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

      ومكافحتها) غير السارية(األمراض غير الُمعدية 
مشروع مقرر إجرائي مقترح من األرجنتين وبربادوس وكندا وشيلي وكولومبيا 

واالتحاد الروسي وجنوب أفريقيا كوادور وكينيا وموناكو وبنما وبيرو إ و 
  النكا وأوروغواي واالتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه  وسري

  
  

المجلس التنفيـذي، بعـد أن نظـر فـي التقريـر الخـاص بمتابعـة االجتماعـات الرفيعـة المسـتوى للجمعيـة العامـة 
الــذي يوضــح  ١الســارية ومكافحتهــا،الوقايــة مــن األمــراض غيــر : لألمــم المتحــدة المعنيــة بالمســائل المتعلقــة بالصــحة

) غيـر السـارية(حصائل االجتماع الرفيع المستوى الثالث للجمعية العامة المعني بالوقاية مـن األمـراض غيـر الُمعديـة 
  :ومكافحتها، قرر أن يوصي جمعية الصحة العالمية الثانية والسبعين باعتماد المقرر اإلجرائي التالي

  
ــة  ـــ ــحة العالميـ ــ ــــة الصــ ــ ــــة جمعي ـــاص بمتابعــ ــ ـــر الخـ ـــ ـــي التقري ــــرت فـــ ــد أن نظــ ــ ـــبعون، بعــ ــــة والســـ الثانيــ

الوقايــة : االجتماعــات الرفيعــة المســتوى للجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة المعنيــة بالمســائل المتعلقــة بالصــحة
مــن األمــراض غيــر الســارية ومكافحتهــا، الــذي يوضــح حصــائل االجتمــاع الرفيــع المســتوى الثالــث للجمعيــة 

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

ــوق ١الفقـــرة  ــن المنطـ ــع المســـتوى    مـ ــاع الرفيـ أن ترحـــب بـــاإلعالن السياســـي المنبثـــق عـــن االجتمـ
ـــة  ــ ـــر الُمعديـــ ـــ ـــراض غيــ ــ ـــن األمـــ ـــ ـــة مــ ــ ــي بالوقايـــ ـــ ـــة المعنـــ ــ ـــة العامـــ ـــ ـــث للجمعيــ ــ ـــارية(الثالـــ ــ ــر الســـ ــ ) غيــــ

، وأن تطالــب المــدير العــام ٧٣/٢ اعتمدتــه الجمعيــة العامــة فــي القــرارالــذي  )٢٠١٨( ومكافحتهــا
  بدعم الدول األعضاء في تنفيذه؛

  
أن تؤكــد أغــراض خطــة العمــل العالميــة بشــأن الوقايــة مــن األمــراض غيــر    مــن المنطــوق ٢الفقــرة 

ــا ــ ــارية ومكافحتهــ ــ ـــي  ٢٠٢٠-٢٠١٣ الســ ــ ــية فــ ــ ـــحة النفســ ــ ـــة بالصـ ـــاملة الخاصـــ ــ ـــل الشــ ــ ــــة العمـ وخطــ
مــن أهــداف  ٤-٣ اللتــين وضــعتهما المنظمــة، للمســاهمة فــي تحقيــق الغايــة ٢٠٢٠-٢٠١٣ الفتــرة

) غيــر الســارية(تخفــيض الوفيــات المبكــرة الناجمــة عــن األمــراض غيــر المعديــة (التنميــة المســتدامة 
) ٢٠٣٠ بمقــدار الثلــث مــن خــالل الوقايــة والعــالج وتعزيــز الصــحة والســالمة العقليتــين بحلــول عــام

والغايـــات المتعلقـــة بـــاألمراض غيـــر الســـارية، وأن تمـــد الفتـــرة المشـــمولة بخططـــي وســـائر األهـــداف 
  ؛٢٠٣٠لضمان مواءمتهما مع خطة التنمية المستدامة لعام  ٢٠٣٠ العمل حتى عام

  
  لي:أن تطلب من المدير العام ما ي   من المنطوق ٣الفقرة 

ومـــع مراعـــاة  أن يقـــدم اقتراحـــات حســـب االقتضـــاء، بالتشـــاور مـــع الـــدول األعضـــاء  (أ)
بشــأن تحــديث تــذييالت خطــة العمــل العالميــة بشــأن الوقايــة  ٢آراء ســائر أصــحاب المصــلحة،

                                                      
  .١٤٤/٢٠م تالوثيقة    ١
  وفقًا إلطار المنظمة الخاص بالمشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول.   ٢
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ــا  ــن األمــــراض غيــــر الســــارية ومكافحتهــ ـــة  ٢٠٢٠-٢٠١٣مــ ــاملة الخاصـ ـــة العمــــل الشــ وخطـ
ـــرة  ـــية فـــــي الفتــ ــحة النفســ ـــل  ٢٠٢٠-٢٠١٣بالصـــ ــة، علـــــى أن تظــ ـــعتهما المنظمـــ ـــين وضــ اللتــ

ــى البيّ  ــأن خططتــــا العمــــل مســــتندة إلــ ــابقة بشــ ــات العلميــــة، مــــن أجــــل تحقيــــق االلتزامــــات الســ نــ
مـن أهـداف التنميـة  ٤-٣الوقاية من األمراض غيـر السـارية ومكافحتهـا، بمـا فـي ذلـك الغايـة 

) غيـــر الســـارية(تخفـــيض الوفيـــات المبكـــرة الناجمـــة عـــن األمـــراض غيـــر المعديـــة (المســـتدامة 
ـــ ــــز الصــ ــالج وتعزيـ ــالل الوقايـــــة والعـــ ــــن خـــ ــث مـ ـــدار الثلـــ ـــول بمقــ ــــين بحلــ ـــالمة العقليتـ حة والســ

  وسائر األهداف والغايات ذات الصلة؛) ٢٠٣٠  عام

ــية   (ب) ــ ــارات السياســ ـــة الخيــــ ــداد قائمـــ ــ ـــي إعــ ــــل، فـــ ـــاري بالفعــ ـــل الجـــ ــى العمـــ ــتند إلــــ أن يســــ
والتـدخالت الفّعالـة مـن حيــث التكلفـة، وتحـديثها حسـب االقتضــاء، لـدعم الـدول األعضـاء فــي 

إلعـالن السياسـي المنبثـق عـن االجتمـاع الرفيـع المسـتوى تنفيذ االلتزامـات التـي يـنص عليهـا ا
ـــة  ــ ـــر الُمعدي ــراض غيــ ــــن األمـــ ــة مـ ـــ ـــي بالوقاي ــ ـــة المعن ـــة العامــ ــ ـــث للجمعي ــ ـــارية(الثال ــــر الســ ) غيـ

، كـي تنظـر جمعيـة الصـحة والسالمة العقليتـينفي سبيل تعزيز الصحة  )٢٠١٨ومكافحتها (
  من خالل المجلس التنفيذي؛  ٢٠٢٠في هذه القائمة في عام 

ــية   (ج) ــ ــارات السياســ ـــة الخيــــ ــداد قائمـــ ــ ـــي إعــ ــــل، فـــ ـــاري بالفعــ ـــل الجـــ ــى العمـــ ــتند إلــــ أن يســــ
والتدخالت الفّعالة مـن حيـث التكلفـة، لـدعم الـدول األعضـاء فـي تنفيـذ االلتزامـات التـي يـنص 
ــة العامــــة  ــث للجمعيــ ــتوى الثالـ ــع المســ ــن االجتمــــاع الرفيـ ــق عـ عليهـــا اإلعــــالن السياســـي المنبثــ

فــي ســبيل  )٢٠١٨ومكافحتهــا () غيــر الســارية(راض غيــر الُمعديــة المعنــي بالوقايــة مــن األمــ
الحــد مــن عــدد الوفيــات المبكــرة الناجمــة عــن األمــراض غيــر الســارية التــي ُتعــزى إلــى تلــوث 
الهــواء، مـــع اإلقــرار فـــي الوقـــت ذاتــه بأهميـــة التصــدي لجميـــع المحـــددات البيئيــة، كـــي تنظـــر 

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

مــن خــالل المجلــس التنفيــذي،  ٢٠٢٠تقريــرًا إلــى جمعيــة الصــحة فــي عــام  يقــدمأن   (د)
بشـــأن تنفيـــذ االســـتراتيجية العالميـــة للمنظمـــة مـــن أجـــل الحـــد مـــن تعـــاطي الكحـــول علـــى نحـــو 

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

رير الخاصــة بالتقــدم الُمحــرز فــي الوقايــة مــن األمــراض غيــر الســارية أن يــدمج التقــا  (ه)
ومكافحتهـــا وتعزيـــز الصـــحة النفســـية فـــي تقريـــر ســـنوي يقـــدم إلـــى جمعيـــة الصـــحة مـــن خـــالل 

، علـــى أن ُترفـــق بـــه التقـــارير الخاصـــة ٢٠٣١إلـــى عـــام  ٢٠٢١المجلـــس التنفيـــذي مـــن عـــام 
بمـــا يتماشـــى مـــع التكليفـــات  ١،٢لصـــلة،بتنفيـــذ القـــرارات وخطـــط العمـــل واالســـتراتيجيات ذات ا

  واُألطر الزمنية القائمة المتعلقة بالتبليغ؛

                                                      
ــا    ١ ــ ــ ـــراربمـــ ــ ــ ــك القــ ــ ــ ـــي ذلـــ ــ ــ ــأن )٢٠٠٠( ١٧-٥٣ج ص ع فــ ــ ــ ــا بشـــ ــ ــ ــارية ومكافحتهـــ ــ ــ ــر الســـ ــ ــ ـــراض غيـــ ـــ ـــن األمـــ ــ ـــة مــــ ــ ـــرار؛ بالوقايــــ ــ   والقــــ
 ١٣-٦٣ص ع  ج القـــرارو  باالســـتراتيجية العالميـــة بشـــأن النظـــام الغـــذائي والنشـــاط البـــدني والصـــحة؛ بشـــأن )٢٠٠٤( ١٧-٥٧ع  ص  ج
بخطــة  بشــأن )٢٠١٢( ٦-٦٥ج ص ع والقــرار باالســتراتيجية العالميــة للحــد مــن تعــاطي الكحــول علــى نحــو ضــار؛ بشــأن )٢٠١٠(

بخطــة العمــل الشــاملة  بشــأن )٢٠١٣( ٨-٦٦ج ص ع وصــغار األطفــال؛ والقــرارالتنفيــذ الشــاملة الخاصــة بتغذيــة األمهــات والرضــع 
لالجتمـاع   بمتابعـة اإلعـالن السياسـي بشـأن )٢٠١٣( ١٠-٦٦ج ص ع والقـرار؛ ٢٠٢٠-٢٠١٣ الخاصة بالصحة النفسـية فـي الفتـرة

ــأن الوقايـــة مـــن األمـــراض غيـــر المعديـــة (غيـــر ــارية)   الرفيـــع المســـتوى للجمعيـــة العامـــة بشـ  ١٩-٦٨ص ع  ج والقـــرار ومكافحتهـــا؛السـ
ــاني بشـــأن التغذيـــة؛ بشـــأن )٢٠١٥( ــيلة المـــؤتمر الـــدولي الثـ ــرار بحصـ ــن الســـرطان  بشـــأن )٢٠١٧( ١٢-٧٠ج ص ع  والقـ بالوقايـــة مـ

ــياق نهـــج متكامـــل؛ ــه فـــي سـ ــتجابة  بشـــأن )٢٠١٧) (١٧(٧٠ع  ص  ج والمقـــرر اإلجرائـــي ومكافحتـ ــأن االسـ بخطـــة العمـــل العالميـــة بشـ
ـــرف؛ ــ ـــة للخـــ ــ ــ ـــحية العموميـ ــ ــي الصـــ ــ ــرر اإلجرائــــ ــ ـــأن )٢٠١٧) (١٩(٧٠ص ع  ج والمقــــ ـــ ــى  بشــ ـــ ــ ــاء علـ ـــ ــة بالقضـــ ـــ ــة المعنيـــ ــ ــ ـــر اللجنــ ــ بتقريـــ

ـــمنة ـــذ  ســ ـــة التنفيــ ــال: خطــ ــرار؛ األطفـــ ــأن )٢٠١٨( ٦-٧١ج ص ع والقـــ ــدني  بشـــ ـــاط البـــ ـــأن النشــ ـــة بشــ ـــة للمنظمــ ـــة العمـــــل العالميــ بخطــ
  .لبتغذية الرضع وصغار األطفا بشأن )٢٠١٨( ٩-٧١ج ص ع والقرار؛ ٢٠٣٠- ٢٠١٨  للفترة

مــن خطــة العمــل العالميــة للمنظمــة  ٦٠ فــي ذلــك فيمــا يتعلــق بنتــائج تقيــيم منتصــف المــدة والتقيــيم النهــائي وفقــًا للفقــرةبمــا    ٢
 ١٩ وبنتــائج التقيــيم األولــي والتقيــيم النهــائي وفقــًا للفقــرة ،٢٠٢٠-٢٠١٣بشــأن الوقايــة مــن األمــراض غيــر الســارية ومكافحتهــا 

  من اختصاصات آلية التنسيق العالمية التابعة للمنظمة والمعنية بالوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها.
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أن يقــدم المزيــد مــن اإلرشــادات الفعليــة الموّجهــة إلــى الــدول األعضــاء مــن أجــل   (و)
ــكان بــــأكملهم  ــتهدف الســ ـــة التــــي تســ ــن طريــــق بــــرامج التوعيـ ــحية عــ تعزيــــز المعــــارف الصــ

االجتمــاعي فــي ســبيل الحــد مــن أثــر جميـــع وحمــالت وســائل اإلعــالم ووســائط التواصــل 
عوامــل خطــر األمــراض غيــر الســارية ومحــدداتها، كــي ُتعــرض علــى جمعيــة الصــحة فــي 

  ؛ ٢٠٢١ عام
أن يقـــدم اســـتنادًا إلـــى اســـتعراض الخبـــرات الدوليـــة، تحلـــيًال للنهـــوج الناجحـــة فـــي   (ز)

ومكافحتهــا، بمــا فــي العمــل المتعــدد القطاعــات بشــأن الوقايــة مــن األمــراض غيــر الســارية 
ــك األمــــراض،  ــة لتلــ ــددات االجتماعيــــة واالقتصــــادية والبيئيــ ــوج التــــي تعــــالج المحــ ــك النهــ ذلــ

 .٢٠٢١ضمن التقرير الموحد الذي يقدم إلى جمعية الصحة في عام 
ـــمنة   (ح) ــــوزن والســ ــرط الـ ــ ــن فـ ــ ــة مـ ــ ـــال الوقايـ ــــي مجــ ــات فـ ــ ــل الممارسـ ــ ــع أفضـ أن يجمـــ

جعل المشتريات مـن األغذيـة فـي المـدارس وسـائر ويتبادلها، ويتناول تحديدًا تحليل كيفية 
المؤسســـات المعنيـــة داعمـــة للـــُنظم الغذائيـــة وأنمـــاط المعيشـــة الصـــحية مـــن أجـــل التصـــدي 
لوبـاء فـرط الـوزن والســمنة فـي األطفـال والحــد مـن سـوء التغذيـة بجميــع أشـكاله، كـي تُــدرج 

 (ه)؛٣للفقرة  وفقاً  ٢٠٢١هذه المعلومات في التقرير الموحد الذي سيقدم في عام 
أن يقــدم الــدعم التقنــي الــالزم إلــى الــدول األعضــاء لــدمج الوقايــة مــن األمــراض   (ط)

غيـــر الســـارية ومكافحتهـــا وتعزيـــز الصـــحة النفســـية فـــي خـــدمات الرعايـــة الصـــحية األوليـــة 
 وتحسين ترصد األمراض غير السارية؛

ــب   (ي) ــتجابة لطلــ ــرية الكافيــــة لالســ ــة والبشــ ــوفر المــــوارد الماليــ ــاء أن يــ ــدول األعضــ الــ
الحصول على المساعدة التقنية من أجـل تعزيـز جهودهـا الوطنيـة الراميـة إلـى الوقايـة مـن 
ــوعي  ــل الطــ ــد آليــــات التمويــ ــا تحديــ ــن بينهــ ــرق مــ ــا، بطــ ــارية ومكافحتهــ ــراض غيــــر الســ األمــ

المـــانحين، باالســـتناد إلـــى العمـــل الجـــاري  مثـــل الصـــناديق االئتمانيـــة المتعـــددة االبتكاريـــة،
 صدد.في هذا ال
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