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 2017دورة عام 
 2017متوز/يوليه  27-2016متوز/يوليه  28

 )و( من جدول األعمال  12البند 
 مسائل التنسيق والربانمج ومسائل أخرى:

    الوقاية من األمراض غري املعدية ومكافحتها
 االحتاد الروسي: مشروع قرار   

  
فرقةةةة عمةةةل األمةةةا املتحةةةدة املشةةةاملة يةةةل الوملةةةاالأل املعنيةةةة  لوقايةةةة مةةةن األمةةةراض غةةةري   

 ومكافحتها املعدية
  

 ،إن اجمللس االقتصادي واالجتماعي 
املـــــــــــ ر   2014/10و  2013متوز/يوليـــــــــــه  22املـــــــــــ ر   2013/12 اتـــــــــــهإىل قرار  إذ يشةةةةةةةةةةةري 

املــــــــــــــــــ ر   2016/5و  2015حزيران/يونيــــــــــــــــــه  9املــــــــــــــــــ ر   2015/8و  2014حزيران/يونيــــــــــــــــــه  13
م ابلوقايــــم مــــن بشــــرن  رقــــم عمــــة األمــــم املتحــــدة املشــــ  م بــــ  الو ــــا   امل نيــــ 2016حزيران/يونيــــه  2

 ومكا حتها، األمراض غري امل ديم
الصــا ر عـن اجتمــا   2011إىل ا لتزامـا  الـوار ة ا االعــلن اليياعـم ل ـا   شةري أياةةايوإذ  

 2014، ووثيقـم عـا  (1)الر يع امليتوى بشرن الوقايم مـن األمـراض غـري امل ديـم ومكا حتهـااجلم يم ال امم 
 تقـــد  ا ـــرز ا لا عـــت راض والتقيـــيم الشـــام   بشـــرن الر يـــع امليـــتوى اجلم يـــم ال امـــم اخلتاميـــم  جتمـــا  

ـــوار ة ا  اـــم ال مـــة ال امليـــم (2)الوقايـــم مـــن األمـــراض غـــري امل ديـــم ومكا حتهـــا ، واالجـــرا ا  املق حـــم ال
 ،(3)2020-2013ملنظمم الصحم ال امليم ل وقايم من األمراض غري امل ديم ومكا حتها ل ف ة 

__________ 

 ، املر ق.66/2قرار اجلم يم ال امم  (1) 

 .68/300قرار اجلم يم ال امم  (2) 

 .WHA66/2013/REC/1انظر منظمم الصحم ال امليم، الوثيقم   (3) 

https://undocs.org/ar/A/RES/66/2
https://undocs.org/ar/A/RES/68/300
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، امل نـــون 2015أي ول/عـــبتم   25املـــ ر   70/1قـــرار اجلم يـــم ال امـــم  ؤملةةةد مةةةن جديةةةديوإذ  
ـــــة عاملنـــــام  اـــــم التنميـــــم امليـــــتدامم ل ـــــا  ” متصـــــ م ابألمـــــراض  يتضـــــمن غـــــا  ، الـــــ   “2030حتوي
 امل ديم، غري

امل ديم والتهديد الـ   تارحـه ع ـل الصـ يد ال ـاملم، وبصـفم أبن عب  األمراض غري  وإذ يسلا 
رئيييم أمراض الق ب واألوعيم الدمويـم واليـرنان وأمـراض اجلهـاز التنفيـم املزمنـم و ا  اليـكر ، املرتباـم 

هـم اعـتادا  التبـت وت ـانم الكحـول ع ـل  ـو  ـار األرب ـم، و رئيييم الار اخلعوامة بواحد أو أ ثر من 
يشــكلن أحــد أ ــ  التحــد   املاث ــم أمــا  التنميــم ا  تغ يــم غــري  ــحيم واخلمــول البــد ،واتبــا  أطــا  

القرن احلا   وال شـرين، اـا يقـوض التنميـم ا جتماعيـم وا قتصـا يم ا جيـع أرجـا  ال ـاح، و ـة بتحقيـق 
 ،األهداف االطائيم املتفق ع يها  وليا

ا ، قـــد يـــ    إىل تفـــاقم  اـــر األمـــراض املزمنـــم أن الت ـــومب، يفـــا ا ولـــو ت ـــومب ا ـــو  دركيةةةوإذ  
 امل ديم، غري

ابلتقـــد  الــ   أحرزتــه  رقـــم ال مــة ا تنفيــ  و يتهـــا، يفــا ا ولــو ا  ـــال   ي  علمةةايةةوإذ  
بب ثــا  بر ــم مشــ  م إىل عــد  مــن الب ــدان، وا و ــع أرب ــم بــرام  مشــ  م عامليــم لــدعم اجلهــو  الوننيــم 

ان عنـــق الـــرحمي وت زيـــز قـــدرا  واليـــا  وو    اليـــ اا  امل نيـــم ا تييـــري الراميـــم إىل التصـــد  ليـــرن
بـــرام  الكشـــ  عـــن ا عـــتفا ة مـــن و فالـــم ا ـــاو إجـــرا ا  ا جيـــع القااعـــا  احلكوميـــمي وز  ة  ـــر  

اليرنان الف الم من حيث التك فمي وت زيز اعتادا  تكنولوجيـا  امل  ومـا  وا تصـا   ا الوقايـم مـن 
 ري امل ديم ومكا حتها،األمراض غ
أن ال ام  املش  م ال امليم األرب م اليت و  تها  رقـم ال مـة مـا زالـ  غـري  الحظ مع القلقيوإذ  

 اولم حىت اآلن،
ـــع تـــد ة  وائـــر بشـــرن إىل اليياعـــم النمووجيـــم لو ـــا   منظومـــم األمـــم املتحـــدة  شةةةرييوإذ   من

 اريم ملنظمم الصحم ال امليم بشرن مكا حم التبت، ناعم التبت، اليت و    ا عياق ا تفاقيم االن
تقـــر أبن التـــدابري اليـــ ريم والضـــريبيم املابقـــم  (4)إىل أن  اـــم عمــة أ يـــ  أاباب شةةةري أياةةةايوإذ  

ع ل التبت ميكن أن تشـكة، ا إنـار اعـ اتي يم لـام م ل وقايـم واملراقبـم، وعـي م   الـم ومهمـم ل تق يـة مـن 
  الرعايم الصحيم،  ما متثة را دا يدّر االيرا ا  من أجة متوية التنميم ا اعتهلك التبت وتق يص تكالي

 ال ديد من الب دان،
إىل أن  اــم عمــة أ يــ  أاباب ت  ــد مــن جديــد أن  ــة ب ــد يتحمــة ا املقــا   شةةري ملةة ل يوإو  

 األول املي وليم عن حتقيق تنميته ا قتصا يم وا جتماعيم، 
األمــم املتحــدة ال ــا  ملنظمــم الصــحم ال امليــم عــن  رقــم عمــة  بتقريــر املــدير ي  علمةةايةة - 1 

لتو ــيا  الـوار ة  يــه، اب، و (5)األمـراض غــري امل ديـم ومكا حتهـاابلوقايـم مــن املشـ  م بـ  الو ــا   امل نيـم 
بشـرن التقـد  ا ـرز ا تنفيـ   2018 عـا  يفا ا ولو تقدمي تقرير إىل اجمل   ا قتصا   وا جتمـاعم ا

 ي2013/12قرار اجمل   
__________ 

 ، املر ق.69/313قرار اجلم يم ال امم  (4) 

 (5) E/2017/54. 
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ابلــدعم الــ   تقدمــه الــدول األعضــا   يمــا يت  ــق ب مــة  رقــم  ي  علمةةا مةةع التقةةديريةة - 2 
ال مــة، يفــا ا ولــو عــن نريــق أنشـــام  ريــق غــري رعــم مــن الـــدول ي مــة ع ــل ميــاعدة  رقــم ال مـــة ا 

 و يتهاي تنفي 
رة الراميــــم إىل عقــــد مــــ متر عــــاملم بشــــرن األمــــراض غــــري امل ديــــم ا ابملبــــا  ي  علمةةةةايةةةة - 3 

ت زيز اتياق اليياعا  ب  خمت    ا   ”مو و  يتناول  2017مونتيفيديو ا تشرين األول/أ توبر 
ألمـراض غـري اب املت  قـم من أهداف التنميم امليـتدامم 4-3 نع اليياعا  اليت  ا أتثري ع ل ب وغ الغايم 

 ي“2030 ول عا  حب ،امل ديم
ــــدعم املــــاي أو ال يــــ   رحةةةة ي - 4  والشــــر ا  االطــــائي   (6)الــــدول األعضــــا  املقــــد  مــــنابل
 ل مة  رقم ال مةيالدولي  
 2016/5لا با  الوار ة ا قرار  املوار  املتاحم حاليا   متكِّن من الو ا  اب أبن سلاي - 5 
 االطائيــم الوننيــموعياعـااا ا  ااهــا  لكـم سيــد ـدول األعضــا  لأعضــا   رقـم ال مــة الــدعم أبن يقـد  

  يمرتبام ابألمراض غري امل ديممن غا    (7)2030 ا  التنميم امليتدامم لا  ام ور  ما 
احلكومــا  الوننيــم والقاــا  اخلــا ، حيــب ا قتضــا ، واجلهــا  املا ــم الثنائيــم  ثيةة - 6 

متويـة مصـا ر االق يميم، ع ل اعتكشـاف لتنميم نو الدوي ومصارف اواملت د ة األنراف، يفا ا ولو الب
  مـة لالـيت ميكـن التنبـ   ـا وامليـتمرة و وت بئم املـوار  الكا يـم ،  وقايم من األمراض غري امل ديم ومكا حتهال

دعم الـة ال ان م ال   تضا ع به  رقم ال مة، يفا ا ولو ال ام  املش  م ال امليـم األرب ـم، مـن أجـة ز  
  رقم ال مة ل دول األعضا ي ال   تقدمه 

اجلهــا  املا ــم الثنائيــم واملت ــد ة األنــراف ع ــل ت زيــز الت ــاون الــدوي وامليــاعدة  ثيةة - 7 
االطائيـــم لــــدعم اجلهــــو  الراميـــم إىل بنــــا  قــــدرا   ا يـــم ا الب ــــدان الناميــــم، و  عـــيما  يمــــا يت  ــــق ابلــــنظم 

ـــم مثـــة لغـــرض ايميـــم، يفـــا ا ولـــو القانونيـــم والضـــريبيم والتنظ اخليـــارا   عـــ اتي يا  القائمـــم ع ـــل األ ل
وتنفيــ  اعــت ااب  مت ــد ة القااعــا   اعــتحدامبوولــو  ــدف   يــارا  التمويــة املبتكــرو/أو الضــريبيم 

 ل وقايم من األمراض غري امل ديم ومكا حتهاي
األمــــراض غــــري الــــ   تشــــك ه  ــــب  التوعيــــم ابلز  ة إىل عضــــا   رقــــم ال مــــة أب  يهيةةةة - 8 

اليــا م فــر  لابلفقــر والتنميــم امليــتدامم، أبب ا هــا ا قتصــا يم وا جتماعيــم والبيئيــم، واب هامل ديــم و ــلت
ت زيــز الت ــاون مــع عــفرا  النــوا  احليــنم،  بوعــائة منهــا، هــ ا ال ــب تقــد  ا  فيــ  ال ت  يــة رحــراز ل

 البارزة واألباال ا  ي ي واملب وث ، والدعاة ال املي ، والشاصيا 
م اجلـم   ـو التقـد  موا ـ م األ رقم ال ام م املوا ي يم ع ل ز  ة ال  يز ع ل  شجعي - 9 

ال وامـة ألمراض غـري امل ديـم وانتشـارها، يفـا ا ولـو اب اال ابمم ا ارتفا  م دل ياِِّ امل ا يم اال وامة ال
بـ   يمـا ل صـحم، وعنـد ا قتضـا ، تنيـيق هـ ا ال مـة  ة  ـدِّ ا قتصا يم وا جتماعيـم والبيئيـم واليـ و يم ا
  اجلم ارار ت ومب ا وا  ع ل الصحمييفم عيا   ة منها، و  عيما  يما يت  ق 

__________ 

 ا حتا  الروعم والو    املتحدة األمريكيم والياابن. (6) 

 .70/1قرار اجلم يم ال امم  (7) 

http://undocs.org/ar/A/RES/70/1
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أعضـــا   رقـــم ال مـــة، حيـــب ا قتضـــا  وو قـــا لو يـــم  ـــة مـــنهم، ع ـــل و ـــع يشةةةجع  - 10 
عتبار اليياعم النمووجيم لو ا   ا ا  نا  يوتنفي  عياعاام اخلا م يفنع تد ة  وائر  ناعم التبت، 

ضـمان الفصـة املتيـق والف ـال بــ  ل وولـومنظومـم األمـم املتحـدة بشـرن منـع تـد ة  وائـر  ـناعم التبـت، 
 أنشام منظومم األمم املتحدة وأنشام  وائر  ناعم التبتي

تقريــرا عــن التقــد   2018إىل األمــ  ال ــا  أن يقــد  إىل اجمل ــ  ا  ورتــه ل ــا   يطلةة  - 11 
الوقايـــم مـــن األمـــراض غـــري امل ديـــم ”، ا إنـــار البنـــد الفرعـــم امل نـــون 2013/12ا ـــرز ا تنفيـــ  القـــرار 

عــت راض لــامة حتضــريا  ، “التنيــيق والــ انم  وميــائة أ ــرىميــائة ”مــن البنــد امل نــون  “ومكا حتهــا
 ل تقد  ا رز ا  ال الوقايم من األمراض غري امل ديم ومكا حتها. 2018اجلم يم ال امم ا عا   ريهس
 


