
  
  
  
  
  
 

  ٦-٦٩ع  ص  ج    والستون التاسعةجمعية الصحة العالمية 
  ٢٠١٦أيار/ مايو  ٢٨

  WHA69.6    من جدول األعمال ٤-١٢البند 
  
  
  

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

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

  ٢٠١٨ومكافحتها في عام ) السارية غير(
  
  
  

  جمعية الصحة العالمية التاسعة والستون،
  

ومكافحتهـــا: االســـتجابة للتكليفـــات  الســـاريةبعـــد النظـــر فـــي التقريـــر الخـــاص بالوقايـــة مـــن األمـــراض غيـــر 
المحـــددة مـــن أجـــل التحضـــير لالجتمـــاع الثالـــث الرفيـــع المســـتوى للجمعيـــة العامـــة لألمـــم المتحـــدة بشـــأن الوقايـــة مـــن 

  ١؛٢٠١٨ األمراض غير المعدية (غير السارية) ومكافحتها في عام
  

 )٢٠١١( ٦٦/٢لمتحــــدة )، وقــــرارات الجمعيــــة العامــــة لألمــــم ا٢٠١٣( ١٠-٦٦ج ص ع بــــالقراروٕاذ تــــذكر 
ـــابع )٢٠١٥( ٧٠/١) و٢٠١٤( ٦٩/٣١٣) و٢٠١٣( ٦٨/٣٠٠و ، وقـــرارات المجلـــس االقتصـــادي واالجتمـــاعي الت

  ،٢٠١٥/٨و ٢٠١٤/١٠و ٢٠١٣/١٢لألمم المتحدة 
  

، مـن خطـة العمـل العالميـة بشـأن الوقايـة مـن األمـراض ٢٠١٦، فـي عـام ٣عمليـة تحـديث التـذييل  تالحظ  -١
  ؛٢٠٢٠-٢٠١٣غير السارية ومكافحتها 

  
ــد  -٢ ، نهــج يمكــن اســتخدامه لتســجيل ونشــر مســاهمات الجهــات ٢٠١٦عمليــة مواصــلة إعــداد، فــي عــام  تؤي

  رية التسع المتعلقة باألمراض غير السارية؛الفاعلة غير الدول بهدف تحقيق الغايات العالمية االختيا
  
الــدول األعضــاء علــى أن تواصــل تنفيــذ خارطــة الطريــق الخاصــة بااللتزامــات الوطنيــة المدرجــة فــي  تحــث  -٣

، والتـي تتضـمن االلتزامـات الوطنيـة األربعـة المحـددة زمنيـًا ٦٨/٣٠٠و ٦٦/٢قراري الجمعيـة العامـة لألمـم المتحـدة 
الترصـد مـن أجـل تتبـع اإلجحافـات ، وسائر االلتزامات الرئيسية، مثل تطوير أو تعزيز نظـم ٢٠١٦و ٢٠١٥لعامي 

االجتماعية فيما يتعلق باألمراض غير السارية وعوامل الخطر الخاصة بها، ومواصلة وتعزيـز النهـوج القائمـة علـى 
مراعــاة االعتبــارات الخاصــة بالجنســين للوقايــة مــن األمــراض غيــر الســارية، فــي إطــار التحضــير لالجتمــاع الثالــث 

السـارية) ومكافحتهـا  مة لألمـم المتحـدة بشـأن الوقايـة مـن األمـراض غيـر المعديـة (غيـرالرفيع المستوى للجمعية العا
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أيــار/  ١، مــع األخــذ بعــين االعتبــار المالحظــة التقنيــة التــي نشــرتها منظمــة الصــحة العالميــة فــي ٢٠١٨فــي عــام 
تقريــر المقــدم إلــى ، والتــي تحــدد مؤشــرات رصــد التقــدم والتــي ســيعتمد عليــه المــدير العــام فــي إعــداد ال٢٠١٥ مــايو

  بشأن التقدم المحرز في تنفيذ االلتزامات الوطنية؛ ٢٠١٧ الجمعية العامة لألمم المتحدة في عام
  
بـأن المـدير العـام تلقـى تقريـرين مـن الفـريقين العـاملين آلليـة التنسـيق العالميـة التابعـة للمنظمـة  تحيط علمـاً   -٤

يوصـيان بسـبل ووسـائل لتشـجيع الـدول األعضـاء علـى  واللـذين بشأن الوقاية من األمراض غيـر السـارية ومكافحتهـا
(د) مـــن اإلعـــالن السياســـي لالجتمـــاع الرفيـــع المســـتوى  ٤٥و ٤٤الوفـــاء بااللتزامـــات التـــي تـــنص عليهـــا الفقرتـــان 

  ١؛٢٠١١للجمعية العامة لألمم المتحدة بشأن الوقاية من األمراض غير المعدية (غير السارية) ومكافحتها لعام 
  
  المدير العام ما يلي: من تطلب  -٥

  
ــــذييل   )١( المحــــدَّث مــــن خطــــة العمــــل العالميــــة للوقايــــة مــــن األمــــراض غيــــر الســــارية  ٣أن يقــــدم الت

، وفقـــًا ٢٠١٧، مـــن خـــالل المجلـــس التنفيـــذي، إلـــى جمعيـــة الصـــحة فـــي عـــام ٢٠٢٠-٢٠١٣ومكافحتهـــا 
  ؛٦٩/١٠الوثيقة جمن  ٢ لإلطار الزمني المحدد في الملحق

  
قدم نهجًا يمكن استخدامه لتسجيل ونشـر مسـاهمات الجهـات الفاعلـة غيـر الـدول، مـن خـالل أن ي  )٢(

مــن  ٤نــي المحــدد فــي الملحــق ، وفقــًا لإلطــار الزم٢٠١٧ المجلــس التنفيــذي، إلــى جمعيــة الصــحة فــي عــام
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تعزيز جهودها الراميـة أن يواصل تقديم الدعم التقني، عند الطلب، إلى الدول األعضاء من أجل   )٣(

إلى تنفيذ االستجابات الوطنية الخاصة باألمراض غير السارية، بما يتضمن المجاالت التي يشملها تقريـرا 
الفــــريقين العــــاملين آلليــــة التنســــيق العالميــــة التابعــــة للمنظمــــة بشــــأن الوقايــــة مــــن األمــــراض غيــــر الســــارية 

  زانية البرمجية.ومكافحتها، في إطار البارامترات المحددة في المي
  

  ٢٠١٦ مايو/ أيار ٢٨، الثامنةالعامة الجلسة 
 ٨/الحرفية/ المحاضر ٦٩ج
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