
  
  
  
  
  
  

  ٧ق١٤٠ت  م    بعد المائة األربعونالدورة 
  ٢٠١٧ يناير/ كانون الثاني ٢٨

  EB140.R7    من جدول األعمال ١-١٠البند 
  
  
  

   المستوى الرفيع الثالث لالجتماع التحضير
   الُمعدية غير األمراض من الوقاية بشأن العامة للجمعية
  ٢٠١٨ عام في عقده المقرر ومكافحتها، السارية) (غير

  
  
  

  المجلس التنفيذي،
  

 مـن الوقايـة بشـأن العامـة للجمعيـة المسـتوى الرفيـع الثالـث لالجتمـاع التحضـيربعد النظـر فـي التقريـر عـن 
  ٢٠١٨،١ عام في عقده المقرر ومكافحتها، السارية) (غير الُمعدية غير األمراض

  
  جمعية الصحة العالمية السبعين بأن تنظر في مشروع القرار التالي: يوصي

  
  جمعية الصحة العالمية السبعون،

  
 ) بشـــأن اإلعـــالن السياســـي لالجتمـــاع الرفيـــع المســـتوى٢٠١٣( ١٠-٦٦ع ص جإذ تـــذكر بـــالقرار 

 ٦–٦٩ع ص ج لقـراروا ومكافحتهـا السـارية) (غير الُمعدية غير األمراض من الوقاية بشأن العامة للجمعية
 للجمعية المستوى الرفيع الثالث لالجتماع التحضيربشأن االستجابة للتكليفات المحددة من أجل  )٢٠١٦(

؛ وقـرارات الجمعيـة العامـة لألمـم ومكافحتها السارية) (غير الُمعدية غير األمراض من الوقاية بشأن العامة
) بشــأن ٢٠١٤( ٦٨/٣٠٠و المســتوى الرفيــع الجتمــاعل السياســي اإلعــالن) بشــأن ٢٠١١( ٦٦/٢المتحــدة 
 للتقــدم الشــاملين والتقيــيم باالســتعراض المعنــي المســتوى الرفيــع العامــة الجمعيــة الجتمــاع الختاميــة الوثيقــة
) بشـــأن ٢٠١٥( ٦٩/٣١٣و ومكافحتهــا(غيــر الســـارية)  المعديــة غيـــر األمــراض مــن الوقايـــة فــي المحــرز

وقــرارات المجلــس ؛ ٢٠٣٠ لعــام المســتدامة التنميــة خطــة) بشــأن ٢٠١٥( ٧٠/١خطــة عمــل أديــس أبابــا و
فرقة عمل األمم بشأن  ٢٠١٥/٨و ٢٠١٤/١٠و ٢٠١٣/١٢االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم المتحدة 

  ،ومكافحتها السارية) (غير لُمعديةا غير األمراضالمتحدة المشتركة بين الوكاالت المعنية بالوقاية من 
  

 الســارية غيــر األمــراض مــن الوقايــة بشــأن العالميــة العمــل خطــةالمحــّدث فــي  ٣التــذييل  ] تؤيــد[   -١
  ؛٢٠٢٠-٢٠١٣ ومكافحتها

  

                                                      
  .١٤٠/٢٧ت م الوثيقة   ١
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 الســارية غيــربخطــة العمــل الخاصــة بآليــة التنســيق العالميــة للوقايــة مــن األمــراض تحــيط علمــًا   -٢
  ؛٢٠١٩-٢٠١٨التي تشمل الفترة  ومكافحتها

  
  على ما يلي: ١الدول األعضاء تحث  -٣
  

) بشــــأن اإلعــــالن السياســــي ٢٠١٣( ١٠-٦٦ع ص جأن تواصــــل تنفيــــذ القــــرار  )١(
 (غيـر الُمعديـة غيـر األمـراض مـن الوقايـة بشـأن العامـة للجمعيةلالجتماع الرفيع المستوى 

بشــأن االســتجابة للتكليفــات المحــددة  )٢٠١٦( ٦–٦٩ع ص ج لقــراروا ومكافحتهــا الســارية)
 مــن الوقايــة بشــأن العامــة للجمعيــة المســتوى الرفيــع الثالــث لالجتمــاع التحضــيرمــن أجــل 
؛ وقـــــرارات الجمعيـــــة العامـــــة لألمـــــم ومكافحتهـــــا الســـــارية) (غيـــــر الُمعديـــــة غيـــــر األمـــــراض
 ٦٨/٣٠٠و المســتوى الرفيــع الجتمــاعل السياســي اإلعــالن) بشــأن ٢٠١١( ٦٦/٢ المتحــدة

 المعنـــــي المســـــتوى الرفيـــــع العامـــــة الجمعيـــــة الجتمـــــاع الختاميـــــة الوثيقـــــة) بشـــــأن ٢٠١٤(
(غيـر  المعديـة غيـر األمراض من الوقاية في المحرز للتقدم الشاملين والتقييم باالستعراض

) ٢٠١٥( ٧٠/١) بشأن خطة عمل أديـس أبابـا و٢٠١٥( ٦٩/٣١٣و ومكافحتهاالسارية) 
وقـــرارات المجلـــس االقتصـــادي واالجتمـــاعي ؛ ٢٠٣٠ لعـــام المســـتدامة التنميـــة خطـــةبشـــأن 

فرقة عمل األمم المتحـدة بشأن  ٢٠١٥/٨و ٢٠١٤/١٠و ٢٠١٣/١٢التابع لألمم المتحدة 
 الســــارية) (غيــــر الُمعديــــة غيــــر األمــــراضالمشــــتركة بــــين الوكــــاالت المعنيــــة بالوقايــــة مــــن 

 مـــن الوقايـــة بشـــأن العالميـــة العمـــل خطـــةالمحـــّدث فـــي  ٣، مـــع مراعـــاة التـــذييل ومكافحتهـــا
 ؛٢٠٢٠-٢٠١٣ ومكافحتها السارية غير األمراض

 
 الثالـث لالجتمـاعأن تدعم التحضير على المسـتوى الـوطني واإلقليمـي والـدولي  )٢(

 الســارية) (غيــر الُمعديــة غيــر األمــراض مــن الوقايــة بشــأن العامــة للجمعيــة المســتوى الرفيــع
  ؛٢٠١٨ عام فيالمقرر عقده  ،ومكافحتها

  
 للجمعيـة المسـتوى الرفيـع الثالـث لالجتمـاعأن يقـدم تقريـرًا عـن التحضـير المـدير العـام  مـن تطلب  -٤

 ٢٠١٨ المقـرر عقـده فـي عـام ،ومكافحتهـا السـارية) (غيـر الُمعديـة غير األمراض من الوقاية بشأن العامة
  ذي.من خالل المجلس التنفي ٢٠١٨إلى جمعية الصحة العالمية الحادية والسبعين في عام 

  

  
٢٠١٧كانون الثاني/ يناير  ٢٨، الثالثة عشرالجلسة   

١٣/ المحاضر الموجزة/١٤٠م ت  
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  وحسب االقتضاء، منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي.   ١


