
A/66/L.1  األمــم املتحـدة 

 

  اجلمعية العامة
Distr.: Limited 
16 September 2011 
Arabic 
Original: English 

 

 

150911    150911    11-49775 (A) 
*1149775* 

 الدورة السادسة والستون
 األعمال جدول من ١١٧ البند

       متابعة نتائج مؤمتر قمة األلفية
 العامة اجلمعية رئيس من مقدم قرار مشروع    

  
 بالوقايـة  املعين املستوى الرفيع العامة جلمعيةا الجتماع السياسي عالناإل    

  ومكافحتها املعدية غري األمراض من
    

 ،إن اجلمعية العامة  

 بالوقايـة  املعـين  املـستوى  الرفيع العامة جلمعيةا الجتماع التايل السياسي اإلعالن عتمدت  
 .القرار هبذا املرفقة ومكافحتها املعدية غري األمراض من
    

 مرفق    

 األمـراض  مـن  بالوقايـة  املعـين  املـستوى  الرفيع العامة جلمعيةا الجتماع السياسي اإلعالن    
 ومكافحتها املعدية غري
  

ــدول رؤســاء حنــن،   ــو واحلكومــات ال ــدول وممثل  األمــم يف اجملتمعــون واحلكومــات، ال
 األمـراض  من الوقاية مسألة يف للنظر ،٢٠١١ سبتمرب/أيلول ٢٠ إىل ١٩ من الفترة يف املتحدة

 اإلمنائيـة  التحـديات  علـى  خاصـة  بـصفة  التركيـز  مـع  العـامل،  نطاق على ومكافحتها املعدية غري
  خاصة، النامية للدول بالنسبة األخرى، واالقتصادية االجتماعية ثارواآل التحديات من وغريها



A/66/L.1
 

2 11-49775 
 

 التحـديات  أكرب أحد يشكالن وخطرها املعدية غري ألمراضل العاملي العبء بأن نسلم  - ١
 يف واالقتـصادية  االجتماعيـة  التنميـة  يقـوض  اممـ  والعـشرين،  احلـادي  القرن يف التنمية أمام املاثلة
 دوليا؛ عليها املتفق اإلمنائية األهداف حتقيق دويهد ،العامل أرجاء مجيع

 الــدول مــن العديــد اقتــصادات علــى خطــرا تــشكل املعديــة غــري األمــراض بــأن نــسلم  - ٢
  والشعوب؛ البلدان بني املساواة عدم أوجه تزايد إىل تؤدي وقد األعضاء،

ــ الــذي للتحــدي التــصدي يف ومــسؤوليتها للحكومــات األساســي بالــدور نــسلم  - ٣  همتثل
 اجملتمـع  قطاعـات  مجيـع  ومـشاركة  جهـود  تـؤدي  ألن الـضرورية  واحلاجـة  املعدية غري األمراض

  ومكافحتها؛ املعدية غري األمراض من الوقاية أجل من فعالة استجابات إجياد إىل

 الـــدول مـــساعدة يف الـــدويل نوالتعـــاو الـــدويل للمجتمـــع اهلـــام بالـــدور أيـــضا نـــسلم  - ٤
 لألمـراض  فعالـة  اسـتجابة  إلجيـاد  الوطنيـة  اجلهـود  تكملة يف النامية، البلدان سيما الو األعضاء،

 املعدية؛ غري

 والعقليـة  البدنيـة  الـصحة  مـن  مـستوى  بـأعلى  التمتـع  يف فرد كل حق جديد من نؤكد  - ٥
  بلوغه؛ ميكن

 واإلقليميـة  العامليـة  املـستويات  علـى  ،نطاقـا  أوسـع  تـدابري  اختاذ إىل امللحة احلاجة دركن  - ٦
 حلـق  الكامـل  اإلعمـال  يف املـسامهة  بغيـة  ومكافحتها املعدية غري األمراض من للوقاية ،ةوالوطني
  بلوغه؛ ميكن والعقلية البدنية الصحة من مستوى بأعلى التمتع يف فرد كل

 قــرارانال ســيما وال املتحــدة، لألمــم العامــة للجمعيــة الــصلة ذات الواليــات إىل نــشري  - ٧
  ؛٦٥/٢٣٨ و ٦٤/٢٦٥

 مـن  ونؤكـد  ،التبغ ملكافحة العاملية الصحة ملنظمة اإلطارية االتفاقية التقدير مع نالحظ  - ٨
 األمـراض  مـن  الوقايـة  بـشأن  العامليـة  الصحة مجعية اختذهتا اليت واملقررات القرارات مجيع جديد
 اخلطـر  عوامـل  معاجلـة  يف األعـضاء  الـدول  اسـتمرار  أمهية على ونشدد ومكافحتها، املعدية غري

 العامليـة  لالسـتراتيجية  ٢٠١٣-٢٠٠٨ الفتـرة  عمـل  خطة بتنفيذ املعدية غري ألمراضل املشتركة
 التغذيـة  أمناط بشأن العاملية االستراتيجية  عن فضال ومكافحتها املعدية غري األمراض من للوقاية

  للكحول؛ الضار االستعمال لتقليل العاملية واالستراتيجية والصحة، البدين والنشاط

ــوزاري عــالناإل إىل نــشري  - ٩  اجمللــس دورة مــن املــستوى الرفيــع اجلــزء خــالل املعتمــد ال
 لتنفيـــذ  عاجلـــة  إجـــراءات  اختـــاذ  إىل دعـــا الـــذي  ،٢٠٠٩ لعـــام  واالجتمـــاعي  االقتـــصادي
ــة االســتراتيجية ــة العاملي ــة غــري األمــراض مــن للوقاي ــها املعدي ــصحة ملنظمــة ومكافحت ــة ال  العاملي

 هبا؛ املتصلة العمل وخطط
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 األمـراض  مـن  الوقايـة  بـشأن  املتخـذة  اإلقليميـة  املبـادرات  جبميع التقدير مع ماعل حنيط  - ١٠
 املعنـون  الكاريبيـة  اجلماعـة  وحكومات دول رؤساء إعالن ذلك يف مبا ومكافحتها، املعدية غري
ــاء لوقــف متحــدون” ــة األمــراض وب ــة غــري املزمن  ،٢٠٠٧ ســبتمرب/أيلــول يف املعتمــد ،“املعدي

ــ بــشأن ليربفيــل وإعــالن ــة صحةال ــا، يف والبيئ ــان ؛٢٠٠٨ أغــسطس/آب يف املعتمــد أفريقي  وبي
 تـشرين  يف املعتمد املعدية، غري األمراض مكافحة إجراءات بشأن الكمنولث حكومات رؤساء
 يف املعتمــد األمريكيــة للبلــدان اخلــامس القمــة مــؤمتر نتــائج وإعــالن ؛٢٠٠٩ نــوفمرب/الثــاين
 يف األعـضاء  الـدول  اعتمدتـه  الـذي  والصحة، بيئةال بشأن ارماب وإعالن ؛٢٠٠٩ يونيه/حزيران
 داء بـــشأن ديب وإعـــالن ؛٢٠١٠ مـــارس/آذار يف العامليـــة الـــصحة ملنظمـــة األوروبيـــة املنطقـــة
 يف املعتمـد  أفريقيـا،  مشـال  منطقـة و األوسـط  الـشرق  يف املعديـة  غـري  املزمنة واألمراض السكري
 تـشرين  يف املعتمـد  الـسمنة،  افحـة مك بـشأن  األورويب وامليثـاق  ،٢٠١٠ ديـسمرب /األول كانون
 ،٢٠١١ يونيـه /حزيـران  يف الـصادر  الـسمنة،  بـشأن  للعمـل  أروبـا  ونـداء  ،٢٠٠٦ نوفمرب/الثاين
 عتمـد امل ،اهلـادئ  احملـيط  منطقـة  يف املعدية غري األمراض لتحديات التصدي بشأن هونيارا يانوب
 ؛٢٠١١ يوليه/متوز يف

 يف مبـا  القطاعـات،  املتعـددة  اإلقليميـة  شاوراتاملـ  بنتـائج  التقـدير  مـع  يـضا أ علمـا  حنيط  - ١١
 الــدول مــع بالتعــاون العامليــة الــصحة منظمــة عقــدهتا الــيت الوزاريــة، اإلعالنــات اعتمــاد ذلــك

 املتحـدة  األمـم  وكـاالت  مـن  وغريهـا  اإلقليميـة  اللجـان  مـن  نـشطة  ومـشاركة  بـدعم  األعضاء،
ــا ــصلة، ذات وكياناهت ــيتو ال ــسامهات شــكلت ال ــال يف م ــاع لتحــضرييةا األعم ــع لالجتم  الرفي
 ؛٦٥/٢٣٨ للقرار وفقا املستوى

ــوزاري العــاملي املــؤمتر بعقــد نرحــب  - ١٢ ــاة أمنــاط بــشأن األول ال  ومكافحــة الــصحية احلي
 يــومي يف وُعقــد العامليــة الــصحة ومنظمــة الروســي االحتــاد نظمــه الــذي املعديــة، غــري األمــراض

ــاد ،مبوســـــكو ،٢٠١١ أبريـــــل/نيـــــسان ٢٩ و ٢٨ ــكو، عـــــالنإ واعتمـــ  إىل ونـــــشري موســـ
  العاملية؛ الصحة معيةجل ٦٤/١١ القرار

 يف الرئيــسية املتخصــصة الوكالــة بوصــفها العامليــة الــصحة ملنظمــة القيــادي بالــدور نقــر  - ١٣
 لواليتـها؛  وفقـا  الـصحية  بالـسياسات  يتـصل  فيمـا  ووظائفهـا  أدوارها ذلك يف مبا الصحة، جمال
ــة اإلجــراءات ورصــد تعزيــز يف يقيوالتنــس القيــادي هــادور جديــد مــن نؤكــد  ملكافحــة العاملي

 الـــصلة، ذات األخـــرى املتحـــدة األمـــم وكـــاالت بعمـــل يتـــصل فيمـــا املعديـــة غـــري األمـــراض
 املعديــة غــري لألمــراض التــصدي يف والدوليــة، اإلقليميــة املنظمــات ســائرو اإلمنائيــة، واملــصارف

 منسقة؛ ةطريقب
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 عنه النامجة واإلمنائية االقتصادية - تماعيةاالج واآلثار لتحديل الوبائية األبعاد    
 يقــدر مــا فــإن ،العامليــة الــصحة منظمــة أوردتــه ملــا وفقــا ،أنــه بــالغ بقلــق نالحــظ  - ١٤
 عـن  جنـم  ،٢٠٠٨ عـام  يف حـدثت  ،العامل يف وفاة حالة مليون ٥٧ من وفاة حالة مليون ٣٦ بـ

 والــسرطان، الدمويــة، ةواألوعيــ القلــب أمــراض يف رئيــسية بــصفة متثلــت معديــة، غــري أمــراض
 عمـر  دون وفـاة  حالـة  ماليـني  ٩ حنـو  يـشمل  مبـا  والـسكري،  املزمنـة،  التنفسي اجلهاز وأمراض

  النامية؛ البلدان يف حدثت الوفيات تلك من املائة يف ٨٠ قرابة وأن تني،ـالس

ــالغ بقلــق أيــضا نالحــظ  - ١٥  الرئيــسية األســباب بــني مــن هــي املعديــة غــري األمــراض أن ب
 إعاقات؛ من هبا يتصل وما منها الوقاية ميكن اليت اإلعالل حلاالت

 وحـاالت  للوضـع،  والـسابقة  النفاسـية  احلـاالت و املعديـة،  األمـراض  بـأن  كذلك نسلم  - ١٦
 العـبء  القلـق  مـع  ونالحـظ  أفريقيـا،  يف شـيوعا  الوفاة أسباب أكثر حاليا تشكل التغذية، نقص

 لإلصـابة  سـريعا  املرتفـع  الـوترية  عـن  النـاجم  يقيـا، أفر يف ذلـك  يف مبا للمرض، املتزايد املضاعف
  ؛٢٠٣٠ عام حبلول شيوعا الوفيات أسباب أكثر تكون أن يتوقع اليت املعدية غري باألمراض

 الـيت  األخرى االتواحل املعدية غري األخرى األمراض من طائفة وجود كذلك نالحظ  - ١٧
 والرعايــة والعــالج والفــرز الوقايــة دابريتــ اختــاذ إىل واحلاجــة هبــا املتعلقــة اخلطــر عوامــل تــرتبط
  بروزا؛ األكثر املعدية غري األربعة باألمراض بشأهنا

 هامـا  سـببا  تـشكل  الزهـامير،  داء ذلـك  يف مبا والعصبية، العقلية االضطرابات بأن نسلم  - ١٨
 إلتاحـة  حاجـة  هنـاك  الـيت  املعديـة  غـري  لألمراض العاملي العبء يف وتسهم االعتالل أسباب من
  هبا؛ املتعلقة الفعالة الصحية الرعاية وتدخالت الربامج إىل املنصف لوصولا

 البلـدان  مـن  للعديد رئيسيا صحيا عبئا تشكل والعيون والفم الكـُلى أمراض بأن نسلم  - ١٩
 املــشتركة االســتجابات مــن تــستفيد أن وميكــن اخلطــر عوامــل يف تــشترك األمــراض هــذه وأن

 املعدية؛ غري لألمراض

ــ  - ٢٠  املـــشتركة، اخلطـــر بعوامـــل تـــرتبط بـــروزا املعديـــة غـــري األمـــراض أكثـــر بـــأن سلمنـ
 الــصحية، غــري التغذيــة وأمنــاط للكحــول، الــضار والتعــاطي التبــغ، اســتخدام حتديــدا وهــي

 البدين؛ اخلمولو

 ونوعيـة  صحتهم على تؤثر حياهتم وأساليب الناس فيها يعيش اليت الظروف بأن نسلم  - ٢١
 الـسريع،  احلـضري  والتحـول  التعلـيم،  وعـدم  للثـروة،  العـادل  غـري  والتوزيـع  الفقر، وأن حياهتم

 والبيئـة  والـسلوكية  والـسياسية  واجلنسانية واالجتماعية االقتصادية والعوامل السكان، وشيوخة
  املعدية؛ غري األمراض وانتشار وترية ارتفاع يف املؤثرة العوامل ضمن من هي للصحة دةاحملدِّ



A/66/L.1  
 

11-49775 5 
 

 اخلطـر  وعوامـل  املعدية غري األمراض أن يف تتمثل اليت املفرغة احللقة بالغ بقلق نالحظ  - ٢٢
 غـري  األمـراض  معـدالت  ارتفـاع  يف الفقـر  يـساهم  حـني  يف الفقـر،  تفـاقم  إىل تـؤدي  هبا املرتبطة
  واالجتماعية؛ االقتصادية والتنمية العامة الصحة على خطرا يشكل مما املعدية،

 مـن  النـاس  علـى  يـؤثر  املعديـة  غري لألمراض سريعا املتزايد احلجم أن القلق مع نالحظ  - ٢٣
 ومــن الفقــراء الــسكان أن وكــذلك الــدخل، ومــستويات واألعــراق واألجنــاس األعمــار مجيــع

ــشون ــدان يف خاصــة ضــعف، حــاالت يف يعي ــة، البل ــون النامي ــا يتحمل  وأن متناســب غــري عبئ
  متباينة؛ ورةبص والرجال النساء على تؤثر أن ميكن املعدية غري األمراض

 األطفـال  بني فيما خاصة خمتلفة، مناطق يف السمنة مستويات ارتفاع القلق مع نالحظ  - ٢٤
 روابـط  هلـا  البـدين  واخلمـول  الـصحية  غري التغذية وأمناط السمنة عوامل أن ونالحظ والشباب،

 واخنفـاض  ةالـصحي  التكـاليف  بارتفاع ترتبط وأهنا الرئيسية، األربعة املعدية غري باألمراض قوية
 اإلنتاجية؛

 تقــدمي عــبء مــن ةمتناســب غــري حــصة تتحمــل املــرأة أن إزاء البــالغ القلــق عــن نعــرب  - ٢٥
 وأهنـن  الرجـال،  مـن  بـدنيا  نـشاطا  أقل يكن السكانية، اجملموعات بعض يف النساء، وأن الرعاية
  للجزع؛ مثرية مبعدالت التدخني ممارسة يف آخذات وأهنن للسمنة عرضة أكثر

 منـه  فكـاك  ال حنـو  علـى  ترتبطـان  الطفـل  وصـحة  النفاسية الصحة أن القلق مع الحظن  - ٢٦
 الــسابق التغذيـة  سـوء  تـسبب  مــع وحتديـدا  هبـا،  املتـصلة  اخلطــر وعوامـل  املعديـة  غـري  بـاألمراض 
 وأمــراض ،الــدم ضــغط وارتفــاع ،للــسمنة مــسبق اســتعداد يف املواليــد وزن واخنفــاض للوضــع
 مسنــة قبيــل مــن احلمــل، ظــروف وأن العمــر؛ مــن متــأخرة لمراحــ يف ،الــسكري داءو ،القلــب
ــساء ــة يف الن ــاس مرحل ــسكري ومــرض النف ــاء ال ــرتبط احلمــل، أثن ــة بأخطــار ت ــدى مماثل  األم ل
 السواء؛ على وأطفاهلا

 املعديـة  األمـراض  وبعـض  املعديـة  غـري  األمراض بني املمكنة الصالت القلق مع نالحظ  - ٢٧
 بـــدمج االقتـــضاء، حـــسب القيـــام، إىل ونـــدعو ،يـــدزاإل/البـــشرية املناعـــة نقـــص فـــريوس مثـــل

 االهتمـام،  إيـالء  وإىل املعدية، غري واألمراض يدزاإل/البشرية املناعة نقص لفريوس االستجابات
 فيهـا  ترتفـع  الـيت  البلـدان  يف خاصـة  ،يـدز اإل/بـالفريوس  املصابني األشخاص إىل الصدد، هذا يف

  الوطنية؛ ألولوياتل ووفقا ،يدزاإل/بالفريوس صابةاإل معدالت

 الغـرف  داخـل  للطـبخ  الكفـؤة  غـري  واقدامل ستخدامال نتيجة للدخان التعرض بأن نسلم  - ٢٨
 غـري  أثـرا  ذلـك  خيلف حيث حدهتا، من يزيد وقد والتنفس الرئتني مشاكل يف يسهم التدفئة أو

 هـذه  علـى  املعيشية أسرهم تعتمد قد الذين الفقراء السكان بني واألطفال النساء على متناسب
 الوقود؛ من األنواع
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 ويف املعديـة  غـري  األمـراض  عـبء  يف كـبرية  مـساواة  عـدم  حـاالت  بوجـود  أيـضا  نسلم  - ٢٩
 وداخــل ،البلــدان بــني ومكافحتــها، املعديــة غــري األمــراض مــن الوقايــة وســائل علــى احلــصول
 السواء؛ على احمللية واجملتمعات البلدان

 للرعايـة  األساسية اهلياكل ذلك يف مبا ،الصحية بكاتالش لتعزيز احلامسة باألمهية نسلم  - ٣٠
 واالجتماعيـة،  الـصحية  احلمايـة  وشبكات ي،الصح قطاعلل املكرسة البشرية واملوارد ،الصحية
 الـصحية  الرعايـة  الحتياجـات  منصفة وبصورة بفعالية االستجابة بغية النامية، البلدان يف خاصة
 املعدية؛ غري باألمراض املصابني لدى

 زيـادة  إىل تـؤدي  هبـا  املتـصلة  اخلطر وعوامل املعدية غري األمراض أن بالغ بقلق نالحظ  - ٣١
 العـالج  تكـاليف  عـن  الناجم اإلفقار ذلك يف مبا احمللية، واجملتمعات واألسر األفراد على العبء
 فقـد  إىل ويقـود  املعيـشية  األسـر  دخـل  يهـدد  الذي اإلنتاجية فقد وعن األجل، طويلي والرعاية

 املعديـة  غـري  األمراض علجي مما األعضاء؛ الدول والقتصادات وأسرهم لألفراد بالنسبة اجيةاإلنت
 اإلمنائيـة  األهـداف  بلـوغ  علـى  مباشـرا  أثـرا  خيلـف  قـد  ما وهو ،واجلوع الفقر يف مسامها عامال
 لأللفية؛ اإلمنائية األهداف فيها مبا ،دوليا عليها املتفق

 واالقتــصادية،  املاليــة  لألزمــة  الراهنــة الــسلبية  ثــار اآل إزاء العميــق القلــق  عــن  نعــرب  - ٣٢
 عـــن فـــضال الغـــذائي، األمـــن إزاء املـــستمرة والـــشواغل واألغذيـــة، الطاقـــة أســـعار ذبـــذبوت

 التحـديات  تلـك  وتـأثري  البيولـوجي،  التنـوع  وفقـد  املنـاخ  تغـري  يفرضـها  اليت املتزايدة التحديات
 بـذل  ضرورة على الصدد، هذا يف والتركيز، منها، والوقاية املعدية غري األمراض مكافحة على

 الوقـت  يف االسـتفادة  مـع  اآلثـار،  تلك ملعاجلة القطاعات ومتعددة ومنسقة وقوية سريعة جهود
  بالفعل؛ اجلارية اجلهود من نفسه

  
   “اجملتمع ككل”  و“احلكومة ككل”جهد على نطاق : مواجهة التحدي    

اء ومكافحة تزايد معدالت انتشار األمـراض غـري    ُنسلّم بأنه باإلمكان إىل حد كبري اتق        - ٣٣
املعدية وحاالت االعتالل والوفيـات النامجـة عنـها علـى الـصعيد العـاملي، مـن خـالل إجـراءات                     
مجاعية ومتعددة القطاعات تتخذها الدول األعـضاء كافـة وسـائر اجلهـات املعنيـة علـى الـصعد                   

ولويـة املعطـاة لألمـراض غـري املعديـة يف جمـال             الوطنية واإلقليمية والعاملية، واالرتقاء مبستوى األ     
  التعاون اإلمنائي عن طريق تعزيز ذلك التعاون يف هذا الصدد؛

ــة حجــر الزاويــة يف جهــود التــصدي لألمــراض غــري       - ٣٤ ــسلّم بوجــوب أن تــشكّل الوقاي ُن
  املعدية على الصعيد العاملي؛ 
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ض الــسكان أفــرادا ومجاعــات ُنــسلّم أيــضا باألمهيــة احلامســة للتقليــل مــن مــستوى تعــرّ   - ٣٥
لعوامل اخلطر الشائعة والقابلة للتغيري املرتبطة باإلصابة باألمراض غـري املعديـة، وهـي اسـتعمال                
ــاع نظــام غــذائي غــري صــحي واخلمــول البــدين وتعــاطي الكحــول علــى حنــو ضــار        ــغ واتب التب

اًدا ومجاعـات علـى     وُمحدِّدات تلك األمراض، والقيام يف الوقت ذاته بتعزيز قدرة الـسكان أفـر            
  انتقاء خيارات أسلم من الناحية الصحية واتباع أمناط حياة تعزز السالمة الصحية؛

ُنسلّم بأن الوقاية من األمراض غري املعديـة ومكافحتـها علـى حنـو فعـال يتطلبـان، عنـد                 - ٣٦
التعامــل مــع الــصحة، األخــذ بنــهَجي تــولّي أدوار قياديــة وتعــدد القطاعــات علــى الـــصعيد           

ومي، مبــا يف ذلــك، عنــد االقتــضاء، إدراج الــصحة يف مجيــع الــسياسات والنــهج الــشاملة   احلكــ
للحكومة ككل، على نطاق قطاعات مثـل الـصحة، والتعلـيم، والطاقـة، والزراعـة، والرياضـة،                 
والنقل، واالتصاالت، والتخطيط احلضري، والبيئة، والعمل، والعمالـة، والـصناعة، والتجـارة،             

   االجتماعية واالقتصادية؛والتمويل، والتنمية
نقر مبسامهة ودور مجيع أصحاب املصلحة املعنيني، ومنهم األفراد واألسـر واجملتمعـات               - ٣٧

احمللية واملنظمات احلكوميـة الدوليـة واملؤسـسات الدينيـة واجملتمـع املـدين واألوسـاط األكادمييـة                  
، القطـــاع اخلـــاص ووســـائط اإلعـــالم واملؤســـسات الطوعيـــة، وحيثمـــا وأينمـــا اقتـــضى األمـــر 

والــصناعات اخلاصــة، يف دعــم اجلهــود الوطنيــة الــيت ُتبــذل للوقايــة مــن األمــراض غــري املعديــة     
ومكافحتها، وُنسلّم بضرورة زيادة الدعم لتعزيز التنسيق فيمـا بـني أصـحاب املـصلحة املعنـيني                 

  هبدف حتسني فعالية تلك اجلهود؛ 
  ة التبغ والصحة العامة؛ ُنسلّم بتنازع املصاحل األساسي بني صناع  - ٣٨
ُنسلّم بأنه باإلمكان إىل حد كبري الوقاية مـن اإلصـابة بـاألمراض غـري املعديـة وآثارهـا                     - ٣٩

أو التقليل منها باتباع هنج يتضمن اختاذ مبادرات مستندة لألدلـة وميـسورة املنـال وناجعـة مـن                   
  . تعددةحيث التكلفة وشاملة ملختلف الفئات السكانية وعلى نطاق قطاعات م

نقر بأن املوارد املخصـصة جملاهبـة التحـديات الـيت تطرحهـا األمـراض غـري املعديـة علـى                     - ٤٠
  الصعد الوطنية واإلقليمية والدولية ال تتماشى مع ضخامة املشكلة؛

ــة          - ٤١ ــدرات اإلقليمي ــات والق ــى صــعيد املقاطع ــة وعل ــدرات احمللي ــز الق ــة تعزي ــسلّم بأمهي ُن
 لألمراض املعدية ومكافحتها على حنـو فعـال، وال سـيما يف البلـدان               والوطنية الكفيلة بالتصدي  

  النامية، وبأن ذلك يستتبع زيادة املوارد البشرية واملالية والتقنية واحلفاظ على استمراريتها؛
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ــى مجيــع الــصعد            - ٤٢ ــامل لقطاعــات متعــددة عل ــرح هنــج صــحي ش ــر باحلاجــة إىل ط نق
صابة بـاألمراض غـري املعديـة واملُحـّددات األساسـية      احلكومية، من أجل معاجلة عوامل خطر اإل     

  للصحة، على حنو شامل وحازم؛ 
اقتناعا بـأن باإلمكـان الوقايـة مـن األمـراض غـري املعديـة والتقليـل مـن آثارهـا إىل حـد                          

كبري، ومن مث إنقاذ حياة ماليـني األشـخاص وجتنـب معانـاة يعجـز اللـسان عـن وصـفها، نعلـن           
  : التزامنا مبا يلي

  
  لتقليل من عوامل اخلطر وهتيئة بيئات ُمعزِّزة الصحة ا    

النهوض بوضع مبادرات متعددة القطاعات وناجعة مـن حيـث التكلفـة وشـاملة لكـل                   - ٤٣
الفئــات الــسكانية موضــع التنفيــذ، ابتغــاء التقليــل مــن أثــر عوامــل اخلطــر الــشائعة لإلصــابة           

 غـذائي غـري صـحي واخلمـول البـدين           باألمراض غري املعدية، وهي استعمال التبـغ واتبـاع نظـام          
وتعاطي الكحول على حنو ضار، وذلك من خالل إعمال االتفاقـات واالسـتراتيجيات الدوليـة               
ذات الــصلة واختــاذ التــدابري التربويــة والتــشريعية والتنظيميــة واملاليــة، دون املــساس حبــق الــدول  

ات، حيثمـا اقتـضى األمـر       ذات السيادة يف تقرير وسن سياسـاهتا الـضريبية وغريهـا مـن الـسياس              
ذلــك، بإشــراك مجيــع القطاعــات املعنيــة واجملتمــع املــدين واجملتمعــات احملليــة، حــسب االقتــضاء، 

  : وباختاذ اإلجراءات التالية
ــات         )أ(   ــة بيئ ــددة القطاعــات تفــضي إىل هتيئ ــة متع ــشجيع وضــع سياســات عام ت

 واجملتمعـات احملليـة النتقـاء       يسودها اإلنصاف وتعزز الصحة مبا حيقـق الـتمكني لألفـراد واألسـر            
  خيارات صحية وإقامة حياة ملؤها الصحة؛ 

القيام، عنـد االقتـضاء، بوضـع سياسـات عامـة متعـددة القطاعـات وخطـط عمـل                     )ب(  
ترمــي إىل تــشجيع التربيــة الــصحية ومكافحــة األميــة الــصحية، بطــرق منــها األخــذ باســتراتيجيات   

يف املدارس وخارجها، وعن طريق تنظيم محـالت التوعيـة   وبرامج تعليمية وإعالمية مدعومة باألدلة  
اجلماهريية، باعتبارها عوامل هامة لتعزيز الوقاية من األمراض غري املعدية ومكافحتـها، مـع التـسليم                

  بأن التركيز على مكافحة األمية الصحية مل يربح مرحلة مبكرة يف العديد من البلدان؛ 
ــذ أح    )ج(   ــدول األطــراف بتنفي ــل ال ــصحة    تعجي ــة ملنظمــة ال ــة اإلطاري كــام االتفاقي

العاملية ملكافحة التبغ، مـع االعتـراف جبميـع التـدابري الـواردة فيهـا، مبـا فيهـا التـدابري الراميـة إىل                        
التقليل من استهالك التبغ وتوافره، وتـشجيع البلـدان الـيت مل تنـضم بعـد إىل االتفاقيـة اإلطاريـة                     

ليم بأن التخفيض إىل حد كـبري مـن اسـتهالك التبـغ يعـد             ملكافحة التبغ أن تنضم إليها، مع التس      
إسهاما هاما يف سبيل تقليص األمـراض غـري املعديـة وميكـن أن يعـود بفوائـد صـحية مجـة علـى                        
األفراد والبلدان، وبأن التدابري املتعلقة باألسعار والضرائب متثل وسيلة فعالة وهامة للتقليل مـن              

  استهالك التبغ؛
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االستراتيجية العاملية ملنظمة الصحة العاملية بشأن أمناط التغذيـة         النهوض بتنفيذ     )د(  
والنـشاط البــدين والــصحة، بوســائل منــها، حــسب االقتــضاء، ســن سياســات واختــاذ إجــراءات  
تــستهدف التــشجيع علــى الــنظم الغذائيــة الــصحية وزيــادة النــشاط البــدين يف أوســاط الــسكان  

يومية، من قبيل إيالء األولوية لتنظيم فصول دراسـية         كافة، مبا يف ذلك يف مجيع مناحي احلياة ال        
عن التربية البدنية على حنو منتظم ومبستويات مكثفة يف املدارس؛ والتخطيط احلـضري وإعـادة               
تصميم طرائق النقل النشط؛ وتقدمي حوافز للربامج املتعلقة بأساليب احليـاة الـصحية يف أمـاكن                 

منــة يف املترتّهــات العامــة واألمــاكن الترفيهيــة هبــدف  العمــل؛ وزيــادة هتيئــة البيئــات الــصحية اآل
  تشجيع النشاط البدين؛

تعزيز تنفيذ االستراتيجية العاملية اليت وضعتها منظمة الصحة العاملية للحد مـن              )هـ(  
تعاطي الكحول على حنـو ضـار، مـع التـسليم يف الوقـت ذاتـه باحلاجـة إىل وضـع خطـط عمـل                         

اب املصلحة املعنيني، لوضـع سياسـات وبـرامج حمـددة، مبـا يف              حملية مناسبة، بالتشاور مع أصح    
ذلك مراعاة جمموعة اخليارات الكاملة علـى النحـو احملـدد يف االسـتراتيجية العامليـة، فـضال عـن                    
التوعية باملشكالت النامجة عن تعاطي الكحول على حنو ضار، وال سيما يف أوسـاط الـشباب،       

  رامية إىل مساعدة الدول األعضاء يف هذا الصدد؛ ودعوة املنظمة إىل أن تكثف جهودها ال
تشجيع تنفيذ جمموعة توصيات منظمة الصحة العامليـة بـشأن تـرويج األطعمـة                )و(  

واملــشروبات غــري الكحوليــة لألطفــال، والــيت تــشمل األطعمــة احملتويــة علــى نــسب عاليــة مــن    
ملنقّـى أو امللـح، مـع التـسليم         الدهون املشبعة، أو األمحاض الدهنية املهدرجة، أو أنواع السكر ا         

بأن البحوث تثبـت أن تـرويج األطعمـة بـني األطفـال جيـري علـى نطـاق واسـع، وأن األطعمـة                        
احملتوية علـى نـسب عاليـة مـن الـدهون أو أنـواع الـسكر أو امللـح تنـال نـصيبا وافـرا مـن ذلـك                             

عمـة معينـة وطلبـات    الترويج، وأن اإلعالنات التجارية التلفزيونية تؤثر يف تفـضيل األطفـال ألط      
شرائها وأمناط استهالكها، ويف الوقت ذاتـه مراعـاة التـشريعات والـسياسات الوطنيـة القائمـة،                  

  حسب االقتضاء؛ 
ــذها، حــسب          )ز(   ــدء تنفي ــة وب ــث التكلف ــن حي ــة م ــادرات ناجع ــز وضــع مب تعزي

ن االقتــضاء، مــن أجــل التقليــل مــن اســتهالك امللــح والــسكر والــدهون املــشبعة، وإزالــة الــدهو   
املهدرجة املُنتجة بأساليب صناعية مـن األطعمـة، بوسـائل منـها كـبح إنتـاج وتـسويق األطعمـة                    
الـــيت تـــسهم يف إجيـــاد الـــنظم الغذائيـــة غـــري الـــصحية، ويف الوقـــت ذاتـــه مراعـــاة التـــشريعات    

  والسياسات القائمة؛ 
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تــشجيع الــسياسات الداعمــة إلنتــاج األطعمــة الــيت تــسهم يف الــنظم الغذائيــة      )ح(  
حية، وتــصنيعها وتيــسري احلــصول عليهــا، وإتاحــة املزيــد مــن الفــرص الســتهالك املنتجــات الــص

واألطعمة الزراعية احمللية الصحية، ومن مث اإلسـهام يف اجلهـود الراميـة إىل التـصدي للتحـديات             
  اليت تطرحها العوملة واالستفادة من فرصها ومن أجل حتقيق األمن الغذائي؛ 

يعيـة ومحايتـها ودعمهـا، مبـا يف ذلـك الرضـاعة الطبيعيـة               تشجيع الرضـاعة الطب     )ط(  
 أشهر من تاريخ الوالدة، حسب االقتضاء، باعتبار أن الرضاعة الطبيعية تقلّـص             ٦اخلالصة ملدة   

، ومنـائهم القابلية لإلصابة بااللتهابات وخطر نقص التغذية، وتعزز منو الرّضع وصـغار األطفـال    
بـأمراض مثـل الـسمنة واألمـراض غـري املعديـة يف مرحلـة               وتساعد يف التقليل من خطر اإلصـابة        

الحقــة مــن احليــاة، ويف هــذا الــصدد تعزيــز تنفيــذ مدونــة تــسويق بــدائل لــنب األم والقــرارات     
  الالحقة ذات الصلة الصادرة عن مجعية الصحة العاملية؛ 

تعزيز زيادة سبل احلصول على وسائل التحـصني الفعالـة للوقايـة مـن اإلصـابة               )ي(  
  لتهابات املرتبطة بالسرطان بأنواعه، يف إطار برامج التحصني الوطنية؛ باال

تعزيز زيادة الوصول إىل برامج فحص السرطان الناجعـة مـن حيـث التكلفـة،                 )ك(  
  على حنو ما يتقرر يف احلاالت الوطنية؛ 

القيام، حسب االقتـضاء، بزيـادة عـدد املبـادرات الفعالـة الـيت أثبتـت جناعتـها،             )ل(  
بيـل هنَجـي اإلرشـاد الـصحي والوقايـة األوليـة، واختـاذ اإلجـراءات الراميـة إىل الوقايـة مـن                       من ق 

األمراض غري املعدية ومكافحتها عن طريق استجابة هادفة ومتعـددة القطاعـات، تعـاجل عوامـل              
  اخلطر وُمحّددات الصحة؛

  
ــراض غــري         - ٤٤ ــن األم ــة م ــسامهته يف الوقاي ــز م ــة تعزي ــوة القطــاع اخلــاص، بغي ــة دع  املعدي

  : ومكافحتها، إىل القيام مبا يلي، حسب االقتضاء
اختاذ التدابري الكفيلة بتنفيـذ جمموعـة توصـيات منظمـة الـصحة العامليـة الراميـة                   )أ(  

 لألطفــال، ويف الكحوليــةإىل التقليــل مــن أثــر تــسويق األطعمــة غــري الــصحية واملــشروبات غــري 
  نية القائمة؛الوقت ذاته مراعاة التشريعات والسياسات الوط

النظر يف إمكانيـة إنتـاج وتـرويج املزيـد مـن املنتجـات الغذائيـة الداعمـة لنظـام                    )ب(  
ــارات صــحية أســلم تكــون        ــوفري خي ــها إعــادة تــشكيل املنتجــات لت غــذائي صــحي، بطــرق من
ميــسورة التكلفــة وســهلة املنــال ومتماشــية مــع املعــايري املتعلقــة بتحديــد البيانــات الغذائيــة علــى  

لسكر وامللـح والـدهون، بـل والـدهون املهدرجـة، عنـد االقتـضاء، ووضـع العالمـات          منتجات ا 
  عليها؛ 
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تعزيز وهتيئـة بيئـة مواتيـة ألمنـاط الـسلوك الـصحي يف أوسـاط العمـال، بطـرق                      )ج(  
منها إقامة أماكن عمل خاليـة مـن التبـغ وبيئـات عمـل آمنـة وصـحية، مـن خـالل اختـاذ تـدابري                          

لــصحة، بوســائل منــها، عنــد االقتــضاء، األخــذ باملمارســات اجليــدة  تتعلــق بالــسالمة املهنيــة وبا
  للشركات، وبرامج احلفاظ على الصحة يف مكان العمل وخطط التأمني؛

العمل صوب التقليل من استهالك امللح يف الصناعة الغذائية من أجـل ختفـيض            )د(  
  استهالك الصوديوم؛

ية احلـصول بأسـعار ميـسورة علـى         اإلسهام يف اجلهود الرامية إىل حتسني إمكان        )هـ(  
  .األدوية والتكنولوجيات الالزمة للوقاية من األمراض املعدية ومكافحتها

  
 تعزيز السياسات والنظم الصحية الوطنية    

 علـــى النـــهوض بـــسياسات وخطـــط وطنيـــة متعـــددة      ٢٠١٣العمـــل حبلـــول عـــام     - ٤٥
ذه الــسياسات واخلطــط للوقايــة مــن األمــراض غــري املعديــة ومكافحتــها، ووضــع هــ  القطاعــات

ــاة خطـــة عمـــل منظمـــة الـــصحة العامليـــة     أو دعمهـــا وتعزيزهـــا حـــسب االقتـــضاء، مـــع مراعـ
ــرة ــة     ٢٠١٣-٢٠٠٨ للفتـ ــري املعديـ ــراض غـ ــن األمـ ــة مـ ــة للوقايـ ــتراتيجية عامليـ ــل اسـ ــن أجـ  مـ

ومكافحتها، واألهداف الواردة فيها، حسب االقتضاء، واختـاذ اخلطـوات الالزمـة لتنفيـذ هـذه                
  خلطط؛السياسات وا

تعزيـــز سياســـات وبـــرامج مكافحـــة األمـــراض غـــري املعديـــة ودجمهـــا حـــسب   )أ(  
  االقتضاء يف عمليات التخطيط الصحي وخطة التنمية الوطنية لكل دولة من الدول األعضاء؛

مواصلة اجلهود املبذولـة، حـسب االقتـضاء، مـن أجـل التعزيـز الـشامل للـنظم                    )ب(  
ولية، وتقدمي حلول فعالـة ومـستدامة ومنـسقة وخـدمات          الصحية اليت تدعم الرعاية الصحية األ     

أساسية قائمة على األدلة وفعالة مـن حيـث التكلفـة ومنـصفة ومتكاملـة ملواجهـة عوامـل خطـر          
اإلصابة باألمراض غري املعدية وللوقايـة مـن هـذه األمـراض وتـوفري العـالج والرعايـة للمـصابني                   

 وتـوفري خـدمات التأهيـل والرعايـة التـسكينية      هبا، اعترافـا منـا بأمهيـة النـهوض بـتمكني املـريض          
للمصابني باألمراض غري املعدية، واألخذ بنهج شـامل جلميـع مراحـل احليـاة نظـرا ملـا تتـسم بـه               

  هذه األمراض من طابع مزمن يف كثري من األحيان؛
العمل يف ضـوء األولويـات الوطنيـة ومـع مراعـاة الظـروف احملليـة علـى زيـادة                      )ج(  

ية وترتيبها حسب األولوية ملعاجلة عوامل خطر اإلصابة باألمراض غـري املعديـة        خمصصات امليزان 
وملراقبــة هــذه األمــراض والوقايــة منــها والكــشف املبكــر عــن حــاالت اإلصــابة هبــا وعالجهــا،   

   مبا يف ذلك الرعاية التسكينية؛،وتوفري ما يتصل بذلك من رعاية ودعم
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مــة ومــستدامة عــن طريــق القنــوات  حبــث إمكانيــة تــوفري مــوارد كافيــة ومنتظ   )د(  
ــة          ــل التقليديـ ــات التمويـ ــك آليـ ــا يف ذلـ ــراف، مبـ ــددة األطـ ــة واملتعـ ــة واإلقليميـ ــة والثنائيـ احملليـ

  املبتكرة؛ والطوعية
اعتماد وتعزيز النُّهج اجلنسانية للوقايـة مـن األمـراض غـري املعديـة ومكافحتـها                  )هـ(  

 حماولـة ملعاجلـة االختالفـات احلامسـة         استنادا إىل بيانات مصنفة حـسب نـوع اجلـنس والعمـر يف            
بـــني الرجـــل واملـــرأة مـــن حيـــث التعـــرض ملخـــاطر اإلصـــابة بـــاألمراض غـــري املعديـــة والوفـــاة  

  عنها؛ النامجة
النــهوض مبــشاركة خمتلــف القطاعــات وأصــحاب املــصلحة مــن أجــل عكــس     )و(  

ــات  ــسار اجتاهـ ــسمنةمـ ــن ا  الـ ــالغني مـ ــشباب والبـ ــال والـ ــاط األطفـ ــدة يف أوسـ ــسكان  املتزايـ لـ
  وخفضها؛ ودحرها
ــن          )ز(   ــسكان املنحــدرين م ــني ال ــة ب ــصحية القائم ــوارق ال ــواطن الف ــراف مب االعت

الــشعوب األصــلية وغريهــم مــن حيــث نــسبة اإلصــابة بــاألمراض غــري املعديــة وعوامــل اخلطــر    
الشائعة يف الفئتني، وبأن هذه الفوارق كثريا ما تـرتبط بعوامـل تارخييـة واقتـصادية واجتماعيـة،                 

ــش ــيم سياســات     وت ــذ وتقي ــة يف وضــع وتنفي جيع مــشاركة الــشعوب األصــلية واجملتمعــات احمللي
وخطــط وبــرامج الوقايــة مــن األمــراض املعديــة ومكافحتــها حــسب االقتــضاء، مــع العمــل يف     
ــراف         ــستويات، واالعت ــى خمتلــف امل ــز القــدرات عل ــشجيع تطــوير وتعزي ــى ت ــسه عل الوقــت نف

للــشعوب األصــلية واحتــرام ممارســاهتا يف جمــال الطــب      بــالتراث الثقــايف واملعــارف التقليديــة    
التقليــدي وصــوهنا وتعزيزهــا، مبــا يف ذلــك احملافظــة علــى مــا لــديها مــن أعــشاب طبيــة حيويــة     

  وحيوانات ومعادن؛
ــة مــن إمكانــات       )ح(   ــة واحمللي ــه املعــارف التقليدي ــادة االعتــراف مبــا تنطــوي علي زي

، وفقـا للقـدرات واألولويـات والتـشريعات       تقدمه من إسهامات، واحلرص يف هـذا الـصدد         وما
والظروف الوطنية ذات الصلة، علـى احتـرام وصـون املعـارف واالسـتخدامات اآلمنـة والفعالـة          
للطب التقليدي وما يرتبط به من عالجـات وممارسـات حـسبما يناسـب الظـروف الـسائدة يف                   

  كل بلد؛
املة الـيت حتركهـا   مواصلة بـذل كـل اجلهـود الالزمـة لتعزيـز االسـتجابات الـش                )ط(  

عناصر وطنية وتتسم باالستدامة والفعالية يف مجيـع القطاعـات مـن أجـل الوقايـة مـن األمـراض                    
غري املعديـة، مـع كفالـة املـشاركة الكاملـة والفعالـة للمـصابني هبـذه األمـراض وعناصـر اجملتمـع                      

  املدين والقطاع اخلاص، حسب االقتضاء؛
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ــصحيني وت    )ي(   ــاملني ال ــشجيع إعــداد الع ــشر    ت ــسري ن ــة تي ــهم واســتبقائهم بغي دريب
يكفــي مــن العــاملني املهــرة يف اجملــال الــصحي داخــل البلــدان واملنــاطق، وفقــا للمدونــة            مــا

ملنظمــة الــصحة العامليــة للممارســات املتعلقــة بتوظيــف العــاملني يف جمــال الــصحة علــى    العامليــة
  الصعيد الدويل؛

ض ختطــيط قــضايا الــصحة  تعزيــز نظــم املعلومــات، حــسب االقتــضاء، ألغــرا    )ك(  
وإدارهتا، وذلـك بوسـائل منـها مجـع البيانـات وتـصنيفها وحتليلـها وتفـسريها ونـشرها، وإعـداد                
سجالت ودراسـات استقـصائية وطنيـة عـن خمتلـف فئـات الـسكان، حـسب االقتـضاء، هبـدف            

  تسهيل التدخالت املالئمة يف الوقت املناسب للسكان كافة؛
اة األولويات الوطنية، لرصـد األمـراض غـري املعديـة           منح أولوية عليا، مع مراع      )ل(  

والكشف املبكر عنها وفحص املصابني هبا وتشخيـصها وعالجهـا والوقايـة منـها ومكافحتـها،                 
ــة       ــسورة التكلف ــة واملي ــة والناجع ــات اآلمن ــة والتكنولوجي ــة الوصــول إىل األدوي وحتــسني إمكاني

ــة اجلــودة لتــشخيص هــذه األمــراض وعالجهــا؛ وإتا    حــة فــرص مــستدامة للوصــول إىل   والعالي
األدوية والتكنولوجيات بوسائل منها وضـع واسـتخدام املبـادئ التوجيهيـة القائمـة علـى األدلـة            
لعالج األمراض غري املعديـة، وتـوخي الكفـاءة يف شـراء األدويـة وتوزيعهـا يف البلـدان؛ وتعزيـز             

ة، مبــا يف ذلــك األدويــة خيــارات التمويــل العمليــة وتــشجيع اســتخدام األدويــة امليــسورة التكلفــ
اجلنيــسة، فــضال عــن حتــسني فــرص الوصــول إىل اخلــدمات الوقائيــة والعالجيــة والتــسكينية          

  والتأهيلية، وال سيما على مستوى اجملتمعات احمللية؛
العمل يف ظل األولويات احملددة قطريـا علـى كفالـة توسـيع نطـاق التـدخالت                 )م(  

 املناسبة اليت تثبت فعاليتها يف عـالج املـصابني بـاألمراض        الفعالة املدعومة باألدلة وذات التكلفة    
غري املعدية، ومحاية األشخاص األكثر عرضة لإلصابة هبا واحلد مـن خماطرهـا يف أوسـاط مجيـع                  

  الفئات السكانية؛
ــة، وال ســيما مــن        )ن(   ــصحية الوطني ــنظم ال ــشاملة يف ال ــة ال ــة التغطي ــسليم بأمهي الت

وليــة وآليــات احلمايــة االجتماعيــة، مــن أجــل إتاحــة وصــول   خــالل تــوفري الرعايــة الــصحية األ 
  اجلميع إىل اخلدمات الصحية، وال سيما أفقر الشرائح السكانية؛

تعزيز إدراج الوقاية مـن األمـراض غـري املعديـة ومكافحتـها يف بـرامج الـصحة                    )س(  
يـة، فـضال   اجلنسية واإلجنابية وصحة األم والطفل، وخاصة على مـستوى الرعايـة الـصحية األول         

عن الربامج األخرى، حسب االقتضاء، وكذلك دمج التدخالت املضطلع هبا يف هذه اجملـاالت              
  يف صلب برامج الوقاية من األمراض غري املعدية؛



A/66/L.1
 

14 11-49775 
 

تعزيز فرص الوصول إىل خدمات شاملة وفعالة من حيث التكلفة يف جمـاالت               )ع(  
مراض غري املعديـة، مبـا يف ذلـك، يف مجلـة            الوقاية والعالج والرعاية لتحقيق اإلدارة املتكاملة لأل      

أمور، زيادة فرص احلصول على األدوية وأدوات التشخيص وغريها من التكنولوجيات اآلمنـة             
والناجعة وامليسورة التكلفة والعالية اجلودة، بوسائل منها االسـتفادة الكاملـة مـن أوجـه املرونـة             

  كية الفكرية؛يف االتفاق املتعلق باجلوانب التجارية حلقوق املل
حتسني اخلدمات التشخيـصية بوسـائل منـها زيـادة قـدرات اخلـدمات املخربيـة                  )ف(  

والتصويرية وإمكانية الوصول إليها من خالل توفري مـا يكفـي مـن العمالـة املـاهرة لتقـدمي مثـل                     
هذه اخلدمات، والتعاون مع القطاع اخلاص خلفض تكلفـة معـدات وتكنولوجيـات التـشخيص             

  صول عليها وصيانتها؛وزيادة فرص احل
تــشجيع التحالفـــات والــشبكات الـــيت جتمــع بـــني اجلهــات الفاعلـــة الوطنيـــة       )ص(  

ــة          ــوير أدوي ــن أجــل تط ــة، م ــة والبحثي ــك املؤســسات األكادميي ــا يف ذل ــة، مب ــة والعاملي واإلقليمي
ولقاحات وأدوات تشخيصية جديدة باالستفادة من التجارب املكتسبة يف جمال فـريوس نقـص              

  البشرية ومرض اإليدز وغريمها، وفقا لألولويات واالستراتيجيات الوطنية؛املناعة 
ــا يتعلـــق       )ق(   ــا يف ذلـــك مـ ــة الـــصحية، مبـ ــدمات الرعايـ ــة خلـ ــة التحتيـ ــز البنيـ تعزيـ
ن لتـــسهيل تقـــدمي األدويـــة وختزينـــها وتوزيعهـــا، وال ســـيما شـــبكات النقـــل والتخـــزي   بـــشراء

  بكفاءة؛ اخلدمات
  

  لك إقامة شراكات تعاونيةالتعاون الدويل، مبا يف ذ    
تعزيز التعاون الدويل لـدعم اخلطـط الوطنيـة واإلقليميـة والعامليـة للوقايـة مـن األمـراض                     - ٤٦

ــز الــصحة       ــادل أفــضل املمارســات يف جمــاالت تعزي ــها، بوســائل منــها تب ــة ومكافحت غــري املعدي
ة، وتطــوير والتــشريعات واألنظمــة وتعزيــز الــنظم الــصحية، وتــدريب العــاملني يف جمــال الــصح 

البنية التحتية املناسبة خلدمات الرعاية الصحية، وأدوات التشخيص، والنهوض بتطوير وتعمـيم             
تكنولوجيات مناسبة ومستدامة بأسعار معقولة ونقـل تلـك التكنولوجيـات وفـق شـروط متفـق           
عليها، وإنتاج أدوية ولقاحات آمنة وناجعـة وميـسورة التكلفـة وعاليـة اجلـودة، مـع االعتـراف                   

الــدور القيــادي الــذي تؤديــه منظمــة الــصحة العامليــة باعتبارهــا، يف هــذا الــصدد، الوكالــة          ب
  املتخصصة األساسية يف جمال الصحة ؛

االعتــراف مبــسامهة املعونــة املوجهــة إىل القطــاع الــصحي، مــع التــسليم بــضرورة بــذل    - ٤٧
باملـساعدة اإلمنائيـة الرمسيـة،      وحنن ندعو إىل الوفاء جبميع االلتزامات املتعلقـة         . املزيد من اجلهود  

فيما يتعلق بتحقيق هـدف     مبا يف ذلك االلتزامات اليت تعهد هبا الكثري من البلدان املتقدمة النمو             
 يف املائــة مــن النــاتج القــومي اإلمجــايل للمــساعدة اإلمنائيــة الرمسيــة حبلــول   ٠,٧ختــصيص نــسبة 
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سطنبول من أجل أقل البلدان منـوا       لتزامات الواردة يف برنامج عمل ا     ، فضال عن اال   ٢٠١٥ عام
، وحنث بقـوة البلـدان املتقدمـة النمـو الـيت مل تبـذل بعـد جهـودا إضـافية            ٢٠٢٠-٢٠١١للعقد  

  ملموسة للوفاء بالتزاماهتا على أن تقوم بذلك؛
التشديد على أمهيـة التعـاون بـني بلـدان الـشمال واجلنـوب، والتعـاون فيمـا بـني بلـدان                        - ٤٨

ثي يف جمال الوقاية مـن األمـراض غـري املعديـة ومكافحتـها بغيـة النـهوض                  اجلنوب والتعاون الثال  
ــارات        ــاة واخلي ــسهيل أمنــاط احلي ــة لت ــة متكيني ــدويل ببيئ ــوطين واإلقليمــي وال ــستويات ال ــى امل عل
الصحية، مع األخذ بعني االعتبار أن التعاون فيما بني بلـدان اجلنـوب لـيس بـديال للتعـاون بـني          

  بل مكمال له؛بلدان الشمال واجلنوب، 
ــة املنتظمــة          - ٤٩ ــوارد املالي ــا يكفــي مــن امل ــد وحــشد م ــة لتحدي ــسبل املمكن ــع ال ــز مجي تعزي

واملطردة وما يلزم من موارد بـشرية وتقنيـة، والنظـر يف دعـم النـهج الطوعيـة املبتكـرة والفعالـة                      
مـن حيـث التكلفـة لتمويـل خـدمات الوقايـة مـن األمـراض غـري املعديـة ومكافحتـها يف األجـل             

  الطويل، مع وضع األهداف اإلمنائية لأللفية يف االعتبار؛
االعتــراف مبــسامهة التعــاون الــدويل واملــساعدة الدوليــة يف الوقايــة مــن األمــراض غــري      - ٥٠

املعدية ومكافحتها، والعمل يف هذا الصدد، على تشجيع مواصلة إدراج مـسألة األمـراض غـري                
  ؛املعدية يف خطط ومبادرات التعاون اإلمنائي

دعوة منظمة الصحة العاملية، بوصفها وكالة األمم املتحدة املتخصصة الرائـدة يف جمـال        - ٥١
الصحة، وسائر وكاالت منظومة األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها املعنية، واملؤسـسات املاليـة          

سقة الدولية واملصارف اإلمنائية، وغريها من املنظمات الدوليـة الرئيـسية للعمـل معـا بطريقـة منـ                 
  لدعم اجلهود الوطنية للوقاية من األمراض غري املعدية ومكافحتها والتخفيف من آثارها؛

حث املنظمات الدولية املعنية على مواصـلة تقـدمي املـساعدة التقنيـة إىل البلـدان الناميـة                    - ٥٢
وبنـــاء قـــدراهتا، وخباصـــة أقـــل البلـــدان منـــوا، يف جمـــاالت الوقايـــة مـــن األمـــراض غـــري املعديـــة  

افحتها، وتعزيز فرص حصول اجلميع على األدويـة، بوسـائل منـها االسـتفادة الكاملـة مـن             ومك
  تسهيالت وأحكام االتفاق املتعلق باجلوانب التجارية حلقوق امللكية الفكرية؛

النهوض جبودة املعونة عن طريق تعزيز تـويل زمامهـا علـى الـصعيد الـوطين، وتنـسيقها                     - ٥٣
  املساءلة املتبادلة والشفافية والتوجه حنو حتقيق النتائج؛ومواءمتها وتنظيمها، وكفالة 

إشراك اجلهـات الفاعلـة مـن خـارج القطـاع الـصحي وأصـحاب املـصلحة الرئيـسيني،                     - ٥٤
حسب االقتضاء، مبا يف ذلك القطاع اخلاص واجملتمع املدين، يف إطار شراكات تعاونيـة لتعزيـز                

غــري املعديــة، وذلــك بوســائل منــها بنــاء  الــصحة واحلــد مــن عوامــل خطــر اإلصــابة بــاألمراض  
  قدرات اجملتمعات احمللية يف جمال تعزيز النظم الغذائية وأمناط احلياة الصحية؛
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تعزيز الشراكات بني احلكومة واجملتمع املدين، مع االستفادة مـن إسـهامات املنظمـات                - ٥٥
ــدعم تقــدمي       ــدفاع عــن املرضــى، ل ــصحة ومنظمــات ال ــة بال ــة املعني ــزم مــن  غــري احلكومي ــا يل  م

اخلدمات للوقاية من األمراض غري املعدية ومكافحتـها وتـوفري العـالج والرعايـة للمـصابني هبـا،        
  مبا يف ذلك الرعاية التسكينية؛

تعزيــز بنــاء قــدرات املنظمــات غــري احلكوميـــة املعنيــة بــاألمراض غــري املعديــة علـــى            - ٥٦
 كشركاء يف الوقاية مـن األمـراض غـري          الوطين واإلقليمي، لكي حتقق كامل إمكاناهتا      املستويني
 ومكافحتها؛ املعدية

  البحث والتطوير    
تعزيز االستثمارات الوطنية والدولية على حنـو فعـال، وتـدعيم القـدرات الوطنيـة علـى                   - ٥٧

إجــراء البحــث والتطــوير املتــسمني بــاجلودة، يف مجيــع اجلوانــب املتــصلة بالوقايــة مــن األمــراض  
 مــن حيــث التكلفــة، مــع مالحظــة أمهيــة   وناجعــة، بطريقــة مــستدامة ومكافحتــهااملُعديــة  غــري

  مواصلة تقدمي احلوافز على االبتكار؛

تعزيـز اسـتخدام تكنولوجيــا املعلومـات واالتــصاالت لتحـسني تنفيــذ الـربامج والنــواتج        - ٥٨
 الصحية واإلرشاد الصحي وتقدمي التقارير ونظم املراقبة، ونشر املعلومات على حنو مالئـم عـن        
األنشطة امليسورة والفعالة من حيث التكلفة واملستدامة واملتسمة باجلودة، وأفـضل املمارسـات          

 والدروس املستفادة يف جمال األمراض غري املُعدية؛ 

تقــدمي الــدعم إىل البحــوث املتــصلة بــاألمراض غــري املُعديــة وتيــسري تلــك البحــوث            - ٥٩
ــراءا     ــارف لإلجـ ــدة املعـ ــسني قاعـ ــل حتـ ــن أجـ ــها مـ ــُصع وترمجتـ ــى الـ ــة علـ ــة ت اجلاريـ د الوطنيـ

 والعاملية؛ واإلقليمية
  

  الرصد والتقييم    
، ومــن بينــها االقتــضاءتــدعيم نظــم املراقبــة والرصــد علــى الــصعيد القطــري، حــسب      - ٦٠

ــة القائمــة وتتــضمن رصــد       ــدمج ضــمن نظــم املعلومــات الــصحية الوطني االستقــصاءات الــيت ُت
ات االجتماعيـة واالقتـصادية للـصحة، واسـتجابات         التعرض لعوامل للخطر، والنـواتج، واحملـدد      

عديـة علـى   ملُاض غـري ا  النظام الصحي، إدراكـا ألن تلـك الـنظم حامسـة األمهيـة يف معاجلـة األمـر                 
 مالئم؛ حنو

ألعـضاء، وبنـاء علـى معرفـة        دعوة منظمة الصحة العاملية، مبشاركة كاملة مـن الـدول ا            - ٦١
ائمــة، وبالتعــاون مــع وكــاالت األمــم املتحــدة       الوطنيــة، وعــن طريــق هياكلــها الق   ابأحواهلــ

وصــناديقها وبراجمهــا وســائر املنظمــات اإلقليميــة والدوليــة املعنيــة، حــسب مــا هــو مالئــم،          
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ــام       ــة ع ــل هناي ــضع قب ــة، إىل أن ت ــود اجلاري ــن اجله ــا شــامال   ٢٠١٢وباالســتفادة م ــارا عاملي  إط
وف اإلقليميـة والقطريـة،     للرصد، يشمل جمموعة من املؤشـرات، وميكـن تطبيقـه يف مجيـع الظـر              

بسبل من بينـها ُنُهـج متعـددة القطاعـات، مـن أجـل رصـد االجتاهـات وتقيـيم التقـدم احملـرز يف                     
 نية بشأن األمراض غري املُعدية؛تنفيذ االستراتيجيات واخلطط الوط

دعوة منظمة الصحة العاملية، بالتعاون مع الدول األعضاء عن طريق جملـس إدارة تلـك      - ٦٢
 وبالتعاون مع وكاالت األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها، وسائر املنظمـات اإلقليميـة             املنظمة،

والدولية املعنية، حسب ما هو مالئم، وبالبناء على األعمال اجلاريـة بالفعـل، إىل أن ُتِعـد، قبـل                 
، توصيات جملموعة من األهداف العامليـة مـن أجـل الوقايـة مـن األمـراض غـري                   ٢٠١٢هناية عام   

 ومكافحتها؛دية املُع

النظر يف وضع أهداف ومؤشرات وطنية تستند إىل األوضاع الوطنية، باالسـتفادة مـن                - ٦٣
اإلرشادات اليت تقدمها منظمة الصحة العامليـة، للتركيـز علـى اجلهـود املبذولـة ملعاجلـة تـأثريات                   

يطرة عليهــا، األمـراض غــري املُعديــة، ولتقيــيم التقــدم احملــرز يف الوقايـة مــن تلــك األمــراض والــس  
 وعوامل اخلطر املتصلة هبا، وحمدداهتا؛

  
  املتابعة    

، بالتعــاون الوثيــق مــع املــدير العــام ملنظمــة الــصحة    أن يقــدم إىل األمــني العــامالطلــب  - ٦٤
العامليــة، وبالتــشاور مــع الــدول األعــضاء وصــناديق األمــم املتحــدة وبراجمهــا وســائر املنظمــات   

، لتــدعيم ٢٠١٢ للجمعيــة العامــة، حبلــول هنايــة عــام ٦٧دورة  إىل الــخيــاراتالدوليــة املعنيــة، 
 عـن  ومكافحتـها وتيسري إجراءات متعددة القطاعات من أجل الوقاية من األمراض غري املُعديـة            

  الدول األعضاء يف تلك اخليارات؛طريق الشراكة الفعالة، لتنظر

ــام ال  - ٦٥ ــدمطلــب إىل األمــني الع ــدول األعــضا   أن يق ــع ال ــاون م ــصحة  ، بالتع ء ومنظمــة ال
 إىل تقريــراالعامليــة، وصــناديق منظومــة األمــم املتحــدة وبراجمهــا ووكاالهتــا املتخصــصة املعنيــة،   

عن التقدم احملرز يف حتقيق االلتزامـات الـيت قُطعـت         ا الثامنة والستني    اجلمعية العامة خالل دورهت   
ة القطاعـات، واألثـر علـى       يف هذا اإلعالن السياسي، يشمل التقدم احملرز يف اإلجراءات املتعدد         

حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة املتفــق عليهــا دوليــا، ومــن بينــها األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة، حتــضريا   
 للتقـدم احملـرز يف الوقايـة مـن األمـراض غـري              ٢٠١٤إلجراء اسـتعراض وتقيـيم شـاملني يف عـام           

  .ومكافحتهااملُعدية 
  
  


