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متابعة اإلعالن السياسي المنبثق عن االجتماع الرفيع 
المستوى الثالث للجمعية العامة المعني بالوقاية من 

      ومكافحتها) غير السارية(األمراض غير الُمعدية 
  

المجلس التنفيذي، بعد أن نظر في التقرير الخاص بمتابعة االجتماعات الرفيعة المســــــتوى للجمعية العامة 
الذي يوضـــــح  ١الســـــارية ومكافحتها،الوقاية من األمراض غير : لألمم المتحدة المعنية بالمســـــائل المتعلقة بالصـــــحة

) غير السارية(حصائل االجتماع الرفيع المستوى الثالث للجمعية العامة المعني بالوقاية من األمراض غير الُمعدية 
  :ومكافحتها، قرر أن يوصي جمعية الصحة العالمية الثانية والسبعين باعتماد المقرر اإلجرائي التالي

 
الثانية والسبعون، بعد أن نظرت في التقرير الخاص بمتابعة االجتماعات جمعية الصحة العالمية 

الوقاية من األمراض : الرفيعة المســــتوى للجمعية العامة لألمم المتحدة المعنية بالمســــائل المتعلقة بالصــــحة
غير الســــارية ومكافحتها، الذي يوضــــح حصــــائل االجتماع الرفيع المســــتوى الثالث للجمعية العامة المعني 

  :ومكافحتها، قررت ما يلي) غير السارية(بالوقاية من األمراض غير الُمعدية 
  

أن ترحب باإلعالن الســــــــياســــــــي المنبثق عن االجتماع الرفيع المســــــــتوى الثالث للجمعية   )١(
الذي  )٢٠١٨(  ومكافحتها) غير الســـــــــــــــارية(العامة المعني بالوقاية من األمراض غير الُمعدية 

، وأن تطالب المدير العام بدعم الدول األعضــــــــــــــاء في ٧٣/٢ اعتمدته الجمعية العامة في القرار
  تنفيذه؛

  
أن تؤكــــــد أغراض خطــــــة العمــــــل العــــــالميــــــة بشــــــــــــــــــــأن الوقــــــايــــــة من األمراض غير   )٢(

وخطة العمل الشــــــــــاملة الخاصــــــــــة بالصــــــــــحة النفســــــــــية في  ٢٠٢٠-٢٠١٣ ومكافحتها  الســــــــــارية
من أهداف  ٤-٣ اللتين وضــــــعتهما المنظمة، للمســــــاهمة في تحقيق الغاية ٢٠٢٠-٢٠١٣  الفترة

) غير الســــــارية(تخفيض الوفيات المبكرة الناجمة عن األمراض غير المعدية (التنمية المســــــتدامة 
) ٢٠٣٠ بمقدار الثلث من خالل الوقاية والعالج وتعزيز الصـــــحة والســـــالمة العقليتين بحلول عام

والغايات المتعلقة باألمراض غير الســـــــارية، وأن تمد الفترة المشـــــــمولة بخططي وســـــــائر األهداف 
  ؛٢٠٣٠لضمان مواءمتهما مع خطة التنمية المستدامة لعام  ٢٠٣٠ العمل حتى عام

  
  لي:أن تطلب من المدير العام ما ي  )٣(

ومع مراعاة آراء  أن يقدم اقتراحات حسب االقتضاء، بالتشاور مع الدول األعضاء  (أ)
بشـــأن تحديث تذييالت خطة العمل العالمية بشـــأن الوقاية من  ٢ســـائر أصـــحاب المصـــلحة،

وخطة العمل الشــاملة الخاصــة بالصــحة  ٢٠٢٠-٢٠١٣األمراض غير الســارية ومكافحتها 
اللتين وضــــعتهما المنظمة، على أن تظل خططتا العمل  ٢٠٢٠-٢٠١٣النفســــية في الفترة 

نات العلمية، من أجل تحقيق االلتزامات الســابقة بشــأن الوقاية من األمراض مســتندة إلى البيّ 
                                                      

  .١٤٤/٢٠م تالوثيقة    ١
  وفقًا إلطار المنظمة الخاص بالمشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول.   ٢
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تخفيض (من أهداف التنمية المســــتدامة  ٤-٣غير الســــارية ومكافحتها، بما في ذلك الغاية 
بمقدار الثلث من خالل ) غير الســـارية(الوفيات المبكرة الناجمة عن األمراض غير المعدية 

وســــــائر األهداف ) ٢٠٣٠  حة والســــــالمة العقليتين بحلول عامالوقاية والعالج وتعزيز الصــــــ
  والغايات ذات الصلة؛

أن يســــــــــــــتند إلى العمل الجاري بالفعل، في إعداد قائمة الخيارات الســــــــــــــياســــــــــــــية   (ب)
والتدخالت الفّعالة من حيث التكلفة، وتحديثها حســـب االقتضـــاء، لدعم الدول األعضـــاء في 

إلعالن الســياســي المنبثق عن االجتماع الرفيع المســتوى تنفيذ االلتزامات التي ينص عليها ا
ومكافحتها ) غير السارية(الثالث للجمعية العامة المعني بالوقاية من األمراض غير الُمعدية 

، كي تنظر جمعية الصـــحة في هذه والســـالمة العقليتينفي ســـبيل تعزيز الصـــحة  )٢٠١٨(
  من خالل المجلس التنفيذي؛  ٢٠٢٠القائمة في عام 

أن يســــــــــــــتند إلى العمل الجاري بالفعل، في إعداد قائمة الخيارات الســــــــــــــياســــــــــــــية   (ج)
والتدخالت الفّعالة من حيث التكلفة، لدعم الدول األعضــــــاء في تنفيذ االلتزامات التي ينص 
عليها اإلعالن الســـــــــياســـــــــي المنبثق عن االجتماع الرفيع المســـــــــتوى الثالث للجمعية العامة 

في ســــــبيل  )٢٠١٨ومكافحتها () غير الســــــارية(راض غير الُمعدية المعني بالوقاية من األم
الحد من عدد الوفيات المبكرة الناجمة عن األمراض غير الســــــــــــــارية التي ُتعزى إلى تلوث 
الهواء، مع اإلقرار في الوقت ذاته بأهمية التصــــــــــــــدي لجميع المحددات البيئية، كي تنظر 

  خالل المجلس التنفيذي؛من  ٢٠٢٠جمعية الصحة في هذه القائمة في عام 

من خالل المجلس التنفيذي،  ٢٠٢٠تقريرًا إلى جمعية الصـــــــــــحة في عام  يقدمأن   (د)
بشـــــــــــأن تنفيذ االســـــــــــتراتيجية العالمية للمنظمة من أجل الحد من تعاطي الكحول على نحو 

 دمًا؛ ضي قُ ضار خالل العقد األول الذي مر منذ اعتمادها، والسبيل للمُ 

رير الخاصـــــة بالتقدم الُمحرز في الوقاية من األمراض غير الســـــارية أن يدمج التقا  (ه)
ومكافحتها وتعزيز الصــــــحة النفســــــية في تقرير ســــــنوي يقدم إلى جمعية الصــــــحة من خالل 

، على أن ُترفق به التقارير الخاصــــــــــــــة ٢٠٣١إلى عام  ٢٠٢١المجلس التنفيذي من عام 
بما يتماشــــــى مع التكليفات  ١،٢لصــــــلة،بتنفيذ القرارات وخطط العمل واالســــــتراتيجيات ذات ا

  واُألطر الزمنية القائمة المتعلقة بالتبليغ؛

                                                      
  والقرار؛ بــــالوقــــايــــة من األمراض غير الســـــــــــــــــاريــــة ومكــــافحتهــــا بشـــــــــــــــــأن )٢٠٠٠( ١٧-٥٣ج ص ع في ذلــــك القراربمــــا    ١
 ١٣-٦٣ص ع  ج القرارو  باالســـتراتيجية العالمية بشـــأن النظام الغذائي والنشـــاط البدني والصـــحة؛ بشـــأن )٢٠٠٤( ١٧-٥٧ع  ص  ج
بخطة  بشــــأن )٢٠١٢( ٦-٦٥ج ص ع والقرار باالســــتراتيجية العالمية للحد من تعاطي الكحول على نحو ضــــار؛ بشــــأن )٢٠١٠(

بخطة العمل الشـــاملة  بشـــأن )٢٠١٣( ٨-٦٦ج ص ع وصـــغار األطفال؛ والقرارالتنفيذ الشـــاملة الخاصـــة بتغذية األمهات والرضـــع 
لالجتماع   بمتابعة اإلعالن السياسي بشأن )٢٠١٣( ١٠-٦٦ج ص ع والقرار؛ ٢٠٢٠-٢٠١٣ الخاصة بالصحة النفسية في الفترة

 ١٩-٦٨ص ع  ج والقرار ومكافحتها؛الســــــــــارية)   الرفيع المســــــــــتوى للجمعية العامة بشــــــــــأن الوقاية من األمراض غير المعدية (غير
بالوقاية من الســـــرطان  بشـــــأن )٢٠١٧( ١٢-٧٠ج ص ع  والقرار بحصـــــيلة المؤتمر الدولي الثاني بشـــــأن التغذية؛ بشـــــأن )٢٠١٥(

بخطة العمل العالمية بشـــــــأن االســـــــتجابة  بشـــــــأن )٢٠١٧) (١٧(٧٠ع  ص  ج والمقرر اإلجرائي ومكافحته في ســـــــياق نهج متكامل؛
األطفال:   بتقرير اللجنة المعنية بالقضاء على سمنة بشأن )٢٠١٧) (١٩(٧٠ص ع  ج والمقرر اإلجرائي الصحية العمومية للخرف؛

؛ ٢٠٣٠-٢٠١٨ بخطة العمل العالمية للمنظمة بشـــــأن النشـــــاط البدني للفترة بشـــــأن )٢٠١٨( ٦-٧١ج ص ع والقرار؛ خطة التنفيذ
  .لبتغذية الرضع وصغار األطفا بشأن )٢٠١٨( ٩-٧١ج ص ع والقرار

من خطة العمل العالمية للمنظمة  ٦٠ في ذلك فيما يتعلق بنتائج تقييم منتصــــــــــــــف المدة والتقييم النهائي وفقًا للفقرةبما    ٢
 ١٩ وبنتائج التقييم األولي والتقييم النهائي وفقًا للفقرة ،٢٠٢٠-٢٠١٣بشــــــــأن الوقاية من األمراض غير الســــــــارية ومكافحتها 

  من اختصاصات آلية التنسيق العالمية التابعة للمنظمة والمعنية بالوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها.
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أن يقدم المزيد من اإلرشــــــادات الفعلية الموّجهة إلى الدول األعضــــــاء من أجل   (و)
تعزيز المعارف الصـــــــــــحية عن طريق برامج التوعية التي تســـــــــــتهدف الســـــــــــكان بأكملهم 

االجتماعي في ســـــبيل الحد من أثر جميع وحمالت وســـــائل اإلعالم ووســـــائط التواصـــــل 
عوامل خطر األمراض غير الســــــارية ومحدداتها، كي ُتعرض على جمعية الصــــــحة في 

  ؛ ٢٠٢١ عام

أن يقدم اســــــــــتنادًا إلى اســــــــــتعراض الخبرات الدولية، تحليًال للنهوج الناجحة في   (ز)
ومكافحتها، بما في العمل المتعدد القطاعات بشــــــأن الوقاية من األمراض غير الســــــارية 

ذلك النهوج التي تعـالج المحـددات االجتمـاعيـة واالقتصـــــــــــــــادية والبيئيـة لتلـك األمراض، 
 .٢٠٢١ضمن التقرير الموحد الذي يقدم إلى جمعية الصحة في عام 

أن يجمع أفضــــــــــــــل الممارســــــــــــــات في مجال الوقاية من فرط الوزن والســــــــــــــمنة   (ح)
جعل المشتريات من األغذية في المدارس وسائر ويتبادلها، ويتناول تحديدًا تحليل كيفية 

المؤســــســــات المعنية داعمة للُنظم الغذائية وأنماط المعيشــــة الصــــحية من أجل التصــــدي 
لوباء فرط الوزن والســـمنة في األطفال والحد من ســـوء التغذية بجميع أشـــكاله، كي ُتدرج 

 (ه)؛٣للفقرة  وفقاً  ٢٠٢١هذه المعلومات في التقرير الموحد الذي سيقدم في عام 

أن يقدم الدعم التقني الالزم إلى الدول األعضــــــــــــــاء لدمج الوقاية من األمراض   (ط)
غير الســـــارية ومكافحتها وتعزيز الصـــــحة النفســـــية في خدمات الرعاية الصـــــحية األولية 

 وتحسين ترصد األمراض غير السارية؛

الدول األعضــــــــاء أن يوفر الموارد المالية والبشــــــــرية الكافية لالســــــــتجابة لطلب   (ي)
من أجل تعزيز جهودها الوطنية الرامية إلى الوقاية من  الدعم التقنيالحصــــــــــــــول على 

األمراض غير الســــــــــــــــاريــة ومكــافحتهــا، بطرق من بينهــا تحــديــد آليــات التمويــل الطوعي 
المانحين، باالستناد إلى العمل الجاري في  مثل الصناديق االئتمانية المتعددة االبتكارية،

 صدد.هذا ال
  

٢٠١٩كانون الثاني/ يناير  ٣٠، الحادية عشرةالجلسة   
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