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التحضير لالجتماع الثالث الرفيع المستوى للجمعية العامة 
بالوقاية من األمراض غير المعدية (غير السارية) المعني 

  ٢٠١٨ومكافحتها، المقرر عقده في عام 
  
  

مشروع قرار مقترح من األرجنتين وأستراليا والبرازيل وكندا وشيلي والصين 
وكولومبيا والجمهورية الدومينيكية وٕاكوادور وفنلندا والنرويج وباكستان وبنما 

  ريقيا وسويسرا وأوروغوايوبيرو واالتحاد الروسي وجنوب أف
  
 

  جمعية الصحة العالمية الحادية والسبعون،   
 

في التقارير الخاصة بالتحضير لالجتماع الثالث الرفيع المستوى للجمعية  أن نظرتبعد  من الديباجة) ١(الفقرة 
 ١؛٢٠١٨العامة المعني بالوقاية من األمراض غير المعدية (غير السارية) ومكافحتها، المقرر عقده في عام 

  
مة لألمم المتحدة من الديباجة)   وٕاذ تقّر بأن اإلعالن الســـــياســـــي لالجتماع الرفيع المســـــتوى للجمعية العا ٢(الفقرة 

وبأنه ينطوي على  ،قد حّفز على العمل ٢المعني بالوقاية من األمراض غير المعدية (غير الســـــــــــــــارية) ومكافحتها
من أهداف التنمية المســــتدامة (تخفيض الوفيات المبكرة الناجمة عن  ٤-٣إمكانات كبيرة لدفع التقدم صــــوب الغاية 

ار الثلث من خالل الوقاية والعالج وتعزيز الصــــحة والســــالمة العقليتين األمراض غير المعدية (غير الســــارية) بمقد
 ٣)؛ ٢٠٣٠بحلول عام 

  
مليون شـــــــــخص ممن تتراوح  ١٥وٕاذ تالحظ مع القلق أنه، وفقًا للمنظمة، يموت ســـــــــنويًا  من الديباجة)    ٣(الفقرة 

عامًا نتيجة لألمراض غير الســــــــــــــارية، وأن المســــــــــــــتويات الحالية للتراجع في مخاطر الوفاة  ٦٩و ٣٠أعمارهم بين 
ة المســـــــــتدامة بحلول من أهداف التنمي ٤-٣المبكرة الناجمة عن األمراض غير الســـــــــارية غير كافية لتحقيق الغاية 

 ؛٢٠٣٠عام 
  
  
  

                                                      
 .١إضافة  ٧١/١٤وج ٧١/١٤الوثيقتان ج   ١

 .٦٦/٢قرار الجمعية العمومية لألمم المتحدة    ٢

 .٧٠/١المتحدة قرار الجمعية العمومية لألمم    ٣
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الذي تولت  ١من الديباجة)    وٕاذ ُترحب بعقد مؤتمر المنظمة العالمي بشــــــــــــــأن األمراض غير الســــــــــــــارية ٤(الفقرة 
أوروغواي ومنظمة الصحة العالمية تنظيمه، وشاركت فنلندا واالتحاد الروسي وأوروغواي في رئاسته، في الفترة من 

 في مونتيفيديو؛ ٢٠١٧أكتوبر تشرين األول/  ٢٠إلى  ١٨
  

من الديباجة)   وٕاذ ترحب أيضـــــًا بعقد الحوار العالمي لمنظمة الصـــــحة العالمية بشـــــأن الشـــــراكة من أجل  ٥(الفقرة 
الدانمرك ومنظمة الصــحة  الذي اســتضــافته حكومة ،التمويل المســتدام للوقاية من األمراض غير الســارية ومكافحتها

في كوبنهاغن، إقرارًا بضــــــــرورة إعطاء األولوية للتصــــــــدي  ٢٠١٨نيســــــــان/ أبريل  ١١لى إ ٩في الفترة من  العالمية
لألمراض غير الســـــارية كركيزة أســـــاســـــية للتنمية المســـــتدامة وكجزء ال يتجزأ من الجهود التي تبذلها البلدان لتحقيق 

 التغطية الصحية الشاملة؛
  

 ٢٠٣٠ن تعزيز الصـــحة في خطة التنمية المســـتدامة لعام من الديباجة)   وٕاذ ُتذّكر بإعالن شـــنغهاي بشـــأ ٦(الفقرة 
إلى  ٢١الذي اعُتمد في المؤتمر العالمي التاســـــع المعني بالنهوض بالصـــــحة الذي انعقد في الصـــــين في الفترة من 

 ؛٢٠١٦تشرين الثاني/ نوفمبر  ٢٤
  

ة الرفيعة المســـــتوى التابعة للمنظمة من الديباجة)   وٕاذ تحيط علمًا بأن المدير العام أنشـــــأ اللجنة المســـــتقل ٧(الفقرة 
والفريق العامل التابع للمنظمة والمعني بتعبئة المجتمع المدني لصـــــالح اجتماع  ٢،والمعنية باألمراض غير الســـــارية

   ٣الجمعية العامة الرفيع المستوى المعني باألمراض غير السارية؛
  

) المتعلق بنطاق ٢٠١٨( ٧٢/٢٧٤عامة لألمم المتحدة رقم من الديباجة)    وٕاذا ُتذّكر بقرار الجمعية ال ٨(الفقرة 
االجتماع الثالث الرفيع المســــــــــــــتوى للجمعية العامة بشـــــــــــــــأن الوقاية من األمراض غير المعدية (غير الســـــــــــــــارية) 

 ،حتها، وطرائق عقده وشكله وتنظيمهومكاف
  

أن الوقاية من األمراض غير الســــارية بالوثيقة الختامية لمؤتمر المنظمة العالمي بشــــ ترحب   من المنطوق ١الفقرة 
) بشأن األمراض غير السارية بوصفها من أولويات ٢٠٣٠-٢٠١٨ومكافحتها المعنونة "خريطة طريق مونتيفيديو (

 مساهمة في العملية التحضيرية لالجتماع الثالث الرفيع المستوى؛ك ٥ ،٤التنمية المستدامة"،

                                                      
مؤتمر المنظمة العالمي بشــــأن األمراض غير الســــارية: تعزيز اتســــاق الســــياســــات بين مختلف المجاالت المعنية برســــم    ١

 ٢٠٣٠بشـــأن األمراض غير الســـارية من أهداف التنمية المســـتدامة بحلول عام  ٤-٣الســـياســـات التي تؤثر على بلوغ الغاية 
 ٢٠١٨ة الصـــــــــــــــــــــــــحـــــــــــة الـــــــــــعـــــــــــالـــــــــــمـــــــــــيـــــــــــة: [الـــــــــــمـــــــــــوقـــــــــــع اإللـــــــــــكـــــــــــتـــــــــــرونـــــــــــي]. جـــــــــــنـــــــــــيـــــــــــف، مـــــــــــنـــــــــــظـــــــــــمـــــــــــ

)http://www.who.int/nmh/events/2017/montevideo/about/en/ ٢٠١٨أيار/ مايو  ١٨، تم االطالع في.( 

اللجنة المســـتقلة الرفيعة المســـتوى التابعة لمنظمة الصـــحة العالمية والمعنية باألمراض غير الســـارية [الموقع اإللكتروني]    ٢
تم ، /http://www.who.int/ncds/governance/high-level-commission/en( ٢٠١٨جنيف: منظمة الصــــــــحة العالمية: 

  ).٢٠١٨أيار/ مايو  ١٨االطالع في 
لعامل التابع للمنظمة والمعني بتعبئة المجتمع المدني لصــــــالح اجتماع الجمعية العامة الرفيع المســــــتوى المعني الفريق ا    ٣

ـــــــة:  ــــمــــي ــــعـــــــال ــــظــــمـــــــة الصــــــــــــــــــحـــــــة ال ــــف: مــــن ــــي ــــي] جــــن ــــرون ــــكــــت ــــع اإلل ــــمــــوق ـــــــة [ال ــــر الســـــــــــــــــــــاري ـــــــاألمــــراض غــــي  ٢٠١٨ب
)http://www.who.int/ncds/governance/high-level-meetings/working-group-third-high-level-meeting/en/ ،

 ).٢٠١٨أيار/ مايو  ١٨تم االطالع في 

 .انظر الملحق   ٤

 بيان توضيحي:    ٥
http://www.who.int/conferences/global-ncd-conference/USA_statement_EOP_montevideo_roadmap.pdf?ua=1  

  .٢٠١٨أيار/ مايو  ١٨تم االطالع في 
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 على ما يلي: ١الدول األعضاء تحث  من المنطوق   ٢الفقرة 

)   أن تكّثف الجهود المبذولة بشـــــــــأن الوقاية من األمراض غير الســـــــــارية ومكافحتها في ســـــــــبيل تحقيق ١(
 ؛٢٠٣٠من أهداف التنمية المستدامة بحلول عام  ٤-٣الغاية 

عالمي، )   أن تشـــــــارك بنشـــــــاط في األعمال التحضـــــــيرية التي تنفذ على الصـــــــعيد الوطني واإلقليمي وال٢(
لالجتماع الثالث الرفيع المســـــتوى للجمعية العامة بشـــــأن الوقاية من األمراض غير المعدية (غير الســـــارية) 

 ؛٢٠١٨ومكافحتها، المقرر عقده في عام 

ل على مســتوى رؤســاء الدول والحكومات في االجتماع الرفيع المســتوى للجمعية العامة بشــأن )   أن ُتمثَّ ٣(
ر المعدية (غير الســارية) ومكافحتها، وأن تدعو إلى العمل من خالل وثيقة ختامية الوقاية من األمراض غي

 مقتضبة وعملية المنحى؛ 
  

 المدير العام ما يلي: منتطلب    من المنطوق  ٣الفقرة 

أن يواصـــــــــل دعم الدول األعضـــــــــاء بالتنســـــــــيق مع وكاالت األمم المتحدة وصـــــــــناديقها وبرامجها   )١(
الحد بنســبة الثلث من  من أجللمصــلحة، في الجهود التي تبذلها هذه الدول المتخصــصــة وســائر أصــحاب ا

الوفيات المبكرة الناجمة عن األمراض غير السـارية عن طريق الوقاية من هذه األمراض ومكافحتها وتعزيز 
ات تطبيق النهوج المســــّندة بالبّينات الشــــاملة للقطاع على أن يشــــمل هذا الدعمالصــــحة والعافية النفســــيتين، 

 المتعددة وألصحاب المصلحة المتعددين؛

أن يقدم تقريرًا إلى جمعية الصـــحة العالمية الثانية والســـبعين، من خالل المجلس التنفيذي، بشـــأن   )٢(
المعني باألمراض غير المعدية (غير الســــــارية)  العامةحصــــــائل االجتماع الثالث الرفيع المســــــتوى للجمعية 

  ومكافحتها، ومتابعته.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                      
  االقتصادي اإلقليمي. منظمات التكاملحسب االقتضاء، و     ١
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 الملحق
 

  مؤتمر المنظمة العالمي بشأن األمراض غير السارية
  من أهداف التنمية المستدامة  ٤-٣متابعة تنفيذ سياسات متماسكة لبلوغ الغاية 

  بشأن األمراض غير المعدية (غير السارية)
  )٢٠١٧تشرين األول/ أكتوبر  ٢٠-١٨(مونتيفيديو، أوروغواي، 

  
  بشأن األمراض غير السارية بوصفها  ٢٠٣٠-٢٠١٨خريطة طريق مونتيفيديو 

    تدامةمن أولويات التنمية المس
  

 قد اجتمعناو رؤساء الدول والحكومات والوزراء وممثلو الدول والحكومات المشاركون في هذا المؤتمر  نحن  -١
الوفيات المبكرة تخفيض الُمحرز في التقدم ات جريئة وتســــــــــــــريع وتيرة التزامنا باتخاذ إجراء لكي نؤكد مجدداً  ههنا

خطة التنمية بما يتماشــــى مع  ٢٠٣٠بحلول عام  بمقدار الثلث(غير الســــارية) الناجمة عن األمراض غير المعدية 
اإلعالن ها على اتخاذ زاإلجراءات التي حفّ صـــــــــدر إلهامنا مســـــــــنحرص على أن يكون . و ٢٠٣٠  المســـــــــتدامة لعام
الجتماع الجمعية العامة لألمم المتحدة الرفيع المســـــتوى المعني بالوقاية من األمراض غير  ٢٠١١الســـــياســـــي لعام 

لوقاية من األمراض غير الســــــــــــــارية بشــــــــــــــأن المنظمة لوخطة العمل العالمية ية) ومكافحتها (غير الســــــــــــــار المعدية 
  نا بتنفيذها وفقًا للسياق الوطني.ؤكد من جديد التزامن. و ٢٠٢٠-٢٠١٣ ومكافحتها

  
 أمام تحديًا رئيســـــــــيًا ماثالً تزال تشـــــــــكل ال ١بأن الوفيات المبكرة الناجمة عن األمراض غير الســـــــــارية ونقرّ   -٢

بالمحددات االقتصــــــــادية والبيئية واالجتماعية للصــــــــحة. وهي مدفوعة  لتنمية في القرن الحادي والعشــــــــرين،تحقيق ا
ال يكفي غير متكافئ إلى حد كبير و إن هذا التقدم ، فقاليمتقدم ملحوظ في بعض البلدان أو األ  ما ُأحِرز منورغم 
مليون  ١٥ســــــــــنويًا من جراء هذه األمراض  غير الســــــــــارية. ويموتاألمراض الُمحّددة بشــــــــــأن   ةالعالميالغاية لبلوغ 

، من هذه الوفيات المبكرة ٪٨٠؛ وُتمنى البلدان النامية بنسبة تزيد على عاماً  ٦٩و ٣٠شخص تتراوح أعمارهم بين 
والوفيات اإلجحاف كثرها تهميشــًا. ويمكن تقليل أوجه وأفئات الســكان فقرًا على أشــد بشــكل غير متناســب ا يؤثر ممّ 

عالية المردودية تدخالت إتاحة تنفيذ سياسات متماسكة وضمان بفضل  الناجمة عن األمراض غير السارية المبكرة
  .واألولويات الوطنية اتللسياق األمراض وفقاً ومعقولة التكلفة ومسندة بالبّينات لمكافحة تلك 

  
حياتهم فحســـــــب، بل أن الناس حيا أال يمن أهداف التنمية المســـــــتدامة وضـــــــمان  ٣أهمية الهدف ونســـــــّلم ب  -٣
الســــــارية على النحو المحدد في أهمية الوقاية من األمراض غير وكذلك ب، في ظل تمّتعهم بالصــــــحةطويلة   حيوهاي

كما نســّلم بوجود تحقيق هذا الهدف العام. إطار الســعي إلى في بشــأن تلك األمراض من الهدف نفســه  ٤-٣  الغاية
ٕان و  ٢من أهداف التنمية المســــــــــــــتدامة.أن تذّللها لبلوغ الغاية المذكورة يجب التي  تعترض ســــــــــــــبيل البلدانعقبات 
 لكحولتعاطي اعوامل الخطر الرئيســــــــــية، وهي: تعاطي التبغ والخمول البدني و التي تشــــــــــوب  تعقيدأوجه المعالجة 

الســـــارية، بما دات األمراض غير عن تلوث الهواء، ومحدّ  والنظام الغذائي غير الصـــــحي، فضـــــالً  على نحو ضـــــار
، يصــــــــعب وضــــــــعها وتنفيذها اســــــــتجابات متعددة القطاعاتهي معالجة تســــــــتدعي توجيه الصــــــــحي، ها التثقيف في

                                                      
األمراض غير الســــارية هي في المقام األول بأربعة أنواع على النحو التالي: أمراض القلب واألوعية الدموية والســــرطان    ١

 وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة وداء السكري.
وقاية والعالج وتعزيز الصــــــــــــــحة تخفيض الوفيات المبكرة الناجمة عن األمراض غير المعدية بمقدار الثلث من خالل ال   ٢

 .٢٠٣٠والسالمة العقليتين بحلول عام 
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األمراض غير الســــارية على المســــتوى القطري. اإلصــــابة بالرصــــد القوي لعوامل خطر خصــــوصــــًا في حال غياب و 
ة اســـتراتيجيأعمال ســـياســـية للنهوض بال قيادةالفإن تكليل إنجاز العمل بالنجاح ينطوي على تعزيز على ذلك،  وبناءً 

الوقاية من األمراض الرامية إلى تماســـك الســـياســـات تحقيق و كاّفة عبر القطاعات حصـــائل تحقيق الموّجهة صـــوب 
نطاق الحكومات ككل وٕادراج الصحة في جميع ج المتبعة على و بما يتماشى مع النهوذلك غير السارية ومكافحتها، 

  السياسات.
 
مومية أهداف الصــحة العات الالزمة لبلوغ على المســتوى القطري االفتقار إلى القدر المواجهة العقبات  منو   -٤

 تٕاســــــــهامامن أجل االســــــــتفادة بفعالية من أدوار و وذلك مع مصــــــــالح القطاع الخاص، بفعالية في حالة تعارضــــــــها 
تؤثر ســـلبًا مصـــالح الســـارية. وقد مكافحة األمراض غير مجال أصـــحاب المصـــلحة في الطائفة الواســـعة التنّوع من 

الســـــياســـــات الرامية إلى الوقاية من األمراض على  مصـــــالح الجهات الفاعلة غير الدولها من القطاع الخاص وغير 
وســــــــــــــائل تواجهها نزاعات قانونية أو تعرض لالتدابير التنظيمية والمالية الفعالة، وقد تها ومكافحتها، بما فيالمذكورة 

مومية هذه أو تقّلل مدى االســــــتفادة منها على هذا أهداف الصــــــحة العة منها بفعالية في بلوغ تعّوق االســــــتفادأخرى 
ن . و النحو أو تحول دون ذلك الوقاية من األمراض غير الســـارية وتشـــخيصـــها خدمات النظم الصـــحية يلزم أن تحســـّ

جهود رامية إلى تحقيق ي إطار بذل تدبيرها عالجيًا، وأن تعّزز سبل الترويج بفعالية للتمّتع بالصحة طوال العمر فو 
سياق شيخوخة السكان. وينبغي يشمل التغطية الصحية الشاملة والحد من أوجه اإلجحاف في مجال الصحة، بما 

ألمم المتحدة لتابعة لاالمعنية وكاالت كّل العبر عليا األمراض غير الســــــــارية أولوية اإلصــــــــابة بأن يكون الحد من 
عبء األمراض كما ينبغي أن ُيراعى تمامًا األكاديمية. تلك والمؤســــــــــــــســــــــــــــات الخيرية و والمنظمات غير الحكومية 

اســتيفاء الطلبات غير الملّباة بغية الدوليين األمراض غير الســارية في ســياســات التعاون والتنمية الناجم عن  المتزايد
  .التعاون التقني من أجل تعزيز القدرات الوطنيةعلى 

  
الغاية  الوفيات المبكرة الناجمة عن األمراض غير الســــــــــــــارية لتحقيقفي الحالي ض التخفيمعدل وال يكفي   -٥
ماسك وتيرة العمل السياسي المت، ما لم ُتسّرع ٢٠٣٠المستدامة بحلول عام من أهداف التنمية  ٤الهدف من  ٤-٣

لوفيات المبكرة دي لســعيًا إلى التصــو وتشــارك فيه القطاعات والجهات صــاحبة المصــلحة كاّفة.  هذه العقباتلتذليل 
على  هذه اإلجراءاتتابعة اتخاذ بمفإننا نلتزم ة الناجمة عن األمراض غير الســــــــــــارية، مفرطالمراضــــــــــــة المعدالت و 

  :النحو التالي
  

  إعادة تنشيط العمل السياسي
  
متعددة القطاعات عبر ماسكة و وضع وتنفيذ سياسات متلعملية نواصل معالجة الطابع المعقد والصعب س  -٦

حصــــــــائل ن أجل تحقيق اتباع نهج ُيعنى بإدراج الصــــــــحة في جميع الســــــــياســــــــات ممن خالل كاّفة الحكومة أجهزة 
  التمّتع بها وأداء النظام الصحي.من منظور الصحة واإلنصاف في محّسنة 

  
قق تح التيلتكلفة والمنصــــــفة والمســــــندة بالبّينات معقولة االمردودية و األعلى تدخالت األولوية لل ســــــنعطيو   -٧

 على الصـــحةوســـنشـــّدد  وفقًا للســـياقات واألولويات الوطنية.االســـتثمار في مجال الصـــحة العمومية أعلى عائد من 
ألمراض غير إلصــــــابة باتدابير تعالج أثر عوامل الخطر الرئيســــــية لبوصــــــفها أولوية ســــــياســــــية باالقتران مع اتخاذ 

مع األطر القانونية المتوافقة مالية وغيرها من التدابير التنظيم ووضــع المعايير والســياســات الوســائل منها الســارية، ب
  لية للبلدان وااللتزامات الدولية.المح

  
من أجل تهيئة بيئات مواتية للصــــــــــــــحة وتحديد الفرص المعنية وســــــــــــــنعمل في جميع القطاعات الحكومية   -٨

تخفيض اآلثار و فوائد المشتركة الترويج لجني البين القطاعات من أجل ومشتركة إلرساء التزامات ملموسة الُمتاحة 
األمراض المتعلقة ببحوث على تنفيذ ال. وسنشجع ةالصحيوسائل منها إجراء تقييمات لآلثار السلبية على الصحة، ب
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في خطط قطاع الصـــحة األوســـع  االســـتراتيجيات الوطنية ودمجهاتعزيزًا إلضـــفاء الطابع العملي على غير الســـارية 
من أفضـــل الممارســـات الُمتبع من تبادل وتحســـين وّثق عرى تعاوننا في العمل بشـــأن ن. وســـوف نطاقًا، حيثما أمكن

  هذه اإلجراءات.بما يؤيد تطبيق والرصد ترصد نظم التكفل تحسين تنفيذ نهج مبتكرة أجل 
  

  تمكين النظم الصحية من االستجابة بمزيد من الفعالية لألمراض غير السارية
  
ز على تركّ مومية ومؤسساتها التي الصحة العية ووظائف السكان األساس سنعّزز حسب اللزوم، مستويات  -٩

وتعزيز  بفعالية، بما يشــــــــــمل توفير الرعاية الملّطفة، الناس من أجل الوقاية من األمراض غير الســــــــــارية ومكافحتها
  .تعافيية والنفسالصحة الالتمّتع ب

  
تعزيز النظم الصــــحية عملية من  أســــاســــياً وصــــفهم جزءًا في العاملين الصــــحيين باالســــتثمار  وســــنواصــــل  -١٠

ما ومزودة بجيدة التدريب و  إعداد قوى عاملة صـــــحية عالية المهاراتوالحماية االجتماعية. وســـــنعمل على ضـــــمان 
  سارية ومكافحتها.األمراض غير الالوقاية من تعزيز الصحة و رامية إلى  لقيادة وتنفيذ إجراءاتيلزمها من موارد 

  
يشـــــــمل توفير التثقيف تعزيز الصـــــــحة، بما عالية المردودية بشـــــــأن تدابير اتخاذ تحســـــــين بحن ملتزمون ون  -١١

والحد من عوامل ترصـــــــــد الصـــــــــحة، و عنها، الكشـــــــــف العمر، واإلبكار في الصـــــــــحي، والوقاية من األمراض طوال 
للخطر، ألشــــــــــــخاص المعرضــــــــــــين بذل جهود حثيثة لعالج االخطر، بما في ذلك التعرض لعوامل الخطر البيئية، و 

  .ورعايتهم بأمراض غير ساريةمنهم عن عالج المصابين  فضالً 
  

في العبء نفســـــية المرضـــــية تســـــهم أن االضـــــطرابات النفســـــية وغيرها من حاالت الصـــــحة التســـــليمًا مّنا بو   -١٢
المذكورة حاالت الاالضـــطرابات وغيرها من هذه الذين يعانون من بأن األشـــخاص العالمي لألمراض غير الســـارية و 

، فيما بينهم والوفياتمراضــة رتفاع معدالت الالأمراض غير ســارية أخرى و معرضــون بشــكل متزايد لخطر اإلصــابة ب
تلبية دات االجتماعية و ومعالجة المحدّ الصــــــــــحة النفســــــــــية والتعافي تحســــــــــين فإننا ملتزمون باتخاذ تدابير رامية إلى 

ين يعانون من اضـــــطرابات نفســـــية ألشـــــخاص الذالخاصـــــة باحقوق اإلنســـــان ٕاعمال و األخرى االحتياجات الصـــــحية 
استجابة شاملة لألمراض غير في إطار توجيه ومنع حاالت االنتحار  حاالت الصحة النفسية المرضيةوسواها من 

  السارية.
  

واألمراض غير الســـــــــارية ســـــــــارية تعزيز أوجه التآزر في مجال الوقاية من األمراض العمل من أجل وســـــــــن  -١٣
االعتراف وبالتالزم مع ، العالمي، حيثما كان ذلك مالئماً الصـــــــــعيد الوطني واإلقليمي و  ينديومكافحتها على الصـــــــــع

  ج متكاملة.و نهبفضل اتباع مكاسب البفرص تحقيق 
  

بمزيد من الســــتجابة لألمراض غير الســــارية ات الالزمة لوســــنعمل على ضــــمان توافر الموارد وتعزيز القدر   -١٤
خدمات الوقاية والخدمات إيتاء تعزيز وســائل منها التغطية الصــحية الشــاملة، بالفعالية واإلنصــاف في إطار تحقيق 

ألمراض غير فيما يتعلق باوٕاتاحة األدوية والتكنولوجيات األســـاســـية للجميع الصـــحية على مســـتوى المجتمع المحلي 
الجيدة في نظمنا خدمات الصـــحية األســـاســـية والمتخصـــصـــة الإتاحة ضـــمان ى لإســـوف نســـعى جاهدين و  الســـارية.

  الصعوبات االجتماعية واالقتصادية.تجّنبًا لمواجهة المخاطر المالية من حماية فيها البما الصحية، 
  

على تحســــين قياس ومعالجة االختالفات الجوهرية  االلتزامات الســــابقة،ســــنحرص في إطار اإلشــــارة إلى و   -١٥
والوفيات الناجمة عن األمراض غير معدالت المراضـــــــــــــــة دات التي تؤثر على دة والمحدّ في عوامل الخطر المحدّ 

ج القائمة على و وتعزيز النهعلى متابعة و طوال العمر، ألطفال والمراهقين والنســــــاء والرجال التي تصــــــيب االســــــارية 
ة. وندعو جوهريفات الاالختالتلك الوقاية من األمراض غير الســـــــــــــــارية ومكافحتها لمعالجة  نوع الجنس من أجل
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االختالفات في تلك نفيذ الجهود الوطنية الرامية إلى معالجة تســريع وتيرة تمنظمة إلى تقديم إرشــادات بشــأن كيفية ال
  لرجال والنساء والفتيان والفتيات.التي تصيب اوالوفيات الناجمة عن األمراض غير السارية مراضة مخاطر ال

  
  لألمراض غير السارية والتعاون الدولي زيادة كبيرة زيادة تمويل االستجابات الوطنية

  
والثنائية والمتعددة  القنوات المحليةمدعومة من ال –بأن االســــــتجابات الوطنية لألمراض غير الســــــارية  نقرّ   -١٦

تناســـــــــب مع العبء الصـــــــــحي ي يمكن التنبؤ به ومســـــــــتدامكاف و  مويلهي اســـــــــتجابات يلزم تزويدها بت –األطراف 
فيما يخص ما ُيرصــــد في ولويات األبتحديد وســــوف نســــتهل ذلك االقتصــــادي العالمي الذي تفرضــــه. واالجتماعي و 

  ألمراض غير السارية، حيثما أمكن.من مخّصصات ألغراض التصدي لالميزانية المحلية 
  

وقاية من األمراض في مجال ال الوطنيعلى الصــعيد  االســتثمارمبررات ســوق على لزوم، وســنعمل عند ال  -١٧
من أجل إيجاد حيز مالي للعمل. وســـــــــــــوف ننظر في تطبيق مكافحتها وعوامل خطرها ومحّدداتها الســـــــــــــارية و  غير

العمر، عالوة على األمراض غير الســـــــــارية طوال تقليل معدالت اإلصـــــــــابة بلى ســـــــــياســـــــــية تؤثر إيجابيًا عخيارات 
ات الوطنية لألمراض غير الســارية، حســب إيرادات تكميلية لتمويل االســتجابامتالكها أيضــًا للقدرات الالزمة إلدرار 
على  مع الســـــــياســـــــات الوطنية وااللتزامات الدوليةفرض ضـــــــرائب تتماشـــــــى  االقتضـــــــاء. وقد تشـــــــمل هذه الخيارات

ي من المنتجات. وســـــــنواصـــــــل ســـــــواها التبغ و المنتجات، ومنها منتجات  أخرى بشـــــــأن توفير التمويل خيارات تقصـــــــّ
  االبتكاري الطوعية، حسب االقتضاء.آليات التمويل التكميلي، بما فيها 

  
أن تعّزز ألمم المتحدة وغيرها من الجهات الفاعلة في مجال الصــــــــحة العالمية لتابعة لوكاالت اناشــــــــد الون  -١٨

للوقاية من األمراض غير السارية الالزمة وضع وتنفيذ االستجابات الوطنية يدان الدعم المقدم إلى الحكومات في م
مع األولويات الوطنية. ونحن نتطلع إلى أن تواصــــــــــــــل بما يتواءم  ملّطفةالرعاية اليشــــــــــــــمل توفير ومكافحتها، بما 

ى الســــــــبل الكفيلة بالتمّكن من المنظمة االضــــــــطالع بدورها القيادي والتنســــــــيقي على الصــــــــعيد العالمي وأن ت تقصــــــــّ
الحالية التمويل مصــــــــــادر لمتعلقة بامن أجل تحديد وتبادل المعلومات تّم وجه االســــــــــتفادة من اآلليات القائمة على أ

 دينلوقاية من األمراض غير الســارية ومكافحتها على الصــعيغراض األفي مجال التنمية وآليات التعاون  والمحتملة
من  ٣الهدف من  ٤-٣الغاية لعمل من أجل بلوغ والعالمي، وذلك دعمًا ل اإلقليميالصــــــــــــــعيدين الوطني و و المحلي 

  في آليات تمويل التنمية.، وتحسينًا لدمج هذه األمراض شأن األمراض غير الساريةأهداف التنمية المستدامة ب
  

لفقراء ، ألن المرض المزمن والعجز يمكن أن يمنيـــا االفقرأن تـــديم ألمراض غير الســـــــــــــــــاريـــة بـــإمكـــان او   -١٩
الُمحّققة بشــــّق  المكاســــب االقتصــــاديةالمشــــرفين على الوقوع في براثن الفقر بكارثة اقتصــــادية. وأن يمحقا بســــرعة و 

ملّطفة، أو ال تُتاح فيها خدمات التشـــخيص والعالج والرعاية الفيها ال تتوفر وخصـــوصـــًا في الحاالت التي ، األنفس
على ألنها غالبًا ما تضــــــطلع بدور قائم األمراض غير الســــــارية، بســــــبب  مزدوجاً  عبئاً مرأة . وتواجه التلك الخدمات

إجراءات حرص على اتخاذ . وســـنمن دون أجر للمرضـــىدمات الرعاية خمقدمات  ا منأســـاس نوع الجنس بوصـــفه
نشـــجع بقوة على نحن قائمة على نوع الجنس. و تباع نهوج بشـــأن آثار األمراض غير الســـارية على الفقر والتنمية با

الموارد المحلية الستكمال  ومكافحتها في إطار المساعدة اإلنمائية الرسميةتلك األمراض الوقاية من موضوع إدراج 
  للعمل، بما في ذلك البحوث.الالزمة موارد الحصول على المزيد من الوتحفيز 

  
  تعزيز الجهود الرامية إلى إشراك قطاعات من خارج نطاق الصحة

  
لحد من عوامل ا لمن خارج نطاق الصحة من أجاء مع القطاعات العامة العمل البنّ  ه ال غنى عنبأن نقرّ   -٢٠

هذه األمراض.  الوفيات المبكرة الناجمة عنتقّلل غير الســــارية وتحقيق مكاســــب صــــحية ألمراض اإلصــــابة باخطر 
ومكافحتها وتحقيق المذكورة الوقاية من األمراض  موضــــوع بينالقائمة الترابط فإننا نســــّلم بعالقة ٕاضــــافة إلى ذلك، و 
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الفقر ها الغايات المتصــــــــلة ببما في من تلك األهداف، ٣من الهدف  ٤-٣بخالف الغاية  أهداف التنمية المســــــــتدامة
تنســـيق  . وســـيســـاعدمن الغايات والمدن المســـتدامة وغيرهالبيئات خطرة والتغذية والتعرض واد وٕاســـاءة اســـتعمال الم

المالية والتعليم الشؤون الزراعة والبيئة والصناعة والتجارة و ومنها القطاعات، العمل في مراحله األولى عبر مختلف 
فعالة الســـياســـات وضـــع الز البحوث، على تهيئة بيئة صـــحية وتمكينية تعزّ إجراء عن  ي، فضـــالً والتخطيط الحضـــر 

الدعوة إلى مجال في ًا دور أن يؤدي قطاع الصــــــحة على . و الصــــــحية وأنماط الحياة الســــــلوكياتؤيد متماســــــكة وتالو 
وتقــديم عمليــة إجراء تقييمــات لآلثــار الصــــــــــــــحيــة ودعم مســــــــــــــنــدة بــالبّينــات هــذه اإلجراءات وتقــديم معلومــات اتخــاذ 

بحوث وســـائل منها إجراء العلى الصـــحة، بالُمّتخذة القرارات تأثير كيفية ت بشـــأن وتحليالات اســـتعراضـــات للســـياســـ
قيادة قوية اتباع الممارسات الفضلى وتوسيع نطاق اتباعها. لذا، فإننا ملتزمون بتأمين زيادة قصد المتعلقة بالتنفيذ ب

  مشتركة. أهدافاً تحّقق بين القطاعات لتنفيذ سياسات فيما التعاون يق عرى بتوثو 
  

ألمراض نعّزز الخبرات الُمستمدة في المجالين السياسي والقانوني ألغراض توجيه االستجابات الالزمة لسو   -٢١
كة بين الوكاالت فرقة عمل األمم المتحدة المشــــتر ونناشــــد غير الســــارية من أجل تحقيق أهداف التنمية المســــتدامة. 

 والياتالفي إطار بأن يعّززوا،  وأعضـــــائها ،ومكافحتها(غير الســـــارية) المعنية بالوقاية من األمراض غير المعدية و 
بالقضــــــايا المتعلقة دمج الخبرات وتوســــــيع نطاق هذا العمل بشــــــأن العمل المشــــــترك بين القطاعات ، همالمســــــندة إلي

بوســـائل منها ، على الصـــعيد القطري ألمراض غير الســـاريةمكافحة افي دعم مومية القانونية المتصـــلة بالصـــحة الع
فرقة العمل كما نشّجع . الُمواجهة لتحديات القانونيةعن ادراسات حالة توفير البّينات وٕاسداء المشورة التقنية وٕاجراء 

عم المقدم إلى الدول بين األمراض غير الســــــــــــارية والقانون لتحســــــــــــين الدالقائمة العالقة ذكورة على اســــــــــــتطالع الم
  وليها لهذا العمل.األعضاء في هذا المجال وزيادة األولوية التي ت

  
هو من على جميع مســـــتويات المجتمع والســـــياقات التثقيف الصـــــحي التعليم الذي يعزز إتاحة م بأن ونســـــلّ   -٢٢

، بما مسند بالبّيناتعليم من توفير تبوجه خاص بيئة المدرسة ، إذ يتسنى بفضله تمكين للصحة ةرئيسيالمحّددات ال
لمجتمع بأسره، والتعافي عبر شرائح ا بشأن الصحةإذكاء الوعي المعلومات والمهارات. وسنعمل على يشمل توفير 

ٕاقامة حمالت التوعية العامة و شـــــــــــن من خالل ن األمراض غير الســـــــــــارية ومكافحتها لوقاية مدعم اا وســـــــــــائل منهب
ر البيئات الصــحية المواتية التي  ات. ومن واجب تغيير الســلوكيالوصــول إلى الخيار الصــحي األنســب وتســّهل تيســّ

المعنية التي لقطاعات انب اإلى ج الصحيتحسين التثقيف المعلومات المناسبة لقطاع الصحة تحديدًا إعداد وتقديم 
  تعزيز الصحة.تتكّفل عمومًا بمسؤولية 

  
صـــــــــحة الها المعلومات واالتصـــــــــاالت، بما في االســـــــــتفادة من تكنولوجيا جهود الرامية إلىعّزز الوســـــــــوف ن  -٢٣

غراض تســــريع وتيرة العمل صــــوب بلوغ ة، ألمبتكر وغيرها من الحلول غير التقليدية وال اإللكترونية والصــــحة المتنقلة
  .٢٠٣٠أهداف التنمية المستدامة بحلول عام من  ٣من الهدف  ٤-٣الغاية 

  
الفقيرة الطــاقــة و طعمــة الحــاويــة على كميــة مفرطــة من زيــادة إنتــاج واســــــــــــــتهالك األألن ويســـــــــــــــاورنــا القلق   -٢٤

الدهون المشــبعة والســكريات واألمالح. حاوية على كميات كبيرة من نظم غذائية انتشــار أســهمت في بالمغذيات قد 
لوطنية الســـــياســـــات اورصـــــد وســـــوف نعمل على النهوض بتنفيذ اســـــتراتيجيات وتوصـــــيات عالمية تهدف إلى تعزيز 

تؤيد اتباع وضـــــع مبادئ توجيهية وتوصـــــيات نطوي ذلك، ضـــــمن ما ينطوي، على ســـــيالمتعلقة باألغذية والتغذية، و 
ة واآلمنة الصـــحيو  ةالمغذيغذية ، وتزيد من توافر األوتشـــجع مواطنينا على اتباعها طوال العمرنظم غذائية صـــحية 

بشــــأن خيارات وتمّكن في الوقت نفســــه من إتاحة  والخضــــروات،الفواكه ها بما فيوتعّزز القدرة على تحّمل تكاليفها، 
ناشد مياه الشرب النظيفة واآلمنة. ونإتاحة اتباع نظام غذائي متوازن، وضمان تعّزز الصحة في إطار أغذية توفير 

عقد األمم المعنية أن تســــــــــــــتفيد بالكامل من من المنظمات الدولية ســــــــــــــواهما منظمة ومنظمة األغذية والزراعة و ال
األغذية واإلمداد بها تحّد من اإلصـــــابة  نتاجمواتية للصـــــحة إلتعزيز نظم ألغراض لتغذية ا لللعمل من أج المتحدة

  ة.صحي ةم غذائيالجميع لنظفي ضمان اتباع تسهم النظام الغذائي و الناجمة عن األمراض غير السارية ب
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لســـياســـات المشـــتركة بين القطاعات من االُمســـتمدة ســـتعراضـــها للخبرات ســـّرع خطى اتأن منظمة ناشـــد الون  -٢٥
منه بشأن  ٤-٣الغاية خاصّة من أهداف التنمية المستدامة، و  ٣لتحقيق الهدف على الصعيدين الوطني واإلقليمي 

جهات من قطاعات و التي تشــــــارك في اتخاذها عّدة تحديث توجيهاتها بشــــــأن اإلجراءات و األمراض غير الســــــارية، 
بفضل وأفضل الممارسات ارف األمراض ومكافحتها ونشر المعتلك لوقاية من ل امن أجالمصلحة الجهات صاحبة 

  بطريقة تدعم العمل على المستوى القطري.وذلك  ١للمنظمة،آلية التنسيق العالمية جماعات الممارسين المعنيين ب
  

  تعزيز دور الجهات الفاعلة غير الدول
  

النهوض بأعلى دورها الهام في في العمل نظرًا إلى الجهات الفاعلة غير الدول نســـــــــّلم بضـــــــــرورة إشـــــــــراك   -٢٦
أن تستفيد مّما تضطلع به من لى عالجهات تلك وتشجيع  يمكن بلوغه وتعزيزها لهذا المستوى،من الصحة مستوى 

  واألولويات الوطنية. اتشى مع السياقابما يتمالصحة العمومية وتعزيزها حماية في أنشطتها 
  

تلك لمنظمات غير الحكومية وكيانات القطاع الخاص والمؤســــــســــــات الخيرية و افرص مشــــــاركة عّزز نوســــــ  -٢٧
مجاالت التنمية عبر تحالفات إقامة ائتالفات و في عند اللزوم وحســــــــــــب االقتضــــــــــــاء، مشــــــــــــاركًة هادفًة األكاديمية، 
الجهات على قدرة هذه لتســــليم بومكافحتها في إطار االوقاية من األمراض غير الســــارية يدان في مكاّفة المســــتدامة 

من أهداف  ٣الهدف من  ٤-٣دعم بلوغ الغاية و مختلفة على مســــــــتويات من جهود حكومات اســــــــتكمال ما تبذله ال
  سيما في البلدان النامية.والالتنمية المستدامة، 

  
ة تعاونيمؤســســات بين مشــاريع صــغيرة و نطاق عملها تراوح ونناشــد الجهات التابعة للقطاع الخاص، التي ي  -٢٨

في ســياق تحقيق تنموية  أولويةبوصــفه في التصــدي لألمراض غير الســارية أن تســهم متعددة الجنســيات، شــركات و 
  ١٧.٢الهدف خصوصًا منها أهداف التنمية المستدامة، و 

  
الســعي إلى اتخاذ تدابير رامية إلى التصــدي لآلثار الســلبية للمنتجات والعوامل البيئية الضــارة بالصــحة، وتعزيز 

  الخاص والجهات الفاعلة األخرى غير الدول فيها ومساءلتها عنهاإسهام القطاع 
  

من التحديات البارزة في مجال إمكانية تضارب أغراض الصحة العمومية مع مصالح القطاع الخاص إن   -٢٩
الوطنية على المشـــــــــاركة البناءة مع  اتالقدر ، ونحن ملتزمون بتعزيز الوقاية من األمراض غير الســـــــــارية ومكافحتها

  مومية.فوائد الصحة الععّظم األمراض ومكافحتها بطريقة تتلك القطاع في الوقاية من ا هذ
  

مسندة وتعزيز السياسات واألطر التنظيمية ال ،وضع سياسات منسقة ومتماسكةه يلزمنا أن نواصل بأن ونقرّ   -٣٠
معقولة و مواتية للصــــــــــحة  خياراتمومية، وٕاتاحة ومواءمة حوافز القطاع الخاص مع أهداف الصــــــــــحة العبالبّينات، 

ومنها التثقيف الموارد والمعارف الالزمة، وتزويدهم بالناس أن نعمل تحديدًا على تمكين في بيئات صــحية، و التكلفة 
  .ملؤها النشاطأنماط حياة اتباع خيارات صحية و هم من التوصل إلى الصحي، من أجل تمكين

  
بما يتفق والترويج لها ن منتجات األغذية والمشـــــروبات ع كذلك القطاع الخاص على إنتاج المزيد مونشـــــجّ   -٣١

خصــوصــًا منها تلك الجســيمة األثر المنتجات، و تركيبة إعادة صــياغة ، بوســائل منها مع اتباع نظام غذائي صــحي
تتقّيد المناســــــبة و تمّتعهم بصــــــحة أوفر وتتبع الحقائق التغذوية  التكلفة للجميعمعقولة خيارات ٕاتاحة الصــــــحة، و على 

اها من والدهون، ومحتو األمالح الســــــــكريات و محتواها من معلومات عن يشــــــــمل تضــــــــمينها بما التوســــــــيم، معايير ب
                                                      

 التنسيق العالمية للمنظمة بشأن الوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها (آلية التنسيق العالمية للمنظمة).آلية    ١
 .المستدامة وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنميةتعزيز    ٢
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ممارســـات تســـويق ض األطفال لالحد من تعرّ . كما نشـــّجع القطاع الخاص على االقتضـــاءالمتحّولة، حســـب لدهون ا
للتشــريعات  وفقاً ٕارشــاداتها و ت المنظمة و بما يتماشــى مع توصــيايرها عليهم ألغذية والمشــروبات غير الكحولية وتأثا

  والسياسات الوطنية وااللتزامات الدولية ذات الصلة.
  

الوقاية من األمراض غير السارية مجال عوامل الخطر في تقليل بأهمية تحسين المحددات البيئية و سّلم ون  -٣٢
التنمية المستدامة، وهي ن أهداف م ٣من الهدف  ٩١-٣و ٤-٣بصالت الترابط القائمة بين الغايتين ومكافحتها، و 
من  ١٣الهدف بلوغ في  إيجابياً يسهما أيضًا إسهامًا ومكافحتها يمكن أن هذه األمراض أن الوقاية من صالت تبّين 

ؤيد بلوغ وت ز بعضـــها بعضـــاً إجراءات تعزّ على اتخاذ ر المناخ. وســـوف نشـــجع أهداف التنمية المســـتدامة بشـــأن تغيّ 
  هذه األهداف والغايات.

  
ها دوائر الصــناعة والجهات القائمة على المصــلحة، بما فيالجهات صــاحبة مع جميع ســتمر في عملنا وســن  -٣٣

وذلك األغذية والمنظمات غير الحكومية المعنية بالصــحة والمســتهلكين واألوســاط األكاديمية، تشــغيل شــركات إنتاج 
نطوي هذا وقد ي. ألمراض غير الســــــــــاريةشــــــــــأن اب ٢٠٢٥المحّددة لعام  التســــــــــعالغايات االختيارية من أجل تحقيق 

متحّقق منها التزامات ما تقطعه الجهات الفاعلة غير الدول من تشــــــجيع تســــــجيل  على ، حســــــب االقتضــــــاء،األمر
أن منظمة ناشـــــــــــــد الااللتزامات. ونّما تقدمه من تقارير عن الوفاء بتلك ع فضـــــــــــــالً وٕاتاحة تلك االلتزامات للجمهور، 

الجهات إســهامات  لتســجيل االســتعانة بهاج التي يمكن و األدوات واإلرشــادات والنهوضــع الخبرات و تواصــل اســتنباط 
أن تشــــــرك الجهات ومســــــاعدة الدول األعضــــــاء على تلك الغايات، تحقيق ما يتعلق بالفاعلة غير الدول ونشــــــرها في

وعلى أن تســــتفيد من مكامن قوة تلك ، تنفيذ االســــتجابات الوطنية لألمراض غير الســــاريةالمذكورة إشــــراكًا فعاًال في 
  .الجهات

  
تنفيذًا كامًال بوصــفها منظمة اإلطارية بشــأن مكافحة التبغ ال اتفاقية تنفيذأن تعّجل بالدول األطراف ناشــد ون  -٣٤

شـــجع البلدان التي لم ، ونلألمراض غير الســـاريةالعالمية الســـتجابة التي تســـتند إليها ااألســـاســـية واحدة من الركائز 
بتضارب المصالح الجوهري الذي تقوم بذلك. وتسليمًا مّنا االتفاقية على أن هذه في  في أن تصبح طرفاً  بعدُ  تنظر

دون أي من تدابير مكافحة التبغ اتخاذ ســنواصــل مومية، فإّننا بين دوائر صــناعة التبغ والصــحة العتتعّذر معالجته 
  فيها من دوائر صناعة التبغ هذه. تدخل

  
ي على التنســــيق العالمية للمنظمة بشــــأن الوقاية من األمراض غير الســــارية ومكافحتها آلية ونشــــجع   -٣٥ تقصــــّ

األمراض ومكافحتها لتحســـــــين فهم آثارها هذه والتجارة على الوقاية من التســـــــويق االقتصـــــــاد و المتعلقة بأثر العوامل 
  برنامج عمل مكافحتها.بشأن تنفيذ في العمل  على الحصائل الصحية والفرص المتاحة للمضي قدماً 

  
  مواصلة االعتماد على قيادة المنظمة ودورها الرئيسي في االستجابة العالمية لألمراض غير السارية

  
في ميدان العمل الصحي الدولي، وجميع وظائفها سلطة التوجيه والتنسيق هي ة نؤكد من جديد أن المنظم  -٣٦

دعم وال غنى عن في عقد االجتماعات.  اودورهفي مجال وضــــــــــــع المعايير  افي هذا الصــــــــــــدد، بما في ذلك عمله
ال يتجزأ  اً جزءواالستجابة للصحة النفسية بوصفها االستجابات الوطنية لألمراض غير السارية في توجيه  المنظمة 

إلى الدول المنظمة ســــــديها المشــــــورة التي توال ُيســــــتغنى كذلك عن . ٢٠٣٠من تنفيذ خطة التنمية المســــــتدامة لعام 
عمل العالمي بشأن األمراض غير معالجة المحددات وعوامل الخطر ألغراض االضطالع بالاألعضاء بشأن كيفية 
  ية.السارية والصحة النفس

                                                      
بــدرجــة كبيرة من عــدد الوفيــات واألمراض النــاجمــة عن التعّرض للمواد الكيميــائيــة الخطرة وتلويــث وتلّوث الهواء الحــد    ١

 .٢٠٣٠والماء والتربة بحلول عام 
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بشــــــــأن  تعزيز ورصــــــــد العمل العالميمجال في القيادي والتنســــــــيقي من جديد دور المنظمة  أيضــــــــاً  نؤكدو   -٣٧
ســـــــائر ألمم المتحدة ومصـــــــارف التنمية و األخرى التابعة لوكاالت العمل بوصـــــــلته مكافحة األمراض غير الســـــــارية 

  التصدي لألمراض غير السارية بطريقة منسقة.المنظمات اإلقليمية والدولية بشأن 
  

العديد مشاركة أن ترتقي بمستوى و السياسية المشورة التقنية و إسداء ز قدرتها على أن تعزّ منظمة ناشد الون  -٣٨
التنســيق العالمية للمنظمة بشــأن الوقاية آلية من قبيل نابر وتتحاور معها بواســطة مالمصــلحة من الجهات صــاحبة 

المعنية بالوقاية من و فرقة عمل األمم المتحدة المشــــــــــــــتركة بين الوكاالت و من األمراض غير الســــــــــــــارية ومكافحتها 
  .ومكافحتها(غير السارية) األمراض غير المعدية 

  
الســـــــــــياســـــــــــات ومنها نظر في إعطاء األولوية لتنفيذ إجراءات اســـــــــــتراتيجية، ن تكذلك أمنظمة ناشـــــــــــد الون  -٣٩

الثالث الرفيع اجتماع األمم المتحدة عقد في إطار التحضـــير لوذلك ، عالية المردودية والمســـندة بالبّيناتوالتدخالت ال
  .٢٠١٨في عام  )غير الساريةالمستوى المعني باألمراض غير المعدية (

  
  افر جهود العملضت
  

أفضــل فرصــة لوضــع تيح ي ٢٠٣٠بأن إدراج األمراض غير الســارية في خطة التنمية المســتدامة لعام  نقرّ   -٤٠
التنمية تحقيق لتقدم و إلى إحراز ا المشــــــترك لســــــعيميم جهود افي صــــــ ،األمراض غير الســــــارية خاصــــــةً الصــــــحة، و 

جميع نصـــــف ومزدهر يتســـــنى فيه لمإيجاد عالم إلى  اية المطافهذه في نه ٢٠٣٠تطمح خطة عام المســـــتدامة. و 
  في ظل تمّتعهم بالصحة.حياة طويلة يحيوا فيه حقوقهم و أن يمارسوا الناس 

  
تجديد االلتزامات وتعزيزها إلثبات التصدي لألمراض غير السارية من أجل العمل ستدعي تظافر جهود وي  -٤١

في معرض سنواصل و ذي يمكن تجنبه. األمراض الهذه الم خال من عبء إيجاد عفي قدرتنا على أداء دور فاعل 
أولئك المعرضين لعوامل خطر اإلصابة باألمراض و  – وٕاشراكها في العمل إلى شعوب العالمصغاء االقيامنا بذلك 

وســـــــنواظب على إقامة ة. نفســـــــيمراض والصـــــــحة الفيما يتعلق بتلك األالرعاية الصـــــــحية من تلزمهم غير الســـــــارية و 
  تعافي.من الصحة واليمكن بلوغه بأعلى مستوى والمستقبل  رأجيال الحاضكفل تمّتع مستقبل ي

  
  

=     =     =  
  


