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  من جدول األعمال ١-١٣البند 
  

   :ومكافحتها السارية غير األمراض من الوقاية
   المتحدة لألمم العامة للجمعية المستوى الرفيع االجتماع متابعة
  ومكافحتها) المعدية غير( السارية غير األمراض من الوقاية بشأن

  
  

  والستون، الخامسة العالمية الصحة جمعية  
  

إذ تســتذكر اإلعــالن السياســي لالجتمــاع الرفيــع المســتوى للجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة بشــأن الوقايــة مــن   
منهــا بشــأن دعــوة  ٦٢)، وخاصــة الفقــرة A/RES/66/2(الوثيقــة  ومكافحتهــا (غيــر المعديــة) األمــراض غيــر الســارية

منظمة الصحة العالمية إلى أن تعد توصيات لمجموعة من األهـداف العالميـة مـن أجـل الوقايـة مـن األمـراض غيـر 
أساســًا األمــراض غيــر الســارية، وهــي  ، وااللتزامــات المقطوعــة لمعالجــة٢٠١٢ومكافحتهــا قبــل نهايــة عــام  الســارية

األمــــراض القلبيــــة الوعائيــــة والســــرطانات واألمــــراض التنفســــية المزمنــــة وداء الســــكري، وعوامــــل الخطــــر األساســــية 
  ؛المشتركة، أال وهي تعاطي التبغ والنظام الغذائي غير الصحي والخمول البدني وتعاطي الكحول على نحو ضار

  
الوكالة المتخصصـة الرئيسـية فـي مجـال الدور القيادي الذي تضطلع به المنظمة بوصفها وٕاذ تؤكد مجددًا   

الصحة حسب اعتراف الجمعية العامة لألمـم المتحـدة ضـمن اإلعـالن السياسـي لالجتمـاع الرفيـع المسـتوى للجمعيـة 
العامــة بشــأن الوقايــة مــن األمــراض غيــر الســارية (غيــر المعديــة) ومكافحتهــا، ومســؤولية المنظمــة بمشــاركة الــدول 

 يمكن من اإلعالن السياسي من أجل وضع إطار عالمي شامل للرصد ٦٢و ٦١فقرتين التامة عمًال بال ١األعضاء
 االختياريـة العالميـة األهـداف مـن ومجموعـة المؤشـرات من مجموعة يشملو  والقطرية اإلقليمية السياقات في تطبيقه
  ؛٢٠١٢ عام نهاية قبل ومكافحتها السارية غير األمراض من بالوقاية يتعلق فيما

  
 تقلــــيص فــــي المتمثــــل الهــــدف تحقيــــق بشــــأن ٢٣-٦٠ع ص ج الوثيقــــة فــــي المقطــــوع االلتــــزام تســــتذكر وٕاذ  
  ،٢٠١٥-٢٠٠٦خالل الفترة ٪ ٢ بنسبة السارية غير األمراض عن الناجمة الوفيات معدالت

  
 ٦٥/٦ج الوثيقــة فــي الــوارد ومكافحتهــا الســارية غيــر األمــراض مــن الوقايــة عــن بــالتقرير ترحــب أن قــررت  -١

 بـالفقرتين عمـالً  ١األعضـاء الـدول مـع الوثيـق بالتعـاون المحـرز الملحـوظ بالتقـدم واعترفـت به المتصلة ١ واإلضافة
  السياسي؛ اإلعالن من ٦٢و ٦١
  
 بنسـبة السـارية غيـر األمـراض جـراء مـن المبكـرة الوفيـات لمعـد تقلـيص بشأن عالمياً  هدفاً  تعتمد أن قررت  -٢

  ؛٢٠٢٥ عام بحلول ٪٢٥
  
 األهــداف حــول اآلراء فــي توافــق إلــى التوصــل بغــرض إضــافية أعمــال إلنجــاز الشــديد تأييــدها عــن أعربــت  -٣

 والنظـــام ضـــار، نحـــو علـــى الكحـــول وتعـــاطي التبـــغ، تعـــاطي وهـــي أال األربعـــة، الرئيســـية الخطـــر بعوامـــل المتعلقـــة
  البدني؛ والخمول الصحي، غير الغذائي
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 بخصـــوص المعنيـــة الجهـــات وســـائر ١األعضـــاء الـــدول أبدتـــه الـــذي الكبيـــر بالتأييـــد علمـــاً  اإلحاطـــة قـــررت  -٤
/ والملــح والتبــغ الــدم ضــغط ارتفــاعب المتعلقــة األهــداف فيهــا بمــااالختياريــة التــي ُنظــر حتــى اآلن  عالميــةال هــدافاأل

  البدني؛ والخمول الصوديوم
  
 الصـحة جمعيـة أثنـاء دارت التي المناقشات فيها بما اآلن، حتى ُأجريت التي المشاورات أن كذلك الحظت  -٥

 تتصـل أهـداف وضع تؤيد المصلحة صاحبة الجهات وسائر ١األعضاء الدول أن بّينت والستين، الخامسة العالمية
 األدويــة إتاحــة مثــل الصــحية الــنظم اســتجابة وهــدف والكوليســترول والكحــول الــدهون مــن الجســم ومــدخول بالســمنة
  السارية؛ غير األمراض لمكافحة األساسية

  
 قـرار على بناءً  أرسيت التي العملية من المتبقي السياق في تظهر قد أخرى مؤشرات أو أهدافاً  أن الحظت  -٦

  ؛٧ق١٣٠ت  م التنفيذي المجلس
  
 متابعـــة عمليـــة مـــن المتبقيـــة الخطـــوات جميـــع فـــي التامـــة المشـــاركة علـــى ١األعضـــاء الـــدول جميـــع حثـــت  -٧

 اإلقليمـــي الصـــعيدين علـــى المشـــاورات فـــي ذلـــك فـــي بمـــا ٧ق١٣٠ت  م القـــرار فـــي المبّينـــة الســـارية غيـــر األمـــراض
  والعالمي؛

  
  :يلي ما العام المدير من طلبت  -٨

 بشـأن منقحـة مناقشـة ورقـة ويعـدّ  والمؤشـرات األهـداف بشـأن التقنية األعمال من بمزيد ينهض أن )١(
 وتراعــي اآلن حتــى وثــائق مــن وقُــدِّم مناقشــات مــن ُأجــري مــا جميــع تجســد للرصــد الشــامل العــالمي اإلطــار
  المجال؛ هذا في القائمة المنظمة واستراتيجيات والجدوى التحقيق وٕامكانية للقياس القابلية

 الخبـراء أفرقـة/ التقنيـة واألفرقـة اإلقليميـة، اللجان منها بوسائل ١األعضاء، الدول مع يتشاور وأن )٢(
 المنقحة؛ الورقة هذه بشأن تقارير تقدم التي االقتضاء، حسب اإلقليمية، العاملة

 الورقـــة هـــذه بشـــأن المصـــلحة صـــاحبة الجهـــات جميـــع مـــع شـــفافة بطريقـــة التشـــاور يواصـــل وأن )٣(
 المنقحة؛

 المستشـفة والمـدخالت اإلقليميـة اللجـان من واحدة كل في المناقشات نتائج يلخص تقريراً  يعدّ  وأن )٤(
 المصلحة؛ صاحبة الجهات مع ُتجرى التي أعاله المذكورة الحوار جلسات من

 ،٢٠١٢ أكتـــــوبر/ األول تشـــــرين شـــــهر نهايـــــة قبـــــل األعضـــــاء للـــــدول رســـــمياً  اجتماعـــــاً  يعقـــــد أن )٥(
 األهــداف مــن جموعــةوم المؤشــرات، يشــمل بمــا للرصــد، الشــامل العــالمي اإلطــار بشــأن العمــل الســتكمال
 ومكافحتها؛ السارية غير األمراض من بالوقاية يتعلق فيما االختيارية العالمية

 إلـى السياسـي اإلعـالن مـن ٦٢و ٦١ بـالفقرتين المتعلقـة التوصـيات عن موضوعياً  تقريراً  يقدم أن )٦(
 بعــد والثالثــين الثانيــة دورتــه فــي التنفيــذي المجلــس خــالل مــن والســتين السادســة العالميــة الصــحة جمعيــة
  .المائة

  
=     =     =  
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