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  االجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة لألمم المتحدة       الوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها 
  
  

  المديرة العامةتقرير من 
  
  
ر منظمـة بشـأن دو  ٦٧/١٤مـن الوثيقـة ج ١٥لـى إ ١١ترد في هـذا التقريـر معلومـات تكميليـة للفقـرات مـن   -١

من أجل  سُيعقددة لألمم المتحستوى للجميعة العامة الصحة العالمية في اإلعداد والتنفيذ والمتابعة الجتماع رفيع الم
  للتقدم المحرز في الوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها. ٢٠١٤إجراء استعراض وتقييم شاملين في عام 

  
مشــروع القــرار الخــاص بنطــاق وأســاليب االســتعراض والتقيــيم الشــاملين للتقــدم المحــرز فــي 

  .حتهاالوقاية من األمراض غير المعدية (غير السارية) ومكاف
  
توصلت الدول األعضاء إلى توافق في اآلراء على مشروع قرار للجمعية العامـة  ٢٠١٤أيار/ مايو  ١في   -٢

م المتحـــدة مـــن أجـــل إجـــراء مـــلألمـــم المتحـــدة بشـــأن نطـــاق وأســـاليب االجتمـــاع الرفيـــع المســـتوى للجمعيـــة العامـــة لأل
اســتعراض وتقيــيم شــاملين للتقــدم المحــرز فــي الوقايــة مــن األمــراض غيــر المعديــة (غيــر الســارية) ومكافحتهــا. ومــن 

إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة كي تنظر  ٢٠١٤مشروع القرار في أيار/ مايو  ُيقدَّمالمتوخى في هذا الصدد أن 
  فيه.

  
 /تمــــوز ١١و ١٠فــــي مشــــروع القــــرار أن تعقــــد اجتماعــــًا رفيــــع المســــتوى يــــومي  ،العامــــة الجمعيــــةوتقــــرر   -٣

تقيـــيم التقـــدم المحـــرز فـــي الوفـــاء بااللتزامـــات الـــواردة فـــي اإلعـــالن  مـــن أجـــل مـــا يلـــي:فـــي نيويـــورك  ٢٠١٤ يوليـــو
ايـة مـن العامـة لألمـم المتحـدة بشـأن الوق للجمعيـةعـن االجتمـاع الرفيـع المسـتوى  ٢٠١١السياسي الصـادر فـي عـام 

ددًا علـى االلتـزام السياسـي األمراض غير المعديـة (غيـر السـارية) ومكافحتهـا؛ وتحديـد الثغـرات وسـدها؛ والتأكيـد مجـ
التحــدي الــذي تشــكله األمــراض غيــر الســارية. وتقــرر كــذلك أن يكــون الموضــوع العــام لالجتمــاع هــو "تقيــيم  لمواجهـة

عـن االجتمـاع الرفيـع المسـتوى للجمعيـة العامـة  ٢٠١١فـي عـام التقدم المحرز في تنفيذ اإلعالن السياسي الصـادر 
لألمـــم المتحـــدة بشـــأن الوقايـــة مـــن األمـــراض غيـــر المعديـــة (غيـــر الســـارية) ومكافحتهـــا، وتعزيـــز اســـتجابة أصـــحاب 
المصلحة المتعددين واالستجابة الوطنية المتعددة القطاعات للوقاية من األمراض غير السـارية ومكافحتهـا، بمـا فـي 

  ".٢٠١٥ك االستجابة في سياق خطة التنمية لما بعد عام ذل
  
وتقــرر الجمعيــة العامــة، فــي مشــروع القــرار، أن يتضــمن االجتمــاع الرفيــع المســتوى اعتمــاد وثيقــة ختاميــة   -٤

  وجيزة ومركزة وعملية التوجه.
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  المشاروات اإلقليمية للمنظمة مع الدول األعضاء
 
يحــيط مشــروع القــرار علمــًا بالمشــاورات اإلقليميــة الجاريــة مــع أصــحاب المصــلحة المتعــددين والتــي تعقــدها   -٥

المنظمة، وبمساهمة هذه المشاورات في اإلعداد لالجتماع الرفيع المسـتوى، وكـذلك فـي االجتمـاع نفسـه. ويمكـن أن 
وثيقــة الختاميــة التــي سيضــعها الميســرون تشــكل التقــارير التــي تمخضــت عنهــا المشــاورات مــدخالت لمســودة أوليــة لل

المشــاركون برعايــة رئــيس الجمعيــة العامــة. وســتكون هــذه المســودة األوليــة هــي نقطــة االنطــالق لعمليــة تشــاور بــين 
 .مســتوىال الرفيــعاعتمــاد نــص نهــائي أثنــاء االجتمــاع  بغيــةالــدول األعضــاء قبيــل االجتمــاع الرفيــع المســتوى، وذلــك 

   اإلقليمية.  المشاوراتدم المحرز في مختلف ويرد أدناه بيان التق
  

ـــيم األفريقـــي:  -٦ لـــوزراء  اجتمـــاع لأو  العالميـــةعقـــدت مفوضـــية االتحـــاد األفريقـــي مـــع منظمـــة الصـــحة  اإلقل
عــالن التــزام بشــأن إ)، واعتمــد االجتمــاع ٢٠١٤نيســان/ أبريــل  ١٧-١٤، نــدااالصــحة األفارقــة فــي هــذا الصــدد (لو 

ويلتـــزم فيـــه وزراء الصـــحة  اســـتراتيجيات التصـــدى لعوامـــل الخطـــر،أفريقيـــا: سياســـات و األمـــراض غيـــر الســـارية فـــي 
األفارقة بعدة أمور منها دعوة حكوماتهم إلى أن تكون ممثلة على المسـتوى الـوزاري فـي االجتمـاع الرفيـع المسـتوى، 

  وجيزة وعملية التوجه. ق وثيقة ختاميةيوالمطالبة بالمزيد من العمل عن طر 
  
دون إقليمــة علــى شــبكة اإلنترنــت مــع  مشــاورات: ســيجري المكتــب اإلقليمــي لألمــريكيتين األمــريكتينإقلــيم   -٧

، وسيعقد مشاورة مع الجهات الفاعلة غير الدول فـي ٢٠١٤أيار/ مايو  ٣٠إلى  ٢٨الدول األعضاء في الفترة من 
التـــي قـــد يرغـــب الميســـرون  مشـــفوعًا بالتوصـــياتتقريـــرًا  المشـــاورات. وســـتكون حصـــيلة ٢٠١٤حزيـــران/ يونيـــو  ١٣

  الرئيسيون في وضعها في الحسبان لدى إعداد المسودة األولية للوثيقة الختامية.
 
قليمـي السـنوي الثـاني لتعزيـز تنفيـذ اإلعـالن السياسـي الصـادر عـن إلإن االجتمـاع ا :إقليم شرق المتوسط  -٨

غيـــر المعديـــة (غيـــر الســـارية) ومكافحتهـــا  االجتمـــاع الرفيـــع المســـتوى للجمعيـــة العامـــة بشـــأن الوقايـــة مـــن األمـــراض
 التــي) تمخــض عــن تقريــر يتضــمن توصــيات تفصــيلية بشــأن االلتزامــات ٢٠١٤نيســان/ أبريــل  ٢٥و ٢٤ ،(القــاهرة

فــي ذلــك االلتزامــات الموصــى بهــا مــن الــدول األعضــاء، وكــذلك التكليفــات  بمــايمكــن إدراجهــا فــي الوثيقــة الختاميــة، 
  بالتقرير كي يضعوه في الحسبان. الرئيسيينالمديرة العامة الميسرين  العالمية للمنظمة. وقد زودت

  
يجـري كـل مـن المكتـب اإلقليمـي ألوروبـا والمكتـب اإلقليمـي  اإلقلـيم األوروبـي وٕاقلـيم جنـوب شـرق آسـيا:  -٩

ه األعضـاء. وبعـد المشـاورات ستصـدر تقـارير مشـفوعة بالتوصـيات. لجنوب شرق آسيا مشاورات إلكترونيـة مـع دولـ
   وقد يرغب الميسرون الرئيسيون في وضع هذه التوصيات في الحسبان لدى إعداد مسودة الوثيقة الختامية.

  
يتشــاور المكتــب اإلقليمــي لغــرب المحــيط الهــادئ مــع الــدول األعضــاء، كــل  :ئالهــادإقلــيم غــرب المحــيط   -١٠

عـن تقريـر مشـفوع بالتوصـيات التـي قـد يرغـب الميسـرون  تـتمخض، من أجل تأمين المدخالت كتابيًا كـي ةعلى حد
  دى إعداد مسودة الوثيقة الختامية.الرئيسيون في وضعها في الحسبان ل

  
  جلسة االستماع التفاعلية مع المجتمع المدني والقطاع الخاص

  
مشـروع القـرار أن يـنظم رئـيس الجمعيـة العامـة، فـي موعـد أقصـاه في تطلب الجمعية العامة لألمم المتحدة   -١١

، وبالتشـــاور مـــع ممثلـــي المنظمـــات غيـــر الحكوميـــة ذات المركـــز االستشـــاري لـــدى المجلـــس ٢٠١٤حزيـــران/ يونيـــو 
االقتصــادي واالجتمــاعي التــابع لألمــم المتحــدة ومنظمــات المجتمــع المــدني، والقطــاع الخــاص، والــدوائر األكاديميــة، 

المــــدني والقطــــاع الخــــاص والــــدوائر اســــتماع تفاعليــــة مــــع المنظمــــات غيــــر الحكوميــــة ومنظمــــات المجتمــــع جلســــة 
  هدف توفير المدخالت الالزمة لالستعراض والتقييم الشاملين.ية بألكاديما
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  االجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة لألمم المتحدة
  

القرار أن يتضمن االجتماع الرفيع المستوى جلسـات عامـة العامة لألمم المتحدة في مشروع ر الجمعية قر ت  -١٢
  تكون رئاستهما على المستوى الوزاري أو على مستوى رسمي رفيع. كذلك اجتماعي مائدة مستديرة و 
  

القـرار أن تكـون المـديرة العامـة مـن المتحـدثين فـي وتقرر أيضًا الجمعية العامـة لألمـم المتحـدة فـي مشـروع   -١٣
الجلسة العامة االفتتاحية. وستشمل المشاركة فـي كـل اجتمـاع مائـدة مسـتديرة الـدول األعضـاء، والمـراقبين، وممثلـي 

والمؤسســـات  ،األمـــم المتحـــدة ومنظمـــات المجتمـــع المـــدني والمنظمـــات غيـــر الحكوميـــة التابعـــة لمنظومـــةالمنظمـــات 
  والقطاع الخاص. األكاديمية،

  
  جمعية الصحةاإلجراء المطلوب من 

  
  إلى اإلحاطة علمًا بالتقرير ةمدعو  جمعية الصحة  -١٤

 
  
  

=     =     =  


