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للجمعية العامة لألمم االجتماع الرفيع المستوى متابعة 
بشأن إجراء استعراض وتقييم  ٢٠١٤المتحدة في عام 

شاملين للتقدم المحرز في الوقاية من األمراض غير 
  المعدية (غير السارية) ومكافحتها

  
  
  

آللية التنسيق العالمية  ٢٠١٧-٢٠١٦التي تشمل الفترة خطة العمل المقترحة 
  المعنية بالوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها

  
  

  تقرير من المديرة العامة
  
  
اختصاصـــات آليـــة التنســـيق العالميـــة بشـــأن الوقايـــة مـــن ت جمعيـــة الصـــحة العالميـــة الســـابعة والســـتون أقـــرّ   -١

، وأحاطت علمًا ١إضافة  ٦٧/١٤لوثيقة جمن ا ١على النحو المبّين في التذييل  األمراض غير السارية ومكافحتها
التابعــة  العاملــةة فرقــاألهــا اختصاصــات ، بمــا في٢٠١٥-٢٠١٤ ةفتــر التــي تشــمل الميــة بخطــة عمــل تلــك اآلليــة العال

  ١.١تنقيح  ٣إضافة  ٦٧/١٤جثيقة مثلما يرد في ملحق الو ، لآللية
  
ــــالفقرة عمــــًال و   -٢ غيــــر الســــارية آليــــة التنســــيق العالميــــة بشــــأن الوقايــــة مــــن األمــــراض مــــن اختصاصــــات  ١٥ب

إلـى المجلـس  ٢٠١٧- ٢٠١٦ تشمل الفتـرةالتي  خطة العملالمسودة الثانية لههنا طيه  ةالعام ةالمدير تقدم ، ومكافحتها
  والستين.ظر فيها قبل إحالتها إلى جمعية الصحة العالمية الثامنة كي ينالتنفيذي ل

  
التـي بـأطر زمنيـة و محـددة أنشـطة األفرقـة العاملـة الهـا ، بمـا فيةهذا التقرير أنشـطة آليـة التنسـيق العالميـبّين يو   - ٣

 خطـة العمـل العالميـةو  ةآليـة التنسـيق العالميـاختصاصـات كًال مـن العمل طة راعي خ. وت٢٠١٧- ٢٠١٦ تشمل الفترة
السياسـي الجتمـاع الجمعيـة اإلعـالن و  ٢٠٢٠٢- ٢٠١٣غيـر السـارية ومكافحتهـا بشأن الوقايـة مـن األمـراض للمنظمة 

والوثيقـــة الختاميـــة  ٣ومكافحتهـــا) غيـــر الســـارية(العامـــة الرفيـــع المســـتوى المعنـــي بالوقايـــة مـــن األمـــراض غيـــر المعديـــة 

                                                           
التابعـــة لجمعيـــة الصـــحة  للجنـــة "أ" المحضـــر المـــوجز للجلســـة الســـابعة، ٣ســـجالت/ /٦٧/٢٠١٤ج ص عانظـــر الوثيقـــة    ١

 .(باإلنكليزية) ٢، الفرع العالمية السابعة والستين

 .١٠-٦٦ج ص عالتي اعتمدتها جمعية الصحة العالمية السادسة والستون في القرار    ٢

 ).٢٠١١( ٦٦/٢الذي اعتمدته الجمعية العامة لألمم المتحدة في القرار    ٣
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فـــي لتقـــدم المحـــرز ين لالشـــاملوالتقيـــيم االســـتعراض الرفيـــع المســـتوى المعنـــي بلجمعيـــة العامـــة لألمـــم المتحـــدة االجتمـــاع 
  ١.السارية) ومكافحتهاغير المعدية (األمراض غير من الوقاية 

  
المبّينــة  وظـائف الخمـسالتتمشـى مـع ) ١٢إلـى  ٨(الفقـرات مـن  حـول خمسـة أغـراضخطـة العمـل تتمحـور و   - ٤

وكــانون  ٢٠١٦كــانون الثــاني/ ينــاير ذ فــي الفتــرة الواقعــة مــا بــين وســوف تنفَّــ .آليــة التنســيق العالميــةفــي اختصاصــات 
واالعتمـــادات الماليـــة  ٢٠١٧- ٢٠١٦ ةمقترحـــمـــع اإلطـــار الزمنـــي للميزانيـــة البرمجيـــة التمشـــيًا  ٢٠١٧األول/ ديســـمبر 

فـي  تلـكعمـل الخطـة بالكامل دمج المدرجة في تلك الميزانية البرمجية. وستُ و التنسيق العالمية آلية  المخصصة ألنشطة
المجـــال شـــبكة و  ٢الفئـــة  ة، التـــي ســـتنفَّذ مـــن خـــالل شـــبك٢٠١٧- ٢٠١٦ ترحـــةالمق لميزانيـــة البرمجيـــةل ١- ٢الحصـــيلة 
  ة.راسخبما يتمشى مع اإلجراءات التشغيلية ال ١- ٢البرمجي 

  
تشـمل التـي خطة العمل الثانيـة فإن مسودة  ٢٠١٥،٢- ٢٠١٤ تشمل الفترةالتي طة العمل خومثلما هو حال   - ٥

واإلجـراءات المتخـذة تيسير تنسيق األنشـطة ومشـاركة أصـحاب المصـلحة المتعـددين تهدف إلى  ٢٠١٧- ٢٠١٦ الفترة
ســهام مـن أجـل اإلوذلـك علـى المسـتوى المحلـي والـوطني واإلقليمــي والعـالمي،  هاتنســيق علـى صـعيد القطاعـات وتعزيـز

، بمــا يتمشـى مــع ٢٠٢٠- ٢٠١٣فـي تنفيـذ خطــة العمـل العالميــة بشـأن الوقايــة مـن األمــراض غيـر الســارية ومكافحتهـا 
  .اختصاصات آلية التنسيق العالمية

  
  األغراض واإلجراءات

  
الــدعوة وٕاذكــاء الــوعي بشــأن ضــرورة اإلســراع بتنفيــذ خطــة العمــل العالميــة بشــأن  : ١الغــرض   -٦

ـــر الســـارية ومكافحتهـــا  ـــة مـــن ، وٕادراج موضـــوع ٢٠٢٠-٢٠١٣الوقايـــة مـــن األمـــراض غي ـــك الوقاي تل
  .خطة التنمية الدوليةفي  ومكافحتها األمراض

  
ها تنفيـذبوالبدء  ٢٠١٦عام اتصاالت عالمية في النصف األول من شن حملة   :١-١اإلجراء   

عـالم الراميـة إلـى إيجـاد  تسـعالالعالميـة غايـات تحقيـق البحـث جـدوى الـدعوة إلـى و  ه،في النصف الثـاني منـ
، ٢٠٢٥عــام الموعــد النهــائي الُمحــّدد ببحلــول يمكــن تجنبهــا التــي مــن عــبء األمــراض غيــر الســارية  خــالٍ 

السياســات  وضــعشــأن بالتزاماتهــا المشــتركة الوفــاء بلبلــدان والشــركاء علــى حــد ســواء ا واصــلتشــريطة أن 
  .موضع التنفيذ والموارد الالزمة

  
غيــر الــدول فــي دعــم  الجهــات الفاعلــةدور حــول  ٢٠١٦حــوار فــي عــام  قامــةإ  :٢-١اإلجراء   

 مــــا بعــــدفتــــرة مواجهــــة األمــــراض غيــــر الســــارية فــــي الراميــــة إلــــى الــــدول األعضــــاء فــــي جهودهــــا الوطنيــــة 
  .وصياتيشتمل على تتقرير إلى إعداد  الحوار كيؤدي ذاوس. ٢٠١٥ عام
  

اتســاق مكــين الحكومــات مــن تعزيــز حــول كيفيــة ت ٢٠١٧حــوار فــي عــام  قامــةإ  :٣-١اإلجراء   
وسـيؤدي . ةالسـاريألمـراض غيـر تـؤثر فـي االسياسـات التـي األوساط المعنيـة برسـم السياسات بين مختلف 

  .ذاك الحوار إلى إعداد تقرير يشتمل على توصيات
  

                                                           
 ).٢٠١٤( ٦٨/٣٠٠الجمعية العامة لألمم المتحدة في القرار  التي اعتمدتها   ١

 .١تنقيح  ٣إضافة  ٦٧/١٤جالواردة في الوثيقة     ٢
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بــــث المعرفــــة وتبــــادل المعلومــــات باالســــتناد إلــــى البيِّنــــات العلميــــة و/ أو أفضــــل  :٢الغــــرض   -٧
الممارسات فيما يتعلق بتنفيذ خطة العمل العالمية بشأن الوقايـة مـن األمـراض غيـر السـارية ومكافحتهـا 

٢٠٢٠-٢٠١٣.  
  

المقــّرر إنشــاؤها  اتمنصــمشــاركة مــن خــالل الإشــراك الجهــات التوســيع نطــاق   :١-٢اإلجراء   
شـبكة الـدورات الدراسـية علـى وعقـد سلسـلة جديـدة مـن  ٢٠١٥،١و ٢٠١٤ يلى شبكة اإلنترنـت فـي عـامع

  اإلنترنت.
  

بشـأن تنفيـذ خطـة العمـل العالميـة سـبيل تحديـد العقبـات التـي تعتـرض لمحفـل إقامة  :٣الغرض   -٨
 وتبــادل الحلــول واإلجــراءات االبتكاريــة ٢٠٢٠-٢٠١٣الســارية ومكافحتهــا  غيــر الوقايــة مــن األمــراض

  ، وتعزيز اإلجراءات المستدامة على صعيد القطاعات.الالزمة لتنفيذها
  

الــــدول األعضــــاء  ليوصــــي بســــبل ووســــائل تشــــجيع ٢٠١٦إنشـــاء فريــــق عامــــل فــــي عــــام   :١-٣اإلجراء 
في االستجابات الوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها تعزيز إدراج على غير الدول  الجهات الفاعلةو 

وكـذلك يـدز والعـدوى بفيروسـه وبـرامج الصـحة الجنسـية واإلنجابيـة وصـحة األم والطفـل، لمرض األالالزمة 
بوســائل منهــا  ٢ســائر البــرامج المعنيــة بمكافحــة األمــراض الســارية، مــن قبيــل تلــك المعنيــة بمكافحــة الســل،

الجهــود المبذولــة علــى نطــاق أوســع لتعزيــز الــنظم الصــحية وتوجيههــا صــوب إدراجهــا بوصــفها جــزءًا مــن 
مـن خـالل تـوفير الرعايـة الصـحية األوليــة الوقايـة مـن األمـراض غيـر السـارية ومكافحتهـا معالجـة موضـوع 
  لعامل تقريرًا يشمل توصيات.وسيعد الفريق ا ٣وتحقيق التغطية الصحية الشاملة. ناسالتي تركز على ال

  
الـــدول األعضـــاء  ليوصـــي بســـبل ووســـائل تشـــجيع ٢٠١٦فريـــق عامـــل فـــي عـــام  إنشـــاء  :٢-٣اإلجراء 

الخطـــط مـــع  األمـــراض غيـــر الســـاريةمواءمـــة التعـــاون الـــدولي بشـــأن غيـــر الـــدول علـــى  الجهـــات الفاعلـــةو 
اإلنمـــائي دعمـــًا فعاليـــة المعونـــة وأثـــر المـــوارد الخارجيـــة بهـــدف زيـــادة األمـــراض فيمـــا يتعلـــق بتلـــك الوطنيـــة 

  .وسيعد الفريق العامل تقريرًا يشمل توصيات ٤.ةاألمراض غير الساريلجهود المبذولة في مجال ل
  

الـــدول األعضـــاء  ليوصـــي بســـبل ووســـائل تشـــجيع ٢٠١٧فريـــق عامـــل فـــي عـــام نشـــاء إ  :٣-٣اإلجراء 
ألمـراض غيـر شـأن ابية الصـح الصحي والتوعية بـاألمورثقيف التتعزيز على غير الدول  الجهات الفاعلةو 

أو التـــي / ذات الـــوعي الصـــحي المتـــدني والســـكان مجموعـــات علـــى صـــفة خاصـــة الســارية، مـــع التركيـــز ب
مراعــاة مــا تنفــذه جميــع الــدول األعضــاء مــن وذلــك فــي إطــار  ٥ة،الصــحيبــاألمور لــوعي تعــاني مــن عــدم ا

                                                           
 ٢٠١٥-٢٠١٤ تشـمل الفتـرةالتـي يـة من خطـة عمـل آليـة التنسـيق العالم ١-٤و ٣-٢و ٢-٢و ١-٢انظر اإلجراءات     ١

 .)١تنقيح  ٣إضافة  ٦٧/١٤ج(الوثيقة 

(هـــ) مــن قــرار ٣٠(د) و٣٠وفقــًا لمــا يــرد فــي التــزام وزراء وممثلــي الــدول والحكومــات ورؤســاء الوفــود الــوارد فــي الفقــرتين     ٢
 .٦٨/٣٠٠الجمعية العامة لألمم المتحدة 

(ج) مــن قــرار الجمعيــة ٣٠ت ورؤســاء الوفــود الــوارد فــي الفقــرة الــدول والحكومــالمــا يــرد فــي التــزام وزراء وممثلــي وفقــًا     ٣
 .٦٨/٣٠٠العامة لألمم المتحدة 

قــرار الجمعيــة مــن  )٩()أ(٣٠لمــا يــرد فــي التــزام وزراء وممثلــي الــدول والحكومــات ورؤســاء الوفــود الــوارد فــي الفقــرة وفقــًا     ٤
 .٦٨/٣٠٠العامة لألمم المتحدة 

مــن قــرار الجمعيــة  )٣((أ)٣٠لمــا يــرد فــي التــزام وزراء وممثلــي الــدول والحكومــات ورؤســاء الوفــود الــوارد فــي الفقــرة وفقــًا     ٥
 .٦٨/٣٠٠العامة لألمم المتحدة 
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خطـــة العمــل العالميـــة للمنظمـــة بشـــأن مـــن  ٣ التــذييلفـــي تـــرد التكلفـــة عقولــة مو يـــة دعاليـــة المردو تــدخالت 
وســــيعد الفريــــق العامــــل تقريــــرًا يشــــمل . ٢٠٢٠-٢٠١٣الوقايــــة مــــن األمــــراض غيــــر الســــارية ومكافحتهــــا 

  .توصيات
  

التقدم في العمل المتعدد القطاعات عـن طريـق تحديـد وتعزيـز اإلجـراءات المسـتدامة : ٤الغرض   -٩
القطاعــات التــي مــن شــأنها أن تســهم فــي تنفيــذ خطــة العمــل العالميــة بشــأن الوقايــة مــن علــى صــعيد 

  وتدعمه. ٢٠٢٠-٢٠١٣األمراض غير السارية ومكافحتها 
  

وٕانشـاء  ٢٠١٥و ٢٠١٤ يت في عامئَ ُأنشِ الممارسين التي  اتجماعاالستمرار في دعم   :١-٤اإلجراء 
  .٢٠١٧و ٢٠١٦جماعات جديدة منها في عامي 

  
حلـول نهايـة قبـل قـد وضـعته منظمـة كون الالنهج الذي ستبتطبيق  ٢٠١٦عام البدء في   :٢-٤اإلجراء 

والمجتمــع المــدني فــي الخيريــة األعمــال كيانــات و مســاهمات القطــاع الخــاص تعمــيم لتســجيل و  ٢٠١٥عــام 
  ١.األمراض غير الساريةالمتعلقة بالتسع  االختياريةالغايات بلوغ 

  
تحديــد وتبــادل المعلومــات عــن مصــادر التمويــل وآليــات التعــاون القائمــة والمحتملــة  :٥الغــرض   -١٠

على الصعيد المحلي والوطني واإلقليمي والعالمي من أجل تنفيذ خطة العمل العالميـة بشـأن الوقايـة مـن 
   .٢٠٢٠-٢٠١٣األمراض غير السارية ومكافحتها 

  
كــل فــي دراســتان ( راســةد ١٢ إلجــراءالمختــارين مــن المشــاركين المعنيــين و حشــد طاقــات   :١-٥اإلجراء 

علـى األمراض غير السـارية الذي تلقيه على عاتق الصحة العمومية عبء ن الع) منظمةمن أقاليم ال إقليم
وثمـن  الفقر والتنميـة االجتماعيـة واالقتصـاديةبـاألمـراض تلـك عالقـة وعن  البلدان الناميةالصعيد الوطني ب

  .٢٠١٧و ٢٠١٦الدراسات في عامي تلك تُنشر حصيلة وس. لالعم ثمرةالعمل و التقاعس عن 
  

لرســم خــرائط بــالموارد القائمــة وتلــك  ٢٠١٦منصــة علــى شــبكة اإلنترنــت فــي عــام إنشــاء   :٢-٥اإلجراء 
المقطوعــة فـي الوفـاء بالتزاماتهـا لمسـاعدتها ن إلـى البلـدان الناميـة يالمشـاركواآلليـات المقدمـة مـن المحتملـة 

  .٢٠١٥فترة ما بعد عام األمراض غير السارية في بشأن عالج 
  

  جتماع العاماال
  

هـا سـتعقد الجهات المشـاركة في، فإن اختصاصات آلية التنسيق العالميةنطاق من  ١٢طبقًا لما يرد في الفقرة   - ١١
بغرض تيسير التنسيق وتعزيزه فيما يتصـل باألنشـطة وبمشـاركة الجهـات صـاحبة  ٢٠١٧اجتماعًا وجهًا لوجه في عام 

بخطـة العمـل العالميـة للمنظمـة كـذلك المصلحة المتعددة وعملها في جميع القطاعات على كل المسـتويات، والنهـوض 
وتقيـيم التقـدم الـذي تحـرزه آليـة التنسـيق العالميـة  ،٢٠٢٠- ٢٠١٣ومكافحتهـا  األمـراض غيـر السـاريةالوقاية مـن بشأن 

االجتمـاع لـدى اعتمـاد خطـة عمـل آليـة التنسـيق العالميـة ذاك حتى ذلك التاريخ. وستحدد الدول األعضاء طرائق عقـد 

                                                           
، ســتقوم أمانــة المنظمــة قبــل حلــول نهايــة ٦٨/٣٠٠قــرار الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة مــن  ٣٧وفقــًا لمــا يــرد فــي الفقــرة    ١

التشــاور مــع الــدول األعضــاء، بوضــع نهــج يمكــن اســتخدامه لتســجيل وتعمــيم مســاهمات القطــاع الخــاص  وعقــب ٢٠١٥عــام 
 .التسع المتعلقة باألمراض غير السارية االختياريةوكيانات األعمال الخيرية والمجتمع المدني في بلوغ الغايات 
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الطرائــق  ١. وتــرد فــي الملحــق ٢٠١٧- ٢٠١٦وميزانيــة المنظمــة البرمجيــة المتصــلة بهــا للفتــرة  ٢٠١٧- ٢٠١٦للفتــرة 
  لعقد االجتماع العام. المقترحة

  
  تقييم األوليال
  

ســتجري جمعيــة الصــحة فــي ، اختصاصــات آليــة التنســيق العالميــةمــن نطــاق  ١٩فــي الفقــرة  قــًا لمــا يــردوف  - ١٢
المقــدم عــن التقــدم تقــدير نتــائج آليــة التنســيق العالميــة وقيمتهــا المضــافة، مــع مراعــاة التقريــر ًا لأوليــ اً تقييمــ ٢٠١٧ عــام

 ٢٠٢٠- ٢٠١٣خطـة العمـل العالميـة للمنظمـة بشـأن الوقايـة مـن األمـراض غيـر السـارية ومكافحتهـا الُمحرز في تنفيذ 
  جراء التقييم األولي.الطرائق المقترحة إل ٢وترد في الملحق . ٢٠١٥لما بعد عام وخطة التنمية المستدامة 

  
  

  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
  

وتقديم مزيد من اإلرشاد  ٢٠١٧-٢٠١٦ تشمل الفترةالتي العمل اإلحاطة علمًا بخطة مدعو إلى المجلس   -١٣
لية التنسيق العالميـة بشـأن الوقايـة مـن األمـراض آل عقد االجتماع العامل ١الواردة في الملحق عن الطرائق المقترحة 

منتصف المـدة  جراء تقييمإل ٢الطرائق المقترحة الواردة في الملحق ، وعن ٢٠١٧في عام  ومكافحتهاغير السارية 
  .٢٠١٧ في عام
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 ١الملحق 
  

عقد االجتماع العام آللية التنسيق العالمية بشأن الوقاية من لالطرائق المقترحة 
  ٢٠١٧في عام  األمراض غير السارية ومكافحتها

  
  
  تستضيف دولة عضو االجتماع العام.وف س  -١
  
آلليــة التنســيق العالميــة بشــأن الوقايــة مــن والمنظمــة إلــى عقــد أول اجتمــاع عــام ســيدعو البلــد المضــيف و   -٢

  ن.ياالجتماع العام يوموسيستغرق عقد ، ٢٠١٧عام النصف األول من أثناء األمراض غير السارية ومكافحتها 
  
ومنظمــة التجــارة العالميــة وبرنــامج األمــم مصــلحة البنــك الــدولي حــّري تالبلــد المضــيف والمنظمــة ســيتولى و   -٣

  .استضافة االجتماعالتشارك في فيما يخص المتحدة اإلنمائي 
  
استضـافة اهتمامهـا فـي شـأن بالدول األعضاء إلى دعوة عقب توجيه جتماع العام مكان انعقاد االحّدد وسيُ   -٤

  ع.االجتما
  
تيســــير التنســــيق وتعزيــــزه فيمــــا يتصــــل مــــن حكومــــات الســــبل الكفيلــــة بتمكــــين العــــام جتمــــاع الاالوســــيتناول   -٥

باألنشـــطة وبمشـــاركة الجهـــات صـــاحبة المصـــلحة المتعـــددة وعملهـــا فـــي جميـــع القطاعـــات علـــى كـــل المســـتويات، 
ــــــة للمنظمــــــة    بشــــــأن الوقايــــــة مــــــن األمــــــراض غيــــــر الســــــارية ومكافحتهــــــاوالنهــــــوض كــــــذلك بخطــــــة العمــــــل العالمي

تجنب ازدواجية الجهـود واسـتخدام المـوارد علـى نحـو يضـمن الكفـاءة والعمل في الوقت نفسه على ، ٢٠٢٠-٢٠١٣
سـواء  ،وتحقيق النتائج وحماية الصحة العمومية من أي تأثير ال مبرر له ألي شـكل مـن أشـكال تضـارب المصـالح

  متصورًا أم محتمًال.ان فعليًا أم أك
  
منظمـة الـدول األعضـاء الالبلد المضيف و فيه، وسيشجع  الوزراء المعنيينعام بمشاركة جتماع العقد االسيُ و   -٦

  مّثل فيه على ذاك المستوى.على أن تُ 
  
  االجتماع. حضورمن ميع الدول األعضاء جتتمكن وس  -٧
  
ها المتخصصـة مـم المتحـدة وبرامجهـا ومؤسسـاتمنظومـة األصناديق وستتمكن أيضًا من حضور االجتماع   -٨

 األمـــراض غيـــر الســـاريةالوقايـــة مـــن بشـــأن  ةفـــي آليـــة التنســـيق العالميـــالمشـــاركة وغيرهـــا مـــن المنظمـــات الدوليـــة 
  ومكافحتها.

  
فــي آليــة التنســيق العالميــة المشــاركة الجهــات الفاعلــة غيــر الــدول مــن حضــور االجتمــاع كــذلك وســتتمكن   -٩

  األمراض غير السارية ومكافحتها.بشأن الوقاية من 
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  عقد االجتماع العام على ما يلي:بشأن المتخذة ية تنظيمالترتيبات ستشتمل الو   -١٠
  

التــي يــدلي بهــا فتتاحيــة االبيانــات تبــرز اللبلــد المضــيف مــن ا يرأســها وزيــرافتتاحيــة جلســة عامــة   (أ)  
اختيـاره مـن سـيجري ، وممثـل عـن المجتمـع المـدني ةالعامـ ةحكومة البلد المضيف، والمدير  ئيس الدولة أور 

  في آلية التنسيق العالمية بشأن الوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتهان المشاركيبين 
  

 البيانـاتتبـرز و برئاسة وزراء البلد المضيف ين األول والثاني اليومُتعقد في جلسات عامة رسمية   (ب)  
  الدول األعضاءالتي تدلي بها 

  
ًا عرضـــالمضـــيف، وتشـــمل مـــن البلـــد  فـــي اليـــوم الثـــاني برئاســـة وزيـــرُتعقـــد جلســـة عامـــة ختاميـــة   (ج)  
  الموائد المستديرةوقائع اجتماعات ملخصات ل

  
  ضيع التالية:حول المواموائد مستديرة اجتماعات أربع   (د)  

بشــــأن المســـاءلة عمليـــة تصــــريف الشـــؤون وتحســــين تعزيـــز   -١ المائدة المستديرةاجتماع   -
ـــة ة: ألمـــراض غيـــر الســـاريا المجتمـــع المـــدني والقطـــاع قـــدرات كيـــف يمكـــن للحكومـــات تعبئ

 ألمراض غيــر السـارية وقيــاسبلـوغ الغايــات التسـع المتعلقــة بـافــي إسـهامهما الخـاص لتعزيــز 
لحكومـــات إشـــراك اتســـتطيع خـــالل التقـــارير العامـــة وأطـــر المســـاءلة؟ كيـــف ا مـــن مإســـهاماته
قطاعـــات قــدرات تعبئــة مـــن لحكومــات امكن تــتالصــحة؟ كيـــف أخــرى غيـــر قطــاع قطاعــات 

لحكومــات زيــادة التمويــل المحلــي والــدولي تســنى لة؟ كيــف ييــحكومأخــرى غيــر القطاعــات ال
  ؟ومكافحتها األمراض غير الساريةالمكّرس للوقاية من 

كيــــف غيــــر الســــارية: ألمــــراض االحــــد مــــن عوامــــل خطــــر   -٢ مستديرةال مائدةالاجتماع   -
تكلفــة المعقولــة عاليــة المردوديــة و ج لتنفيــذ مجموعـة تــدخالت و نهــاعتمــاد لحكومــات تسـتطيع ا

الــــدوائر تشــــارك فيــــه  لحــــد مــــن عوامــــل الخطــــر علــــى نحــــوبشــــأن ا لجميــــع الــــدول األعضــــاء
  عن المجتمع المدني والقطاع الخاص؟ ، فضالً كافة الحكومية

رعايــة مــن االســتجابة بفضــل تــوفير تمكــين الــنظم الصــحية   -٣ مستديرةالمائدة اجتماع ال  -
لحكومـات إشـراك بإمكـان اكيـف : تغطيـة صـحية شـاملةتحقيـق و  ناسمحورها الأولية صحية 

تنفيـــذ مجموعـــة تـــدخالت عاليـــة المردوديـــة ومعقولـــة فـــي المجتمـــع المـــدني والقطـــاع الخـــاص 
لوقايـة فـي مجـال اوتوجيههـا تعزيـز الـنظم الصـحية مـن أجـل التكلفة لجميـع الـدول األعضـاء 

بفضـــل تـــوفير رعايـــة صـــحية أوليـــة محورهـــا النـــاس ومكافحتهـــا األمـــراض غيـــر الســـارية مـــن 
  شاملة؟صحية وتحقيق تغطية 

ـــــدمو  التجاهـــــاتارصـــــد   –٤اجتماع المائدة المستديرة   - ـــــيم التق ـــــف الُمحـــــرز:  تقي ـــــتمكن كي ت
فــي رســم إســهامهما المجتمــع المــدني والقطــاع الخــاص لتعزيــز قــدرات تعبئــة مــن لحكومــات ا

  الوطنية؟ترصد نظم التدعيم ألمراض غير السارية و الوبائية لالخرائط 
  

مائــدة مســتديرة  ستشــارك فــي كــل اجتمــاع مناقشــات تفاعليــة وموضــوعية،إجــراء تعزيــز ســعيًا إلــى   )ه(  
آليـــة التنســـيق العالميـــة بشـــأن الوقايـــة مـــن األمـــراض غيـــر الســـارية ن فـــي مشـــاركون آخـــرو دول أعضـــاء و 

  .ومكافحتها
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  ز.موجتقرير إلى إعداد االجتماع العام سيفضي و   -١١
  

ضــمن فئــة أقــل البلــدان فــإن مــن حــق الــدول األعضــاء المصــّنفة ، ١-٥٠ج ص ع لقــرارلمــا يــرد فــي ا وفقــاً و   -١٢
مـن كـل واحـدة  لمنـدوب واحـدالدرجـة االقتصـادية من تذكرة سفر بالطائرة منح على دعم مالي يشمل الحصول  نمواً 

  منها.
  

  .خدمات الترجمة الفورية باللغات الرسمية الست لألمم المتحدةعام جتماع الوسيقدم اال  -١٣
  

عبــر خــدمات عقــد المــؤتمرات بلمشــاركين غيــر القــادرين علــى حضــور االجتمــاع عــام اجتمــاع الســيزّود االو   -١٤
  .تعبر اإلنترن هاوقائع ثُّ بَ ستُ التي و ، نترنتشبكة اإل

  
التكاليف التي ستتكبدها المنظمة عـن ترتيبات، تشير التقديرات إلى أن رهنًا بما يتخذه البلد المضيف من و   -١٥

تكـاليف ماليين دوالر أمريكي، وهما رقمـان يأخـذان فـي حسـبانهما ال ٤وماليين  ٣عام ستتراوح بين جتماع الاالعقد 
  .الغرضنطاق و مماثلة من حيث الاجتماعات سابقة المتكبدة عن عقد 
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  ٢الملحق 
  

مية بشأن الوقاية من لية التنسيق العالجراء التقييم األولي آلإل الطرائق المقترحة
  السارية ومكافحتهااألمراض غير 

  
  
التنسـيق العالميـة بشـأن الوقايـة ولـي آلليـة األتقيـيم لبـإجراء اة مفوضـهـي الجمعيـة الصـحة العالميـة  تكونسـ  -١

  .والمالكة لذاك التقييم، من األمراض غير السارية ومكافحتها
  
وفـرت و حققـت نتـائج قـد عالميـة التنسـيق ال آليـةالوقـوف علـى مـا إذا كانـت مـن التقيـيم األولـي هـو والغرض   -٢

 ٢٠١٤حصـائل فـي الفتـرة الواقعـة بـين عـامي النتـائج والتحقيق ًا عن كيفية التقييم األولي فهمقّدم سيمضافة. و  قيمة
خطتي العمل الشاملتين للثنائيتين مراعاة اختصاصات عقب تها واستدامتها وكفاءوفعاليتها بحث أهميتها و  ٢٠١٧و

، سلســــلة نتــــائج المنظمــــةالمتعلقــــة باإلنجــــازات وســــيبحث التقيــــيم األولــــي أيضــــًا . ٢٠١٧-٢٠١٦و ٢٠١٥-٢٠١٤
  .يق العالميةفيما يخص آلية التنس عملهالخطط  أمانة المنظمة وفقاً ويجري تحليًال منهجيًا لألعمال التي أنجزتها 

  
المعنيـين بـالتقييم الخبـراء االستشـاريين اختيـار إدارة التقييم للمساعدة فـي معني بفريق وسُيدعى إلى تشكيل   -٣
تعليقــات علــى اإلدالء بو وٕاقرارهــا ختصاصــات االوضــع  مســؤوليةســيتكفل الفريــق بومراقبــة جودتــه. و توجيــه إجرائــه و 
للـرد علـى  اً متاحـبمـا ُيحـرز مـن تقـدم، وسـيكون تقيـيم الإدارة المعنـي بـفريـق وسـُيواظب علـى إبـالغ الر. التقريـسودة م
مــن تقيــيم الإدارة معنــي بــفريــق الالســيتألف مقترحــات لكــي ُينظــر فيهــا. و قــدم يأن ، وينبغــي التقيــيمرقــة فستفســارات ا

  ألعماله.إنجازه دعم من أمانة المنظمة في حصل على الأعضاء مكتب جمعية الصحة العالمية السبعين وسي
  
ـــيم مـــن خبـــراء استشـــاريين خـــارجيين  ةفرقـــكون قـــوام ســـيتو   -٤ ـــين بقـــدر مناســـب ن مســـتقلين مـــو التقي مـــن الملّم

. ومــن المقتــرح اختيــار قييمــاتخبــرتهم فــي إجــراء التعــن  موضــوع التقيــيم، فضــالً ة فــي المختلطــالمعــارف والمهــارات 
تقديم مقترحات بشأن ى لإاالستشاريين الخبراء بار كتقديم عروض ُيدعى فيها من خالل طلب الخبراء االستشاريين 

الكفاءات من توليفة لى تستند إمعايير على أساس درس المقترحات وستُ ختصاصات المعتمدة. لال إجراء التقييم وفقاً 
أمانــة علــى الــدعم مــن وستحصــل فرقــة التقيــيم هــا الفريــق المعنــي بــإدارة التقيــيم. يقرّ التــي التقنيــة والتكــاليف المتكبــدة 

  .األعماله االمنظمة في إنجازه
  
  :٢٠١٨إلى كانون الثاني/ يناير  ٢٠١٧أيار/ مايو لفترة من نهاية ال ذي يشموفيما يلي اإلطار الزمني ال  -٥
  

  ٢٠١٧إدارة التقييم: أيار/ مايو المعني بفريق جمعية الصحة العالمية السبعون للإنشاء   -
  
  ٢٠١٧ زيران/ يونيوالختصاصات فرقة التقييم: حالصيغة النهائية لفريق المعني بإدارة التقييم وضع ا  -
  
  ٢٠١٧: تموز/ يوليو مقترحاتتقديم الإصدار طلب   -
  
  ٢٠١٧ألعضاء فرقة التقييم: أيلول/ سبتمبر التقييم المعني بإدارة فريق الاختيار    -
  
ين جمعيــة الصــحة العالميــة الحاديــة والســبعإلــى المجلــس التنفيــذي  عــن طريــقتقــديم التقريــر النهــائي    -

  .٢٠١٨: كانون الثاني/ يناير لكي تنظر فيه
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 ستشاريةاالالتقييم رسوم تشير التقديرات إلى أن التقييم،  ةاالختصاصات النهائية وتشكيل فرقرهنًا بوضع و   -٦
االختالفـات الرقمـان حسـاب  ندوالر أمريكي. ويحسب هذا ١٢٥ ٠٠٠ودوالر أمريكي  ٦٠ ٠٠٠في حدود كون ست

يوميـًا بالنسـبة دوالر أمريكـي  ٢٥٠٠ودوالر أمريكـي  ١٠٠٠، التـي تتـراوح مـثًال بـين أجـور الخبـراء االستشـاريينفي 
ـــًا.  عمـــليـــوم  ٣٠ مـــدةإلـــى فرقـــة مؤلفـــة مـــن عضـــوين ل ـــّدر مـــوارد إضـــافية ســـيلزم أيضـــًا تخصـــيص و تقريب بنحـــو تُق

  .لتكاليف المباشرةها من اسواالسفر و وتكاليف  العامةتغطية النفقات ألغراض دوالر أمريكي  ٢٥ ٠٠٠
  
  
  

=     =     =  


