجال الصحة وفعالية النظم

اء تعزيز الـنظم نقر بأهمية التغطية الصحية الشاملة في النظم الصحية الوطنية، ونهيب بالدول األعض  -٢٣
الصحية، بما في ذلك الهياكل األساسية للرعاية الصحية وتوفير الموارد البشرية لقطاع الصـحة والـنظم الصـحية 
ونظـــم الحمايـــة االجتماعيـــة، وبخاصـــة فـــي البلـــدان الناميـــة، بهـــدف تلبيـــة احتياجـــات المصـــابين بـــاألمراض غيـــر 

  عال ومنصف؛المعدية من الرعاية الصحية طوال حياتهم على نحو ف

مواصلة توسيع نطاق التدابير الفعالة من حيث التكلفة التي أثبتت جدواها، حيثما كان ذلك مالئما، بمـا   -٢٤
  العالمية؛ لخطة العمل ٣يشمل التدابير المحددة في التذييل 

                                                           
  المرفق.، ١٧-٥٧، القرار WHA57/2004/REC/1منظمة الصحة العالمية، الوثيقة    ١
  .٣، المرفق WHA63/2010/REC/1منظمة الصحة العالمية، الوثيقة    ٢
  .٤، المرفق WHA63/2010/REC/1منظمة الصحة العالمية، الوثيقة    ٣
  .٤١٠٣٢ الرقم، ٢٣٠٢، المجلد مجموعة المعاهداتاألمم المتحدة،    ٤
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نكرر تأكيد أهمية زيادة فرص إتاحة برامج فعالة من حيث التكلفة للكشـف عـن مـرض السـرطان حسـب   -٢٥
ألوضاع السائدة على الصـعيد الـوطني وأهميـة دعـم زيـادة فـرص إتاحـة لقاحـات فعالـة مـن حيـث التكلفـة للوقايـة ا

  من حاالت اإلصابة بااللتهابات المرتبطة بأمراض السرطان، في إطار برامج التحصين الوطنية؛

وبأنــه  ٦٦/٢ة العامــة مــن مرفــق قــرار الجمعيــ ٤٤نســلم بأنــه لــم يحــرز إال تقــدم محــدود فــي تنفيــذ الفقــرة   -٢٦
على الرغم من أن عددا متزايدا من كيانات القطاع الخاص قد بدأ إنتاج منتجـات غذائيـة تتوافـق مـع اتبـاع نظـام 

صــول إليهــا تكــون عــادة ميســورة التكلفــة ومتاحــة وال يمكــن الو  تغذيــة صــحية والتــرويج لهــا فــإن تلــك المنتجــات ال
  على نطاق واسع في جميع المجتمعات المحلية داخل البلدان؛

نواصل تشجيع السياسات الداعمة إلنتاج األطعمة التي تسهم في اتباع أنماط تغذيـة صـحية وتصـنيعها   -٢٧
وتيســير الحصــول عليهــا، وٕاتاحــة مزيــد مــن الفــرص الســتهالك المنتجــات واألطعمــة الزراعيــة المحليــة الصــحية، 

م اإلســهام فــي الجهــود المبذولــة للتصــدي للتحــديات التــي تطرحهــا العولمــة واالســتفادة مــن الفــرص التــي ومــن ثــ
  تتيحها ولتحقيق األمن الغذائي والتغذية الكافية؛

تقوم به الحكومات من دور بالغ األهمية في التصدي للتحدي الذي تمثلـه األمـراض غيـر  نعيد تأكيد ما  -٢٨
ســؤولية فــي هــذا المجــال، بســبل منهــا العمــل مــع المنظمــات غيــر الحكوميــة والقطــاع المعديــة وبمــا تتحملــه مــن م

الخــــاص وســــائر قطاعــــات المجتمــــع الســــتحداث تــــدابير فعالــــة مــــن أجــــل الوقايــــة مــــن األمــــراض غيــــر المعديــــة 
  ومكافحتها على المستويات العالمية والوطنية والمحلية؛

ومكافحتهـا علـى نحـو فعـال يتطلبـان تـولي الحكومـات  نشير إلـى أن الوقايـة مـن األمـراض غيـر المعديـة  -٢٩
أدوارا قياديــة واتبــاع نهــج متعــددة القطاعــات فــي مجــال الصــحة، بمــا فــي ذلــك، عنــد االقتضــاء، إدراج المســائل 
المتعلقة بالصحة في جميـع السياسـات وفـي الـنهج المتبعـة علـى صـعيد الحكومـة ككـل فـي جميـع القطاعـات بمـا 

حمايــة السياســات فــي مجــال الصــحة العامــة الراميــة إلــى الوقايــة مــن األمــراض غيــر  يتجــاوز قطــاع الصــحة، مــع
داعـــي لــه ألي شـــكل مـــن أشــكال تضـــارب المصـــالح ســواء كـــان حقيقيـــا أم  المعديــة ومكافحتهـــا مــن أي تـــأثير ال

  متصورا أم محتمال؛
  

  السبيل إلى األمام: االلتزامات على الصعيد الوطني
  

نلتـزم بالتصــدي لألمــراض غيـر المعديــة بوصــفها مسـألة ذات أولويــة فــي خطـط التنميــة الوطنيــة، حســب   -٣٠
يقتضي الحال في السياقات الوطنية وفي خطط التنمية الدوليـة، وباتخـاذ التـدابير التاليـة باالشـتراك مـع جميـع  ما

  ب االقتضاء:القطاعات المعنية، بما في ذلك المجتمع المدني والمجتمعات المحلية، رحس
  

  تعزيز الحوكمة:  (أ)  
  

وٕاعــداد مؤشــرات  ٢٠٢٥، فــي وضــع أهــداف وطنيــة لعــام ٢٠١٥النظــر، بحلــول عــام   ‘١’
في ضوء األوضاع الوطنية، مع مراعاة األهداف العالمية الطوعية التسـعة المتعلقـة بـاألمراض 

ة، للتركيــز علــى غيــر المعديــة، باالســتفادة مــن اإلرشــادات التــي تقــدمها منظمــة الصــحة العالميــ
الجهود المبذولـة للتصـدي آلثـار األمـراض غيـر المعديـة ولتقيـيم التقـدم المحـرز فـي الوقايـة مـن 

  األمراض غير المعدية ومكافحتها وعوامل الخطر المرتبطة بها ومحدداتها؛
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، فــــي وضــــع سياســــات وخطــــط وطنيــــة فــــي العديــــد مــــن ٢٠١٥النظــــر، بحلــــول عــــام   ‘٢’
، مـع مراعـاة ٢٠٢٥قـائم منهـا لبلـوغ األهـداف الوطنيـة بحلـول عـام القطاعات أو تعزيز ما هـو 

  ؛٢٠٢٠-٢٠١٣خطة العمل العالمية للوقاية من األمراض غير المعدية ومكافحتها للفترة 

مواصـــلة وضـــع سياســـات عامـــة وخطـــط عمـــل فـــي العديـــد مـــن القطاعـــات وتعزيزهـــا   ‘٣’
بــاألمور الصــحية، مــع التركيــز  وتنفيــذها، حســب االقتضــاء، لتعزيــز التثقيــف الصــحي والتوعيــة

بصــفة خاصــة علــى المجموعــات الســكانية ذات الــوعي الصــحي المتــدني و/أو التــي تعــاني مــن 
  عدم الوعي باألمور الصحية؛

التوعيــة بالعــبء النــاجم علــى الصــحة العامــة علــى الصــعيد الــوطني نتيجــة لألمــراض   ‘٤’
  واالقتصادية؛  التنمية االجتماعيةغير المعدية والصلة بين األمراض غير المعدية والفقر و 

ــــات التخطــــيط الصــــحي   ‘٥’ ــــة فــــي عملي ــــر المعدي ــــدابير للتصــــدي لألمــــراض غي إدمــــاج ت
والخطط والسياسات اإلنمائية الوطنية، بما في ذلك عمليات تصميم إطار عمـل األمـم المتحـدة 

  للمساعدة اإلنمائية وتنفيذه؛

إنشــــاء آليــــة وطنيــــة متعــــددة النظــــر، حســــب االقتضــــاء فــــي كــــل ســــياق وطنــــي، فــــي   ‘٦’
القطاعــات، مــن قبيــل اللجــان أو الوكــاالت أو فــرق العمــل الرفيعــة المســتوى مــن أجــل التحــاور 
واالتساق فـي السياسـات والمسـاءلة المتبادلـة بـين مختلـف مجـاالت صـنع السياسـات التـي تـؤثر 

فــي جميــع فــي األمــراض غيــر المعديــة، بهــدف األخــذ بــنهج إدراج المســائل المتعلقــة بالصــحة 
السياســات وفــي التــدابير المتخــذة علــى صــعيد الحكومــة ككــل والمجتمــع ككــل ورصــد محــددات 

  أساسها؛ المعدية، بما في ذلك المحددات االجتماعية والبيئية، والعمل على  األمراض غير

تعزيــز قــدرات وآليــات وواليــات الســلطات المعنيــة، حســب االقتضــاء، فــي مجــال تيســير   ‘٧’
  يذه في جميع القطاعات الحكومية؛العمل وضمان تنف

تعزيــز قــدرة وزارات الصــحة علــى ممارســة دور اســتراتيجي قيــادي وتنســيقي فــي وضــع   ‘٨’
السياســـات علـــى نحـــو يشـــرك جميـــع الجهـــات المعنيـــة علـــى صـــعيد الحكومـــة والمنظمـــات غيـــر 
ة الحكوميــة والمجتمــع المــدني والقطــاع الخــاص، مــع كفالــة تلقــي مســألة األمــراض غيــر المعديــ

  متكاملة؛ استجابة مالئمة منسقة شاملة

مواءمة التعاون الدولي بشأن األمـراض غيـر المعديـة مـع الخطـط الوطنيـة فيمـا يتعلـق   ‘٩’
بــاألمراض غيــر المعديــة بهــدف زيــادة فعاليــة المعونــة واألثــر اإلنمــائي للمــوارد الخارجيــة دعمــا 

  للجهود في مجال األمراض غير المعدية؛

اســات وخطــط وطنيــة، حســب االقتضــاء، مــع تخصــيص مــوارد ماليــة وضــع وتنفيــذ سي  ‘١٠’
  وبشرية بصفة خاصة للتصدي لألمراض غير المعدية، تدرج فيها المحددات االجتماعية؛

، بالتقليـل مـن عوامـل الخطـر المرتبطـة بـاألمراض ٢٠١٦القيام، حسب االقتضاء، بحلول عـام   (ب)
نفيــذ التــدابير والخيــارات المتاحــة فــي مجــال السياســات غيــر المعديــة والمحــددات االجتماعيــة األساســية بت

لخطــة  ٣التــي ترمــي إلــى تهيئــة بيئــات مؤاتيــة للصــحة، باالســتفادة مــن اإلرشــادات الــواردة فــي التــذييل 
  العمل العالمية؛
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، بتعزيــــز الــــنظم الصــــحية وتوجيههــــا للتصــــدي ٢٠١٦القيــــام، حســــب االقتضــــاء، بحلــــول عــــام   (ج)
اض غير المعدية ومكافحتها والمحددات االجتماعية األساسية من خـالل تـوفير لمسألة الوقاية من األمر 

الرعايــة الصــحية األوليــة التــي تركــز علــى اإلنســان والتغطيــة الشــاملة فــي الــنظم الصــحية طــوال الحيــاة، 
  لخطة العمل العالمية؛ ٣باالستفادة من اإلرشادات الواردة في التذييل 

ن تنشــأ بــين األمــراض غيــر المعديــة وبعــض األمــراض المعديــة النظــر فــي الصــلة التــي يمكــن أ  (د)
مثـــل فيـــروس نقـــص المناعـــة البشـــرية/متالزمة نقـــص المناعـــة المكتســـب (اإليـــدز)، ونـــدعو إلـــى القيـــام، 
حســـب االقتضـــاء، بتوحيـــد إجـــراءات التصـــدي لفيـــروس نقـــص المناعـــة البشـــرية/اإليدز واألمـــراض غيـــر 

الصـــدد، إلـــى األشـــخاص المصـــابين بفيـــروس نقـــص المناعـــة  المعديـــة وٕالـــى إيـــالء االهتمـــام، فـــي هـــذا
البشــــرية/اإليدز، وبخاصــــة فــــي البلــــدان التــــي ترتفــــع فيهــــا معــــدالت اإلصــــابة بفيــــروس نقــــص المناعــــة 

  الوطنية؛  البشرية/اإليدز، وفقا لألولويات

مواصـــلة النهـــوض بـــإدراج الوقايـــة مـــن األمـــراض غيـــر المعديـــة ومكافحتهـــا فـــي بـــرامج الصـــحة   (هـ)
جنسية واإلنجابية وصحة األم والطفـل، وبخاصـة علـى مسـتوى الرعايـة الصـحية األوليـة، وفـي البـرامج ال

  المتعلقة باألمراض المعدية، من قبيل البرامج المتعلقة بداء السل، حسب االقتضاء؛

النظر في أوجـه التشـابه بـين األمـراض غيـر المعديـة األكثـر شـيوعا وغيرهـا مـن الحـاالت علـى   (و)
لخطـــة العمـــل العالميـــة بهـــدف اســـتحداث تـــدابير شـــاملة للوقايـــة مـــن  ١الموصـــوف فـــي التـــذييل النحـــو 

األمــراض غيــر المعديــة ومكافحتهــا التــي تأخــذ بعــين االعتبــار أيضــا الظــروف التــي يعــيش ويعمــل فيهــا 
  الناس؛

ـــة منهـــا   (ز) ـــدم المحـــرز فـــي الوقاي ـــيم التق رصـــد اتجاهـــات ومحـــددات األمـــراض غيـــر المعديـــة وتقي
  افحتها:ومك

تقيـــيم التقـــدم المحـــرز صـــوب بلـــوغ األهـــداف العالميـــة الطوعيـــة واإلبـــالغ عـــن النتـــائج   ‘١’
باســـتخدام المؤشـــرات المحـــددة فـــي إطـــار الرصـــد العـــالمي الشـــامل، وفقـــا لجـــداول زمنيـــة متفـــق 
عليهــا، واســتخدام النتــائج الــواردة مــن مراقبــة المؤشــرات الخمســة والعشــرين واألهــداف الطوعيــة 

وغير ذلك من مصادر البيانات إلرشاد وتوجيه السياسات والبرامج بهـدف إحـداث أكبـر التسعة 
  قدر من التأثير للتدابير واالستثمارات في النتائج المتعلقة باألمراض غير المعدية؛

تقـــديم المعلومـــات بشـــأن االتجاهـــات فـــي مجـــال األمـــراض غيـــر المعديـــة إلـــى منظمـــة   ‘٢’
الزمنيــة المتفــق عليهــا بشــأن التقــدم المحــرز فــي تنفيــذ خطــط الصــحة العالميــة، وفقــا للجــداول 

العمل الوطنية وبشأن فعالية السياسات واالسـتراتيجيات الوطنيـة، وتنسـيق التقـارير القطريـة مـع 
  العالمي؛  التحليل

وضــع نظــم للمراقبــة أو تعزيزهــا، حســب االقتضــاء، لرصــد أوجــه التفــاوت االجتماعيــة   ‘٣’
ر المعديـــة وعوامـــل الخطـــر المرتبطـــة بهـــا كخطـــوة أولـــى صـــوب فـــي مـــا يتعلـــق بـــاألمراض غيـــ

معالجــة أوجــه عــدم المســاواة واتبــاع نهــج تقــوم علــى مراعــاة نــوع الجــنس للوقايــة مــن األمــراض 
غيـــر المعديـــة ومكافحتهـــا وتعزيزهـــا اســـتنادا إلـــى بيانـــات مصـــنفة حســـب نـــوع الجـــنس والعمـــر 

ين الرجـــل والمـــرأة مـــن حيـــث التعـــرض واإلعاقـــة، ســـعيا إلـــى التصـــدي لالختالفـــات األساســـية بـــ
  لخطر اإلصابة باألمراض غير المعدية والوفاة الناجمة عنها؛
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مواصلة تعزيز التعاون الدولي لدعم الخطط الوطنية واإلقليميـة والعالميـة للوقايـة مـن األمـراض   (ح)
غيــــر المعديــــة ومكافحتهـــــا، بوســــائل منهــــا تبـــــادل أفضــــل الممارســــات فـــــي مجــــاالت تحســــين الصـــــحة 
والتشـــريعات واألنظمـــة وتعزيـــز الـــنظم الصـــحية وتـــدريب العـــاملين فـــي مجـــال الرعايـــة الصـــحية وتطـــوير 
الهياكــــــل األساســــــية المناســــــبة لخــــــدمات الرعايــــــة الصــــــحية وأدوات التشــــــخيص والنهــــــوض باســــــتحداث 
تكنولوجيــات مناســبة ومســتدامة بأســعار معقولــة وتعميمهــا ونقلهــا وفــق شــروط متفــق عليهــا وٕانتــاج أدويــة 
ولقاحـــات آمنـــة فعالـــة ميســـورة التكلفـــة عاليـــة الجـــودة، مـــع التنويـــه بالـــدور القيـــادي الـــذي تؤديـــه منظمـــة 

  الصحة العالمية باعتبارها، في هذا الصدد، الوكالة المتخصصة األساسية في مجال الصحة؛

ن بلـــدان مواصـــلة تعزيـــز التعـــاون علـــى الصـــعيد الـــدولي بـــين بلـــدان الشـــمال والجنـــوب والتعـــاون فيمـــا بـــي  -٣١
الجنوب والتعاون الثالثي في مجال الوقاية من األمراض غير المعدية ومكافحتها للنهوض على الصـعد الوطنيـة 
واإلقليميـــة والدوليـــة ببيئـــة مؤاتيـــة لتيســـير اختيـــار أنمـــاط وأســـاليب عـــيش صـــحية، مـــع األخـــذ بعـــين االعتبـــار أن 

  لدان الشمال والجنوب، بل مكمال له؛التعاون فيما بين بلدان الجنوب ليس بديال للتعاون بين ب

مواصلة بحث إمكانية توفير ما يكفي من الموارد على نحو مستدام يمكـن التنبـؤ بـه عـن طريـق القنـوات   -٣٢
  المحلية والثنائية واإلقليمية والمتعددة األطراف، بما في ذلك آليات التمويل التقليدية والطوعية المبتكرة؛

  
  االلتزامات على الصعيد الدوليالسبيل إلى األمام: 

  
نــدعو لجنــة المســاعدة اإلنمائيــة فــي منظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان االقتصــادي إلــى النظــر فــي   -٣٣

وضع مدونة لتحديد األغراض المتوخاة في مجال األمراض غير المعدية بهدف تحسين تتبع المسـاعدة اإلنمائيـة 
  الوقاية من األمراض غير المعدية ومكافحتها؛الرسمية دعما للجهود الوطنية من أجل 

نكرر تأكيد التزامنا بتعزيز االستثمارات الوطنية والدوليـة علـى نحـو نشـط وتـدعيم القـدرات الوطنيـة علـى   -٣٤
إجراء البحث والتطوير بجودة عالية في جميع الجوانب المتصلة بالوقايـة مـن األمـراض غيـر المعديـة ومكافحتهـا 

عالة من حيث التكلفة، مع مالحظة أهمية مواصـلة تقـديم الحـوافز لتشـجيع االبتكـار فـي مجـال بطريقة مستدامة ف
يعــد  الصــحة العامــة، بســبل منهــا، حســب االقتضــاء، وضــع نظــام ســليم متــوازن لحقــوق الملكيــة الفكريــة، وهــو مــا

ق منظمــة التجــارة هامــا ألمــور عــدة منهــا اســتحداث أدويــة جديــدة، حســبما أقــر بــه إعــالن الدوحــة المتعلــق باتفــا
  العالمية المتعلق بالجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية وبالصحة العامة؛

نعيد تأكيد الحق في االستفادة على الوجه األكمل من األحكام الواردة في اتفاق منظمة التجـارة العالميـة   -٣٥
ة وفي إعالن الدوحة المتعلق باتفاق منظمـة التجـارة المتعلق بالجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكري

العالمية المتعلق بالجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية وبالصحة العامة وفي قرار المجلـس العـام 
مـــن إعـــالن الدوحـــة وفـــي  ٦المتعلـــق بتنفيـــذ الفقـــرة  ٢٠٠٣آب/أغســـطس  ٣٠لمنظمـــة التجـــارة العالميـــة المـــؤرخ 

من االتفاق، بعد إتمام اإلجراءات الرسمية لقبوله، التي تـوفر المرونـة الالزمـة لحمايـة  ٣١ترح للمادة التعديل المق
الصــحة العامــة، وبصــفة خاصــة الحــق فــي تعزيــز إمكانيــة حصــول الجميــع علــى األدويــة والتشــجيع علــى تقــديم 

  المساعدة للبلدان النامية في هذا الصدد؛

، ٢٠١٥لألمــراض غيــر المعديــة عنــد وضــع خطــة التنميــة لمــا بعــد عــام نــولي االعتبــار الــالزم للتصــدي   -٣٦
  مع مراعاة عواقبها االجتماعية االقتصادية ومحدداتها وصلتها بالفقر، على وجه الخصوص؛

، بالتشـاور مـع الـدول األعضـاء ٢٠١٥نهيب بمنظمة الصحة العالمية أن تضع، قبـل حلـول نهايـة عـام   -٣٧
مية الشاملة بشأن الوقاية من األمراض غير المعدية ومكافحتهـا ومـع ضـمان تـوفير وفي سياق آلية التنسيق العال
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الحمايـــة المالئمـــة مـــن المصـــالح الخاصـــة، نهجـــا يمكـــن اســـتخدامه لتســـجيل وتعمـــيم مســـاهمات القطـــاع الخـــاص 
  المعدية؛وكيانات األعمال الخيرية والمجتمع المدني في بلوغ األهداف الطوعية التسعة المتعلقة باألمراض غير 

  من أجل تحقيق الغاية المنشودة: إجراءات المتابعة

، بالتعــاون مــع الــدول األعضــاء ومنظمــة ٢٠١٧نطلــب إلــى األمــين العــام أن يقــدم، بحلــول أواخــر عــام   -٣٨
الصحة العالمية وصناديق منظومة األمم المتحدة وبرامجهـا ووكاالتهـا المتخصصـة المعنيـة، تقريـرا إلـى الجمعيـة 

تنظــر فيــه الــدول األعضــاء عــن التقــدم المحــرز فــي تنفيــذ هــذه الوثيقــة الختاميــة واإلعــالن السياســي  العامــة لكــي
لالجتمـــاع الرفيـــع المســـتوى للجمعيـــة العامـــة المعنـــي بالوقايـــة مـــن األمـــراض غيـــر المعديـــة ومكافحتهـــا، تحضـــيرا 

غيــــر المعديــــة للتقــــدم المحــــرز فــــي مجــــال الوقايــــة مــــن األمــــراض  ٢٠١٨الســــتعراض شــــامل يجــــرى فــــي عــــام 
  ومكافحتها.

  ١٠٠الجلسة العامة 
  ٢٠١٤تموز/يوليه  ١٠
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  ٢الملحق 
  التسلسل الزمني للتقارير والمسوح والتقييمات

الجمعية العامة  
 لألمم المتحدة

مجلس األمم المتحدة 
 االقتصادي واالجتماعي

مسح بشأن تقييم  اإلرشاد التقييم العالميةجمعية الصحة 
القدرات الوطنية 

لمكافحة األمراض 
 غير السارية

تقرير عن التقدم   
 المحرز

تقرير عن تنفيذ القرار 
E/RES/2013/12  فرقة)

عمل األمم المتحدة 
المشتركة بين الوكاالت 
المعنية بالوقاية من 

األمراض غير المعدية 
 ومكافحتها)) السارية(

تقارير عن التقدم 
المحرز في تنفيذ خطة 
العمل العالمية بشأن 
الوقاية من األمراض 
 غير السارية ومكافحتها

٢٠٢٠-٢٠١٣ 

تقارير عن التقدم 
المحرز في بلوغ 
الغايات العالمية 
 االختيارية التسع

من  ٣تحديث التذييل 
خطة العمل العالمية 
بشأن الوقاية من 

األمراض غير السارية 
  ا ومكافحته

٢٠٢٠-٢٠١٣ 

تقييم مستقل لتنفيذ 
خطة العمل العالمية 
بشأن الوقاية من 

األمراض غير السارية
-٢٠١٣ومكافحتها 

٢٠٢٠ 

التقرير العالمي 
للمنظمة عن حالة 
األمراض غير 

  السارية

  

٢٠١٥ ×            ×  ×  
٢٠١٦     ×  ×  ×    ×    
٢٠١٧ ×          ×    ×  
االجتماع الرفيع  ٢٠١٨

  المستوى الثالث
  ×            

٢٠١٩               ×  
٢٠٢٠           ×      
٢٠٢١     ×  ×      ×    
٢٠٢٢                 
٢٠٢٣                  
٢٠٢٤                 
٢٠٢٥                 
٢٠٢٦       ×          
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