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العامة  للجمعية رفيع المستوىال الثالث جتماعلالير حضالت
غير المعدية (غير السارية)  بالوقاية من األمراض يالمعن

 ٢٠١٨الُمقرر عقده في عام  ،ومكافحتها
  
  

  تقرير من المدير العام
  
 
يقــــدم المــــدير العــــام هــــذا التقريــــر بشــــأن ) ٢٠١٧( ١١-٧٠ج ص عفــــي ســــياق الطلــــب الــــوارد فــــي القــــرار   -١

غيـــر (التحضـــير لالجتمـــاع الثالـــث الرفيـــع المســـتوى للجمعيـــة العامـــة المعنـــي بالوقايـــة مـــن األمـــراض غيـــر المعديـــة 
، كــي ينظــر فيــه المجلــس التنفيــذي ثــم جمعيــة الصــحة العالميــة ٢٠١٨ومكافحتهــا، المقــرر عقــده فــي عــام ) الســارية

  .٢٠١٨مايو / ن في أيارو الحادية والسبع
  

  أين نحن اليوم؟
  
الـذي (الفقـر ) ١: (للوفيات المبكرة الناجمة عن األمراض غير السارية الوباء العالمي العوامل التالية هتوجّ   -٢

الحصــول علــى األدويــة والمنتجــات والتكنولوجيــات الطبيــة المأمونــة والجيــدة والفّعالــة  تحــول دونيــؤدي إلــى عقبــات 
-والميسورة التكلفة، من أجل الوقاية من األمراض غير السارية واكتشـافها والفحـص لتحريهـا وتشخيصـها وعالجهـا 

ؤدي إلـــى تعـــاطي تـــ تـــيال(أثـــر عولمـــة تســـويق المنتجـــات المضـــّرة بالصـــحة وتجارتهـــا ) ٢(؛ )بمـــا فـــي ذلـــك الجراحـــة
ؤدي يي ذال(سرعة التحول الحضري ) ٣(؛ )وتعاطي الكحول على نحو ضار، والنظام الغذائي غير الصحي  التبغ،

التــي تــؤدي إلــى زيــادة عــدد األشــخاص الــذين تتــراوح أعمــارهم بــين (شــيخوخة الســكان ) ٤(؛ )إلــى الخمــول البــدني
السـارية األربعـة ى احتماالت الوفـاة الناجمـة عـن األمـراض غيـر عامًا، والسيما في البلدان التي تشهد أعل ٧٠و ٣٠

  ).الرئيسية
  
وتشكل الوفيات المبكرة الناجمة عن األمراض غيـر السـارية أحـد التحـديات الكبـرى التـي تواجـه التنميـة فـي   -٣

عامـًا وال يخلـو أي بلـد  ٧٠و ٣٠فهي تصيب النساء والرجال الـذين تتـراوح أعمـارهم بـين  ١.القرن الحادي والعشرين
ويستمر العبء في الزيادة . ٢٠١٥مليون شخص مبكرًا نتيجة لألمراض غير السارية في عام  ١٥ يمنها، وقد توف

الـدخل المتوسـط التـي يحـدث فيهـا  ذات الُدنياعلى نحو غير متناسب في البلدان المنخفضة الدخل وبلدان الشريحة 
   ٢).١انظر الجدول (الناجمة عن األمراض غير السارية من الوفيات المبكرة ) ماليين ٧٪ (٤٧

                                                           
  ).٣٢ (الفقرة ٦٩/٣١٣و )،٢ (الفقرة ٦٨/٣٠٠و )،١ (الفقرة ٦٦/٢ المتحدة لألمم العامة الجمعية قرارات   ١
    ٢٠١٥ العالمية؛ الصحة لمنظمة العالمية الصحية التقديرات   ٢
)http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/estimates/en/index1.html، الثــاني/  تشــرين ٢٧ فــي االطــالع تــم

   .)٢٠١٧ نوفمبر
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الوفيــات المبكــرة الناجمــة عــن األمــراض غيــر الســارية فــي األشــخاص الــذين تتــراوح أعمــارهم بــين  :١الجــدول 
  عامًا، حسب فئات الدخل الُقطرية ونوع الجنس ٧٠و ٣٠

  
 من األعمار (في المبكرة الوفيات

 عن عامًا) الناجمة ٧٠ إلى ٣٠
  السارية غير األمراض

 النسبة  المجموع  الرجل  النساء
  المئوية

  ٪٦  مليون ٠,٩  مليون ٠,٤  مليون ٠,٤  الدخل المنخفضة البلدان
  ٪٤١  مليون ٦,١  مليون ٣,٦  مليون ٢,٦  المتوسط الدخل ذات الُدنيا الشريحة بلدان
  ٪٣٩  مليون ٥,٨  مليون ٣,٥  مليون ٢,٤  المتوسط الدخل ذات العليا الشريحة بلدان
  ٪١٥  مليون ٢,٢  مليون ١,٤  مليون ٠,٨  الدخل المرتفعة البلدان

  ٪١٠٠  مليون ١٥,٠  مليون ٨,٩  مليون ٦,٢  المجموع
  
ونظــرًا إلــى أن الوفيــات المبكــرة الناجمــة عــن األمــراض غيــر الســارية فــي األشــخاص الــذين تتــراوح أعمــارهم   -٤

نب األشـخاص الـذين اج ىإل فيها نظرأن يُ عامًا يمكن تالفي معظمها، فإن هذه اإلحصاءات ينبغي  ٧٠و ٣٠بين 
والبالغ ) في جميع الفئات العمرية(نتيجة لألمراض السارية واعتالالت الفترة المحيطة بالوالدة  ٢٠١٥توفوا في عام 

  ١).في جميع الفئات العمرية(الذين توفوا بسبب اإلصابات والعنف األشخاص مليون شخص، و  ١٢عددهم 
  
وقـــد تراجعـــت مخـــاطر الوفـــاة المبكـــرة الناجمـــة عـــن أي مـــن األمـــراض غيـــر الســـارية األربعـــة الرئيســـية فـــي   -٥

وُيعـزى ذلـك فـي  ٢٠١٥،٢و ٢٠٠٠بـين عـامي ٪ ١٧عامـًا بنسـبة  ٧٠و ٣٠األشخاص الذين تتـراوح أعمـارهم بـين 
. وأمــراض الجهــاز التنفســي المزمنــة األوعيــة الدمويــةأمــراض القلــب والمقــام األول إلــى تراجــع الوفيــات الناجمــة عــن 

 ويحدث هذا التراجع في جميع فئات الدخل األربع لتصنيف البنك الدولي، ولكن التراجع في البلدان المرتفعة الـدخل
دل ، كــان معــ٢٠١٥وفــي عــام . مــا أدى إلــى فجــوات آخــذة فــي االتســاع بــين فئــات الــدخل الُقطريــة ٣أشــد حــدة، كــان

األشـخاص الـذين تتـراوح أعمـارهم فـي الوفيات المبكرة الناجمة عن أي من األمـراض غيـر السـارية األربعـة الرئيسـية 
  ).٢في كال الجنسين، انظر الجدول ٪ (٣٦و٪ ٨عامًا، يتراوح بين  ٧٠و ٣٠بين 

  
  
  
  
  

                                                           
    ٢٠١٥ العالمية؛ الصحة لمنظمة العالمية الصحية التقديرات   ١
)http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/estimates/en/index1.html، الثــاني/  تشــرين ٢٧ فــي االطــالع تــم

  ).٢٠١٧ نوفمبر
٢  World Health Statistics 2017: monitoring health for the SDGs. Geneva: World Health Organization; 2017 

(http://www.who.int/gho/publications/world_health_statistics/2017/en/, accessed 27 November 2017).  
٣       WHO. The NCD Challenge: Where do we stand today? How did we get to 2011? What happened in 

2014? How are we getting to 2018? background paper, paragraph 4 
(http://www.who.int/nmh/events/2017/background-paper-for-the-ncd--who-gi-meeting-final.pdf?ua=1, 
accessed 1 December 2017).  
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األشـخاص الـذين فـي احتماالت الوفاة الناجمة عن أي من األمراض غير السـارية األربعـة الرئيسـية  :٢الجدول 
  ٢٠١٥عامًا في مختلف فئات الدخل الُقطرية في عام  ٧٠و ٣٠تتراوح أعمارهم بين 

  
 السارية غير األمراض من أي عن الناجمة الوفاة احتماالت
عمارهم بين األشخاص الذين تتراوح أ في الرئيسية األربعة
  عاماً  ٧٠و ٣٠

  األرجح االحتمال  األدنى االحتمال

  ٪٣١  ٪١٧  الدخل المنخفضة البلدان
  ٪٣٦  ٪١٤  المتوسط الدخل ذات الُدنيا الشريحة بلدان
  ٪٣٥  ٪١١  المتوسط الدخل ذات العليا الشريحة بلدان
  ٪٢٦  ٪٨  الدخل المرتفعة البلدان

  
، تصيب األمراض غير السارية األشخاص األفقـر واألشـد )التنميةفي جميع مستويات (وفي داخل البلدان   -٦

ومن ثم فإن الوفاة المبكرة الناجمة عن األمراض غيـر السـارية ُتعـد دلـيًال علـى األثـر . حرمانًا على وجه الخصوص
التنميـــة خطـــره علـــى علـــى تهم التـــي ال توصـــف، و ار للعـــبء الثقيـــل لهـــذه األمـــراض علـــى أرواح الفقـــراء ومعانـــالمـــدمّ 

  . االجتماعية االقتصادية
  
تخفـــيض الوفيـــات المبكـــرة (مـــن أهـــداف التنميـــة المســـتدامة  ٤-٣وتتطلـــب الجهـــود المبذولـــة لبلـــوغ الغايـــة   -٧

بمقـــدار الثلـــث مـــن خـــالل الوقايـــة والعـــالج وتعزيـــز الصـــحة ) غيـــر الســـارية(الناجمـــة عـــن األمـــراض غيـــر المعديـــة 
تنفيــذ االلتزامـات السياسـية القائمـة التـي ُقطعــت فـي الجمعيـة العامـة لألمــم  ،)٢٠٣٠والسـالمة العقليتـين بحلـول عـام 

دون (وفــي ظــل ســيناريو بقــاء األمــور علــى حالهــا . علــى نطــاق أوســع بكثيــر ٢٠١٤و ٢٠١١المتحــدة فــي عــامي 
لناجمـة سيكون المعّدل الحالي لتراجع عدد الوفيات المبكرة ا ،)٢٠٢٠التوسع بقدر كبير في الجهود قبل حلول عام 

عن األمراض غير السارية غير كاٍف في جميع فئات الدخل األربع لتصنيف البنك الدولي لبلوغ هذه الغايـة بحلـول 
  .٢٠٣٠عام 

  
 ٣٠والوفيـــات المبكـــرة الناجمـــة عـــن األمـــراض غيـــر الســـارية فـــي األشـــخاص الـــذين تتـــراوح أعمـــارهم بـــين   -٨
وســـائر " أفضـــل الخيـــارات"ر بتنفيـــذ المجموعـــة المحّدثـــة مـــن عامـــًا يمكـــن الوقايـــة منهـــا أو تأخيرهـــا بقـــدر كبيـــ ٧٠و

التــي اعتمــدتها جمعيــة الصــحة فــي و ١وصــى بهــا للوقايــة مــن األمــراض غيــر الســارية ومكافحتهــاتــي يالتــدخالت ال
ولكن االستثمار في تحسـين التـدبير  وتكتسي الوقاية أهمية حاسمة،. ٢٠١٧مايو / في أيار ١١-٧٠ج ص عالقرار 

العالجـــي لألمـــراض غيـــر الســـارية األربعـــة الرئيســـية ُيعـــد عنصـــرًا ضـــروريًا فـــي االســـتجابة الوطنيـــة لألمـــراض غيـــر 
   ٢السارية التي قد تقي من نسبة تتراوح بين ثلث ونصف الوفيات المبكرة الناجمة عن هذه األمراض.

  
حـرز فـي مجـال األمـراض غيـر صـد التقـدم المُ دار المنظمة المعنـون "راإصويرد بيان التقدم الُمحرز فـي    -٩

ــ ٣،"٢٠١٧ الســارية لعــام تنفيــذ البلــدان لاللتزامــات التــي قطعتهــا فــي االجتمــاع الرفيــع المســتوى مــدى وضــح يي ذال
                                                           

١              Tackling NCDs: ‘Best buys’ and other recommended interventions for the prevention and control of 
noncommunicable diseases. Geneva: World Health Organization; 2017 
(http://www.who.int/ncds/management/best-buys/en/, accessed 11 December 2017).  

٢        The NCD Challenge: Current status and priorities for sustained action on the road to 2030 (Geneva, 8–9 
June 2017): report of the meeting (http://www.who.int/nmh/events/2017/gi-who-meeting-report-oct2017.pdf?ua=1, 
accessed 1 December 2017).  

٣                  WHO. Noncommunicable disease progress monitor, 2017. Geneva: World Health Organization 

(http://www.who.int/nmh/publications/ncd-progress-monitor-2017/en/, accessed 27 November 2017).  
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 ٢٠١١ومكافحتها في عامي ) غير السارية(األول والثاني للجمعية العامة بشأن الوقاية من األمراض غير المعدية 
  ).٣الجدول (على التوالي  ٢٠١٤و
  

  ٢٠١٧و ٢٠١٥قاس في عامي التقدم الُمحرز في تنفيذ االستجابة وفقًا لاللتزامات الوطنية المُ  :٣الجدول 
  

  زيادةال  ٢٠١٧  ٢٠١٥  المؤشر
ـــــدول ـــــات حـــــددت التـــــي األعضـــــاء ال ـــــة غاي  لتصـــــديبشـــــأن ا وطني

  السارية غير لألمراض
٥٨  ٩٣  ٥٩٪  

ـــــــذت التـــــــي األعضـــــــاء الـــــــدول  متعـــــــددة تشـــــــغيلية اســـــــتراتيجيات نّف
    السارية غير لألمراض التصدي أجل من القطاعات

٤٨  ٩٤  ٦٤٪  

 التـــــدبير بشـــــأن توجيهيـــــة اً مبادئـــــ وضـــــعت التـــــي األعضـــــاء الـــــدول
  الرئيسية األربعة السارية غير لألمراض العالجي

٨٠  ٩٠  ٥٠٪  

  
، فـــإن التقـــدم العـــام فـــي تنفيـــذ ٣وعلـــى الـــرغم مـــن التحّســـن الـــذي شـــهدته المجـــاالت المـــذكورة فـــي الجـــدول   -١٠

الجمعيـــة العامـــة الرفيـــع  الجتمـــاعااللتزامـــات الوطنيـــة األربعـــة المحـــّددة بإطـــار زمنـــي الـــواردة فـــي الوثيقـــة الختاميـــة 
الميــة الشــاملة بشــأن الوقايــة مــن األمــراض غيــر المســتوى المعنــي باالســتعراض والتقيــيم الشــاملين آلليــة التنســيق الع

 ٤ُيعطـي الجـدول و. كـان متفاوتـًا وغيـر كـاف ٢٠١٤،١ومكافحتها، التي اعُتمـدت فـي عـام ) غير السارية(المعدية 
  .٢٠١٧و ٢٠١٤الفئات الُقطرية توضح نطاق اإلنجازات التي تحققت بين عامي  منأمثلة 

  
  حسب فئات الدخل ،أحرزته بعض الدول األعضاءأمثلة على التقدم الذي  :٤ الجدول

  
 التي للمؤشرات درجة أعلى  الفئة

  بالكامل"  "تحققت
  مؤشرًا) ١٩ أصل (من

 التي للمؤشرات درجة أدنى
   بالكامل" "تحققت

  مؤشرًا) ١٩ أصل (من
  صفر  ٩  الدخل المنخفضة البلدان
  صفر  ١١  المتوسط الدخل ذات الُدنيا الشريحة بلدان
  صفر  ١٥  المتوسط الدخل ذات العليا الشريحة بلدان
  ١  ١٣  الدخل المرتفعة البلدان

  
، فــإن الزيــادة فــي قــدر كبيــر مــن االســتثمارص اآلن خّصــيُ فــإذا لــم . وقــد وصــل العــالم إلــى مفتــرق الطــرق  -١١

 ذات الــُدنياالســارية فــي البلــدان المنخفضــة الــدخل وبلــدان الشــريحة  الوفيــات المبكــرة الناجمــة عــن األمــراض غيــر 
ولـن يـتمكن العـالم مـن  ها أي مكاسب ناجمة عـن التقـدم فـي تنفيـذ االلتزامـات التـي ُقطعـت،تُبطلالدخل المتوسط لن 

ولـن يـؤدي النمـو االقتصـادي . ٢٠٣٠بحلـول عـام  ٣لهـدف مـن ا) بشـأن األمـراض غيـر السـارية( ٤-٣بلوغ الغاية 
الـدخل المتوسـط إلـى الحـد مـن الوفيـات المبكـرة  ذات الـُدنيايحة في العديد من البلدان المنخفضة الدخل وبلدان الشـر 

الجتمــاع الثالــث الرفيــع المســتوى للجمعيــة العامــة المعنــي بــاألمراض اوســيتيح . الناجمــة عــن األمــراض غيــر الســارية
لقـوي الفرصـة األخيـرة أمـام الـدول األعضـاء لتأكيـد التزامهـا السياسـي ا ٢٠١٨فـي عـام ) غير السـارية(غير المعدية 
  .وتعزيز الجهود

  

                                                           
  ).٢٠١٤( ٦٨/٣٠٠ المتحدة لألمم ةامالع الجمعية قرار   ١
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مـــن أهـــداف التنميـــة المســـتدامة بشـــأن  ٤-٣مـــا الـــذي يحـــول دون بلـــوغ البلـــدان الغايـــة 
  ؟٢٠٣٠األمراض غير السارية بحلول عام 

  
إن االستثمارات الحالية في تنفيذ أفضل الخيارات وسائر التدخالت التي يوصـى بهـا للوقايـة مـن األمـراض   -١٢

، ٣مـن الهـدف  ٤-٣الحجـم الكـافي الـالزم لتسـريع التقـدم صـوب الغايـة  تصل بعد إلـىلم غير السارية ومكافحتها، 
قائمة  ٥وترد في الجدول . من البلدان المتوسطة الدخل الُدنياوالسيما في البلدان المنخفضة الدخل وبلدان الشريحة 

  ١.العقبات التي تعوق التقدم على الصعيدين الوطني ودون الوطني
  

العقبات على الصعيد الوطني ودون الوطني التي تحول دون تنفيذ أفضل الخيارات وسائر التـدخالت  :٥الجدول 
  التي يوصى بها للوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها

  
 الخيارات )١(

  السياسية
  

 غيـر األمـراض من الوقاية لدمج والحكومات الدول رؤساء يتخذها التي السياسية اإلجراءات ضعف •
  .٢٠٣٠ لعام المستدامة التنمية لخطة الوطنية االستجابة في ومكافحتها السارية

 التنميـة أهـداف مـن ٤-٣ الغايـة صـوب لتقـدمعدم إدراج الدول األعضـاء باسـتثناء عـدد قليـل منهـا ل •
 الرفيـع السياسي المنتدى في ٢٠١٧و ٢٠١٦ لعامي الطوعية الوطنية االستعراضات في المستدامة
 سـقيت المتحـدة. وال لألمـم التـابع واالجتمـاعي االقتصـادي للمجلس المستدامة التنمية بشأن المستوى

 الصـعيد علـى المعديـة غيـر "األمراض بأن ٢٠١١ عام في والحكومات الدول رؤساء إقرار مع ذلك
    ٢والعشرين." الحادي القرن في التنمية تعرقل التي التحديات أكبر أحد تشكل العالمي

 التنميـــــة وأهـــــداف االقتصـــــادية والمصـــــالح األهـــــداف بـــــين السياســـــي االتســـــاق تحقيـــــق إلـــــى الســـــعي •
 التنميـــة لخطـــة الوطنيـــة االســـتجابة فـــي ،٣ الهـــدف مـــن ٤-٣ والغايـــة بالتجـــارة المتعلقـــة المســـتدامة
 إلـى تنتمـي التـي وتلـك الـدخل المرتفعـة األعضـاء الـدول متزايـد مـن عـدد في ٢٠٣٠ لعام المستدامة
 الــُدنيا الشــريحة وبلــدان الــدخل المنخفضــة البلــدان الــدخل، أمــا المتوســطة البلــدان مــن العليــا الشــريحة

ـــدان مـــن ـــدخل المتوســـطة البل ـــد عنـــد المقايضـــات هـــذه مثـــل إجـــراء علـــى القـــدرة إلـــى فتفتقـــر ال  تحدي
  المستدامة. التنمية ألهداف الوطنية االستجابة

    
 الُنظم )٢(

  الصحية
  

 والفّعالـة والمأمونـة التكلفـة الميسـورة واللقاحـات األساسـية األدويـة علـى الجميـع حصـول إمكانيـة عدم •
    .السارية غير باألمراض الخاصة الجودة والعالية

 الصــحية للرعايــة الســارية غيــر األمــراض بشــأن األساســية للتــدخالت المنظمــة مجموعــة تنفيــذتشــتت  •
 الصـــحية الرعايـــة كيانـــات نطـــاق علـــى، العالجيـــة الحـــزم وســـائر ٣فـــي ظـــروف شـــح المـــوارد األوليـــة
  الكافي. الوقع ُيحدث وال األولية

 الســارية غيــر األمــراض مــن للوقايــة بهــا يوصــى التــي التــدخالت وســائر الخيــارات أفضــلعــدم دمــج  •
  العام. القطاع يقدمها التي الشاملة الصحية للتغطية الوطنية الحزمة في كافياً  دمجاً  ومكافحتها

                                                           
 الدوليــة للدراســات الجــامعي ) للمعهــد٢٠١٧ حزيــران/ يونيــو ٩و ٨ (جنيــف مشــترك اجتمــاع أثنــاء العقبــات هــذه دتُحــدّ    ١

 الســـارية. يمكـــن غيـــر األمـــراض مجـــال فـــي ةوالـــُدعا العـــالميين الخبـــراء مـــع العالميـــة الصـــحة ومنظمـــة جنيـــف فـــي واإلنمائيـــة
 (تــم /http://www.who.int/nmh/events/2017/ncd-challenge/enالتــالي:  الــرابط علــى االجتمــاع تقريــر علــى االطــالع
  ).٢٠١٧ الثاني/ نوفمبر تشرين ٢٧ في االطالع

  ).١ ) (الفقرة٢٠١٢( ٦٦/٢ المتحدة لألمم العامة الجمعية قرار   ٢
 ظـروف فـي األوليـة الصـحية للرعايـة السـارية غيـر األمـراض بشأن األساسية للتدخالت العالمية الصحة منظمة مجموعة   ٣
    ٢٠١٠ العالمية؛ الصحة الموارد. جنيف: منظمة شح

)http://www.who.int/cardiovascular_diseases/publications/pen2010/en/، األول/  كــــانون ١١ فــــي االطــــالع تــــم
  ).٢٠١٧ ديسمبر
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 المتوسـط الـدخل ذات الـُدنيا الشـريحة وبلـدان الدخل المنخفضة البلدان في الصحية الُنظمعدم تمتع  •
 غيـر األمـراض مـن للوقايـة بهـا يوصـى التي التدخالت وسائر الخيارات أفضل لدمج الالزمة بالقدرة
 البشــرية بــالموارد الخاصــة والــُنظم اإلحالــة وخــدمات األوليــة الصــحية الرعايــة فــي ومكافحتهــا الســارية

  والرصد.
 تحقيــــق بشــــأن المســــتدامة التنميــــة أهــــداف مــــن ٣ الهــــدف مــــن ٨-٣ الغايــــة صــــوب التقــــدم ضــــعف •

  .الشاملة الصحية التغطية
    
 القدرات  )٣(

  الوطنية
  

 ركيـــزة إلـــى المتوســـط الـــدخل ذات الـــُدنيا الشـــريحة وبلـــدان الـــدخل المنخفضـــة البلـــدان معظـــم رافتقـــا •
 الســارية غيــر األمــراض مــن بالوقايــة يتعلــق فيمــا المتقدمــة التقنيــة الخبــرات وٕالــى للسياســات أساســية

  ومكافحتها.
 أجــل مـن القطاعـات بـين المشـتركة الشـراكات إرسـاء علـى القـدرة إلـى األعضـاء الـدول معظـم رافتقـا •

  التنفيذ. أثناء به تتسم الذي التعقيد إدارة أو ومكافحتها، السارية غير األمراض من الوقاية
 ضـريبية تـدابير واعتمـاد بالسـكر المحـّالة والمشـروبات والكحـول التبغ أسعار زيادة بشأن االقتراحات •

 مصــدر وٕايجــاد الصــحية الرعايــة تكــاليف ومــن اســتهالكها مــن للحــد ومهمــة فّعالــة كوســيلة بشــأنها،
 التـي المالئمـة المهـارات مـن مجموعـة تتطلـب األخـرى)، التمويـل مصـادر (وحفز الوطنية لإليرادات

  المتوسط. الدخل ذات الُدنيا الشريحة وبلدان الدخل المنخفضة البلدان معظم في تتوافر ال
 وكيانـات السياسات راسمي بين مشتركة أرضية إيجاد على القدرة إلى األعضاء الدول معظم رافتقا •

 نهـوج إلى التوافق هذا وتحويل ومكافحتها، السارية غير األمراض من الوقاية بشأن الخاص القطاع
  العمومية. للصحة جديدة

    
 الشؤون  )٤(

 المالية
  الدولية

  

 اإلنمائيــة المســاعدة لجنــة أعضــاء فــإن ،٢٠١١ عــام فــي ُقطعــت التــي االلتزامــات مــن الــرغم علــى •
 في ومكافحتها السارية غير األمراض من للوقاية األولوية يعطوا لم والتنمية التعاون لمنظمة التابعة
 مصـادر مـن المـوارد تعبئـة مـن المزيـد لحفـز الرسـمية اإلنمائيـة الثنائي. والمسـاعدة اإلنمائي التعاون
 إضــافي تمويــل إتاحــة بالســكر) أو المحــّالة والمشــروبات والكحــول التبــغ علــى الضــرائب (مثــل أخــرى
  منعدمة. تكون تكاد ع،المجمّ  أو المختلط التمويل طريق عن

 للتعـاون المتوسـط الـدخل ذات الـُدنيا الشـريحة وبلـدان الدخل المنخفضة البلدان تقدمها التي الطلبات •
 التـــي التـــدخالت وســـائر الخيـــارات أفضـــل لتنفيـــذ المبذولـــة الوطنيـــة الجهـــود دعـــم ســـبيل فـــي التقنـــي
 التمويـل نقـص عـن األول المقـام فـي الفجـوة هذه معظمها. وتنتج في ملّباة غير مازالت بها، يوصى
 ١-٢ البرنـامج مجـال إطار في التقنية المساعدة تقديم في عالتوسّ  على المنظمة قدرة لتعزيز الدولي

 فـي مـزمن نقـص مـن ١-٢ البرنامج مجال البرمجية. ويعاني الميزانية السارية) من غير (األمراض
 التمويـل نقـص مـن قـدر أكبـر مـن ُيعـاني الـذي البرنـامج مجـال حاليـاً  وهو ،٢٠١١ عام منذ التمويل
  للمنظمة.  البرمجية الميزانية المئوية) في النسبة حيث (من

ـــو فـــي علمـــاً  أحـــاط واالجتمـــاعي االقتصـــادي المجلـــس • ـــران/ يوني ـــأن ٢٠١٧ حزي ـــرامج ب  العالميـــة الب
 بالوقايـة المعنيـة الوكـاالت بـين المشـتركة المتحـدة األمـم عمـل فرقـة وضـعتها التـي األربعة المشتركة

 بــأن وسـّلم اآلن"، حتــى لـةمموّ  غيــر "مازالـت السـارية) ومكافحتهــا (غيــر الُمعديـة غيــر األمـراض مـن
 العمـل فرقـة أعضـاء يقـدم ] بـأن الخاصـة بالطلبـات... [ الوفـاء مـن مّكـنتُ  ال حاليـاً  المتاحـة "الموارد
ـــتُ  لكـــي األعضـــاء للـــدول الـــدعم  خطـــة فـــي ورد مـــا الوطنيـــة اإلنمائيـــة وسياســـاتها خططهـــا فـــي دجسِّ
 المانحـة الجهات وحثّ  المعدية"، غير باألمراض مرتبطة غايات من ٢٠٣٠ لعام المستدامة التنمية
 يتعلـــق فيمـــا "والســـيما الســـارية، غيـــر األمـــراض مجـــال فـــي اإلنمائيـــة المســـاعدة تعزيـــز علـــى الثنائيـــة
 مثـل األدلـة علـى القائمـة االسـتراتيجيات لغـرض ذلـك في بما والتنظيمية، والضريبية القانونية بالُنظم
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  .٢٠١٧ حزيران/ يونيو منذ حاله على الوضع ظل فقد ذلك، ومع ١الضريبية." الخيارات
 غيــر لألمــراض الوطنيــة واالســتجابات الــدولي اإلنمــائي التعــاون بــين اتســاق عــدم وجــود حتــى اآلن •

 الـــدخل ذات الـــُدنيا الشـــريحة وبلـــدان الـــدخل المنخفضـــة البلـــدان اســـتمرار مـــن الـــرغم علـــى الســـارية،
  ذلك. طلب في المتوسط

 فيهـــا، تنظـــر كـــي الدوليـــة الماليـــة المؤسســـات إلـــى تقـــديمها يمكـــن التـــي المشـــاريع فـــي نقـــص وجـــود •
 البنــك والســيما - والخــاص العــام القطــاعين مــن الممــولين الشــركاء مــع للمشــاركة الالزمــة والمهــارات
ــــدولي  الخاصــــة المشــــاريع تمويــــل اقتراحــــات تقــــديم أجــــل مــــن - اإلقليميــــة اإلنمائيــــة والمصــــارف ال

 مــن المزيــد توجيــه ســبيل فــي كبــرى عقبــة ذلــك الســارية. ويمثــل غيــر لألمــراض الوطنيــة باالســتجابة
  السارية. غير باألمراض المعنية المبادرات إلى الدولي التمويل استثمارات

    
 دوائر لتدخّ   )٥(

  الصناعة
 فــي بمــا بهــا، الموصــى التــدخالت وســائر الخيــارات أفضــل تنفيــذ دون يحــول الصــناعة دوائــر تــدخل •

  بالسكر. المحّالة والمشروبات والكحول التبغ على المفروضة الضرائب زيادة ذلك
 السياسـات رسـم فـي روتينـي نحـو علـى تتـدخل الراسـخة المصـالح ذات الجنسـيات المتعددة الشركات •

 والعمـل بهـا، الموصـى التـدخالت وسـائر الخيـارات أفضـل تنفيـذ معارضـة حشـد طريـق عن الصحية
المثـال.  سـبيل علـى التقـدم، لمواجهـة القضـائية الـدعاوى ورفـع المثبتـة، العلـوم مصـداقية ضـحد على
 الدوليـة التجاريـة المنازعـات طريق عن بنشاط، الجهود هذه أخرى بلدان تساند األحيان، بعض وفي
 ليشــمل المفهــوم هــذا ويمتــد ٢للصــحة، التجاريــة المحــددات أحــد الصــناعة دوائــر تــدخل . وُيعــدمــثالً 

  التجارة. تنشيط قبيل من الحكومية والممارسات السياسات
 ســـوق مـــن األكبـــر الحصـــص صـــاحبة الجنســـيات المتعـــددة الشـــركات مقـــار تستضـــيف التـــي البلـــدان •

 الـدخل المنخفضـة البلـدان إلـى بالسـكر المحـّالة والمشروبات الكحولية والمشروبات السجائر تصدير
 فـــي الجنســـيات المتعـــددة الشـــركات هـــذه علـــىتتكـــل  المتوســـط، الـــدخل ذات الـــُدنيا الشـــريحة وبلـــدان

  البلدان.  تلك في بالصحة المضّرة لمنتجاتهاالمسؤول"  "التسويق
 االقتصـــادية األهـــداف تعزيـــز بـــين التـــرابط بتجســـيد كبيـــراً  اهتمامـــاً  ال تبـــدي الـــدخل المرتفعـــة البلـــدان •

 بتحقيــق يتعلــق فيمــا واحــدة لعملــة وجهــين بوصــفهما الــدولي، اإلنمــائي تعاونهــا فــي الصــحة وتعزيــز
  المستدامة. التنمية أهداف

 المنظمــات وســائر العالميــة الصــحة منظمــة اختصــاص مــن لــيس أنــهتــرى  األعضــاء الــدول بعــض •
 معينـة حصـائل إلـى بالـدعوة تضـطلع أن األطـراف، المتعـددة والهيئـات المتحدة األمم منظومة داخل
 الـدول إحدى بين أو األعضاء، الدول بين السارية غير باألمراض المتعلقة القضائية المنازعات في

  ٣الخاص. القطاع كيانات وأحد األعضاء
  
  

                                                           
 الوكـاالت بـين المشـتركة المتحـدة األمـم عمـل فرقـة بشـأن ٢٠١٧/٨ المتحدة لألمم واالجتماعي االقتصادي المجلس قرار   ١

   السارية) ومكافحتها (غير الُمعدية غير األمراض من بالوقاية المعنية
)https://www.un.org/ecosoc/en/documents/resolutions، ٢٠١٧ الثاني/ نوفمبر تشرين ٢٧ في االطالع تم.(  
الصــحة.  علــى تــؤثرالمتخــذة، واإلجــراءات غيــر المتخــذة، التــي  واإلجــراءات ،الظــروف هــي للصــحة التجاريــة المحــددات   ٢

 فيهــا زاولتُــ التــي والبيئــة التجاريــة األنشــطة وتشــمل أجــر، مقابــل والخــدمات الســلع تقــديم ســياق فــي التجاريــة المحــددات وتنشــأ
  الصحة. على ضارة و/ أو مفيدة آثاراً  التجارية المحددات تترك التجارة. وقد

  التالي:  الرابط على األمثلة أحد على االطالع يمكن   ٣
http://www.who.int/conferences/global-ncd-conference/statements/en/ الثـــاني/  تشـــرين ٣٠ فـــي االطـــالع (تـــم

  ).٢٠١٧ نوفمبر
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 ٤-٣ولمساعدة الدول األعضاء على تخطي تلك العقبـات، سـتقدم األمانـة الـدعم إلـى البلـدان لبلـوغ الغايـة   -١٣
مــن أهــداف التنميــة المســتدامة، بــالتركيز علــى غايــات محــددة  ٣بشــأن األمــراض غيــر الســارية المدرجــة فــي الهــدف 

بأنهـــا  ٢٠٢٣-٢٠١٩دة برنـــامج العمـــل العـــام الثالـــث عشـــر وّ فـــي مســـُتعـــّرف ( ٢٠٢٣ينبغـــي بلوغهـــا بحلـــول عـــام 
  :في مجاالت يمكن للمنظمة أن تقدم فيها أعظم الفائدة للبلدان، على النحو التالي") ١المنصة "

  ٪٢٥الحد من تعاطي التبغ بنسبة  •
  )استهالك الفرد٪ (١٠الحد من تعاطي الكحول على نحو ضار بنسبة  •
  لدى الطفل والمراهق) بما في ذلك السمنة(ة لفرط الوزن لحفاظ على مستويات ثابتا •
  لة المنتجة بأساليب صناعيةالتخلص من الدهون المتحوّ  •
  ٪٢٠خفض معدل انتشار ارتفاع ضغط الدم بنسبة  •
  ٪٤٠زيادة تغطية الخدمات المتصلة باضطرابات الصحة النفسية الوخيمة بنسبة  •
  ٪.٤٠الحد من متوسط مدخول السكان من الملح بنسبة  •

  
ة إلـى إجـراء مناقشـات منفتحـة وشـاملة للجميـع وشـفافة بشـأن سـد الـنقص فـي تعبئـة والدول األعضاء مـدعوّ   -١٤

 ذات الـُدنياالدعم الدولي لتنفيذ التزامات المساعدة اإلنمائية الرسمية دعمًا للبلدان المنخفضة الدخل وبلدان الشريحة 
  . ٣من الهدف  ٤-٣الدخل المتوسط في بلوغ الغاية 

  
 الضـرائب الـذي تحصـل عليـه مـنوُتحّث الدول األعضـاء علـى دراسـة الفكـرة الجديـدة التـي تـرى أن الـدخل   -١٥

فـي البلـدان المرتفعـة الـدخل مـن  التـي تتخـذ مقارهـا على اإليرادات العالمية للشـركات المتعـددة الجنسـيات المفروضة
محّالة بالسكر في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، مبيعات منتجات التبغ والمشروبات الكحولية والمشروبات ال

 الـُدنياإلى البلدان المنخفضة الدخل وبلـدان الشـريحة  -من خالل المساعدة اإلنمائية الرسمية  -يمكن إعادة توجيه 
 جهودها الوطنية الرامية إلى تنفيذ أفضل الخيـارات وسـائر التـدخالت التـي يوصـى بهـاصالح الدخل المتوسط ل ذات

  .للوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها
  

للتقـدم  ٥وتختلف وجهات النظر السياسية للدول األعضاء حول مدى عرقلة العقبات المحددة فـي الجـدول   -١٦
 إلـى التوصـل عـدم حـال وفي .١٥إلى  ١٣والجدوى السياسية للحلول المقترحة في الفقرات من  ٤-٣صوب الغاية 

 الوثيقــة بشــأن المشــاورات ُتســفر أن حتمــلفيُ  ،٢٠١٨ عــام مــن األول النصــف خــالل المســائل هــذه بشــأن آراء توافــق
وقــد تتــيح العمليــات . منــه أســوأ أو الحــالي للوضــع مماثــل ســيناريو عــن المســتوى الرفيــع الثالــث لالجتمــاع الختاميــة

ـــة العامـــة فرصـــًا السياســـية لألجهـــزة الرئاســـية للمنظمـــة والمجلـــس االقتصـــادي واالجتمـــاعي لألمـــم المتحـــدة  والجمعي
  .للتوصل إلى توافق آراء بشأن وجهات النظر المختلفة هذه قبل االجتماع الثالث الرفيع المستوى

  
العملية التحضيرية لالجتماع الثالث الرفيـع المسـتوى للجمعيـة العامـة المعنـي بالوقايـة مـن 

  ٢٠١٨قرر عقده في عام ومكافحتها، المُ ) غير السارية(األمراض غير المعدية 
  

رسمت المنظمة خريطة مؤقتة للعملية التحضيرية لالجتمـاع الثالـث الرفيـع المسـتوى للجمعيـة العامـة بشـأن   -١٧
، وهي متاحة على الموقـع اإللكترونـي ٢٠١٨ومكافحتها في عام ) غير السارية(الوقاية من األمراض غير المعدية 

  ١.للمنظمة
                                                           

١   http://www.who.int/ncds/governance/third-un-meeting/en/، )٢٠١٧ الثاني/ نوفمبر تشرين ٢٧ في االطالع تم.(  
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ان الجتمــاع آليــة التنســيق العالميــة المعنيــة بالوقايــة مــن األمــراض غيــر الســارية وأصــدر الرئيســان المشــارك  -١٨
ومكافحتهــا بشــأن الحــوار العــالمي حــول دور الجهــات الفاعلــة غيــر الــدول فــي دعــم الــدول األعضــاء فــي جهودهــا 

 ٢٠٣٠الراميــــــة إلــــــى التصــــــدي لألمــــــراض غيــــــر الســــــارية كجــــــزء مــــــن خطــــــة التنميــــــة المســــــتدامة لعــــــام  الوطنيــــــة
الجهـات الفاعلـة  األدوار التـي تقـع علـى عـاتقبيانـًا يوضـح  ١)٢٠١٦أكتوبر / تشرين األول ٢١-١٩ وريشيوس،م(

ويمكن  ٢من أهداف التنمية المستدامة، ٣للهدف  ٤-٣غير الدول في دعم الجهود الحكومية والوطنية لبلوغ الغاية 
  .مساهمة في العملية التحضيريةهذا البيان ل أن يشكّ 

  
 الدوليـة للدراسات الجامعي المعهد مع بالتعاون المنظمة قامت المستوى، الرفيع الثالث لالجتماع تحضيراً و   -١٩

 األمـراض تطرحـه الـذي التحدي" بشأن والُدعاة على صعيد العالم، الدوليين للخبراء اجتماع بعقد) جنيف( واإلنمائية
/ حزيـــران ٩-٨ ،جنيـــف( "٢٠٣٠الوضـــع الحـــالي وأولويـــات العمـــل المســـتدام فـــي الطريـــق إلـــى عـــام : الســـارية غيـــر
لشحذ األفكار حول اإلجراءات ذات األولوية لتعزيز العمل العالمي الجمـاعي بشـأن األمـراض غيـر  ،)٢٠١٧ يونيو

  .لعملية التحضيريةل مساهمة في اشكّ ييمكن أن و ٣توصيات يشتمل علىوأسفر االجتماع عن تقرير . السارية
  

ونظــم المكتــب اإلقليمــي األوروبــي التــابع للمنظمــة االجتمــاع األوروبــي للمــديرين الــوطنيين ومــديري البــرامج   -٢٠
يشــتمل كانــت حصــيلته أيضــًا تقريــرًا و ، )٢٠١٧يونيــو / حزيــران ٩و ٨موســكو، (المعنيــين بــاألمراض غيــر الســارية 

  .العملية التحضيريةويمكن أن يشّكل مساهمة في  ٤توصيات على
  

أنشأ المدير العام اللجنة المستقلة الرفيعة المستوى التابعـة للمنظمـة والمعنيـة بـاألمراض غيـر السـارية فـي و  -٢١
ألهداف من بينها وضع توصيات يمكن أن تشـّكل مسـاهمة فـي العمليـة التحضـيرية  ٢٠١٧٥أكتوبر / تشرين األول

 ٢٠١٨مـــايو / م اللجنـــة تقـــديم تقريرهـــا األول إلـــى المـــدير العـــام فـــي أيـــاروتعتـــز . لالجتمـــاع الثالـــث الرفيـــع المســـتوى

                                                           
 التنســيق آليــة اجتمــاع. Working together to tackle noncommunicable diseases. منظمـة الصــحة العالميــة   ١

 الـدول غيـر الفاعلـة الجهـات دور حـول العـالمي الحـوار بشـأن ومكافحتهـا السـارية غيـر األمـراض من بالوقاية المعنية العالمية
 المسـتدامة التنميـة خطـة مـن كجـزء السارية غير لألمراض التصدي إلى الرامية الوطنية جهودها في األعضاء الدول دعم في
  ، التقرير الختامي٢٠١٦تشرين األول/ أكتوبر  ٢١-١٩موريشيوس،  ،باالكالفا ٢٠٣٠ لعام

http://www.who.int/global-coordination-mechanism/dialogues/global-dialogue-meeting-2030-agenda-for-

sustainable-development/en/   
  ).٢٠١٧ الثاني/ نوفمبر تشرين ٢٧ في االطالع تم(
بيان الرئيسين المشاركين. الحوار العـالمي آلليـة التنسـيق العالميـة التابعـة لمنظمـة الصـحة العالميـة والمعنيـة بالوقايـة مـن    ٢

األمــراض غيــر الســارية ومكافحتهــا، حــول دور الجهــات الفاعلــة غيــر الــدول فــي دعــم الــدول األعضــاء فــي جهودهــا الوطنيــة 
    ٢٠٣٠كجزء من خطة التنمية المستدامة لعام الرامية إلى التصدي لألمراض غير السارية 

http://www.who.int/global-coordination-mechanism/dialogues/co-chairs-statement-gcm-ncd-global-
dialogue-oct2016-en.pdf?ua=1  

  .)٢٠١٧تشرين الثاني/ نوفمبر  ٢٩تم االطالع في (
٣        The NCD Challenge: Current status and priorities for sustained action (available through the link to 

meeting report at http://www.who.int/nmh/events/2017/ncd-challenge/en/, accessed 29 November 2017).  
  التالي:  الرابط على (متاح أساسية السارية: معلومات غير باألمراض المعنيين المديرين اجتماع   ٤

http://www.euro.who.int/en/media-centre/events/events/2017/06/who-european-meeting-of-national-
ncd-directors-and-programme-managers/background  

  ).٢٠١٧ الثاني/ نوفمبر تشرين ٢٩ في االطالع تم
    السارية غير باألمراض والمعنية للمنظمة التابعة المستوى الرفيعة المستقلة اللجنة   ٥
)http://www.who.int/ncds/governance/high-level-commission/en/، ٢٠١٧ الثاني/ نوفمبر تشرين ٢٩ في االطالع تم.(  
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 )نطـالق المفاوضـاتالنقطـة (وسيتضمن توصيات يمكن أن تشّكل مساهمة في وضـع مسـّودة أوليـة لوثيقـة ختاميـة 
  .٢٠١٨يونيو / سيجري إعدادها تحت إشراف رئيس الجمعية العامة لألمم المتحدة في حزيران

  
/ تشــرين األول ٢٠-١٨مونتيفيــديو، (تمر المنظمــة العــالمي بشــأن األمــراض غيــر الســارية وقــد حضــر مــؤ   -٢٢

ممثلــو الــدول األعضــاء والمنظمــات التابعــة لمنظومــة األمــم المتحــدة، والمنظمــات غيــر الحكوميــة ) ٢٠١٧أكتــوبر 
األكاديميـــة، بمـــا فـــي ذلـــك المعنيـــة، وبعـــض كيانـــات القطـــاع الخـــاص المختـــارة، والمؤسســـات الخيريـــة، والمؤسســـات 

بشـأن  ٢٠٣٠-٢٠١٨وقطعت الدول األعضـاء التزامـًا باتبـاع خريطـة طريـق مونتيفيـديو . وزيراً  ٢٠خمسة رؤساء و
األمراض غير السارية بوصفها مـن أولويـات التنميـة المسـتدامة، التـي نتجـت عـن توافـق فـي اآلراء تـم التوصـل إليـه 

/ فــي الفتــرة بــين تمــوز ، التــي ُأجريــتبعثــات الدائمــة الموجــودة فــي جنيــفالمشــاورات غيــر الرســمية بــين ال مــن خــالل
  :وتشمل الحصائل الرئيسية للمؤتمر ما يلي. ٢٠١٧أكتوبر / يوليو وتشرين األول

  ؛٢٠١٨إذكاء الوعي بشأن العملية التحضيرية لالجتماع الثالث الرفيع المستوى في عام  •
  ؛٢٠٣٠–٢٠١٨لمدرجة في خريطة طريق مونتيفيديو مجموعة متفق عليها من االلتزامات الوطنية ا •
  ؛تحديد خصائص اللجنة المستقلة الرفيعة المستوى التابعة للمنظمة والمعنية باألمراض غير السارية •
  ؛تبادل المعارف عن أنسب األساليب لتنفيذ أفضل الخيارات في كل بلد من البلدان •
تحديــد حلــول جديــدة لمســاعدة البلــدان علــى حشــد اســتجاباتها الوطنيــة لألمــراض غيــر الســارية بنفســها  •

  .٢٠٣٠من أهداف التنمية المستدامة بحلول عام  ٣للهدف  ٤-٣كي تحقق الغاية 
  

المنظمـة تقريـرًا بشـأن  قـدمت، )٢٠١٤( ٦٨/٣٠٠من قرار الجمعية العامة لألمـم المتحـدة  ٣٨ووفقًا للفقرة   -٢٣
كـــــانون األول/  ١٣فـــــي ة امـــــ، إلـــــى الجمعيـــــة الع)٢٠١٢( ٦٦/٢و ٦٨/٣٠٠التقـــــدم الُمحـــــرز فـــــي تنفيـــــذ القـــــرارين 

سيعّين رئيس الجمعية العامة لألمم المتحـدة ُمَيسِّـَرين اثنـين علـى  ٢٠١٨يناير / في كانون الثانيو . ٢٠١٧ ديسمبر
االتفـاق علـى (الطرائق بـ الخـاصأسا المشاورات غير الرسـمية حـول القـرار مستوى الممثلين الدائمين في نيويورك لير 

كمـا قـد يعقـد . ، والوثيقـة الختاميـة)نطاق االجتماع الثالث الرفيع المستوى ومواعيده وشكله ومستويات المشاركة فيـه
ع المــدني ذات رئــيس الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة جلســة اســتماع غيــر رســمية لتبــادل الــرأي مــع منظمــات المجتمــ

  .المركز االستشاري مع المجلس االقتصادي واالجتماعي
  

 للمنظمـــةحـــوار فـــي إطـــار آليـــة التنســـيق العالميـــة التابعـــة  تنظـــيم المنظمـــة تعتـــزملـــدعم العمليـــة،  ومواصـــلةً   -٢٤
غيــر حــول كيفيــة تمويــل االســتجابات الوطنيــة لألمــراض  ،والمعنيــة بالوقايــة مــن األمــراض غيــر الســارية ومكافحتهــا

  .٢٠١٨ في نيسان/ أبريلالسارية 
  

  المهام التي ُكّلفت بها األمانة
  

 إلى وخلصت ٢٠١٤،١ عام في المنظمة العامة الجمعية بها فتكلّ  التي المهام في الصحة جمعية نظرت  -٢٥
  ).٦ الجدول انظر( ٢٠١٨ عام في المستوى الرفيع الثالث االجتماع قبل استكمالها يجري مهام ١٠ تضم قائمة

  

                                                           
(أحاطــــــت جمعيــــــة الصــــــحة علمــــــًا بالوثيقــــــة األخيــــــرة، انظــــــر الوثيقــــــة  ٧٠/٢٧وج ٦٩/١٠وج ٦٨/١١ج الوثــــــائقانظــــــر    ١
)، والجلســة ٤، المحاضــر المــوجزة لجمعيــة الصــحة العالميــة الســبعين، الجلســة الرابعــة (الفــرع ٣ســجالت// ٧٠/٢٠١٧ع  ص  ج

 ) للجنة "ب").٢)، والجلسة السابعة (الفرع ٢الخامسة (الفرع 
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  وحصائلها المنظمة بها ُكّلفت التي المهام من الثانية المجموعة :٦ الجدول
  
 ُكّلفــت التــي المهــام مــن الثانيــة المجموعــة  

  المنظمة بها
  الحصيلة  إنجازها تم

 وســـائر الخيـــارات (أفضـــل ٣ التـــذييل تحـــديث  ١
 مــــــن للوقايــــــة بهــــــا يوصــــــى التــــــي التــــــدخالت
  ومكافحتها) السارية غير األمراض

أيار/ 
  ٢٠١٧١ مايو

 كيفيـــة بشـــأن األعضـــاء الـــدول إلـــى إرشـــادات يقـــدم
  السارية غير لألمراض الوطنية االستجابة تعزيز

ـــــة خطـــــة وضـــــع  ٢ ـــــر بشـــــأن تنفيذي ـــــة تقري  اللجن
 التابعـة األطفـال سـمنة علـى بالقضـاء المعنية
  للمنظمة

أيار/ 
  ٢٠١٧٢ مايو

 كيفيـــة بشـــأن األعضـــاء الـــدول إلـــى إرشـــادات تقـــدم
  السارية غير لألمراض الوطنية االستجابة تعزيز

 النشــــاط لتعزيــــز عالميــــة عمــــل خطــــة وضــــع  ٣
  ٣البدني

الثاني/  تشرين
  ٢٠١٧ نوفمبر

 كيفيـــة بشـــأن األعضـــاء الـــدول إلـــى إرشـــادات متقـــد
  السارية غير لألمراض الوطنية االستجابة تعزيز

 تســـــجيل فـــــي اســـــتخدامه يمكـــــن نهـــــج وضـــــع  ٤
 الــدول غيــر الفاعلــة الجهــات مســاهمة ونشــر
 التســـع االختياريـــة العالميــة الغايـــات بلـــوغ فــي

    السارية غير باألمراض الخاصة

٢٠١٦٤  
٢٠١٧٥  
  
  :٣ المرحلة

  بعد نّفذت لم

 إنشــاءفــي  المنظمــة ســتتبعها التــي الطريقــة وضــحي
 الحكوميــة غيــر المنظمــات مســاهمات لتتبــع ةمنّصــ

ـــــات ـــــة والمؤسســـــات الخـــــاص القطـــــاع وكيان  الخيري
 تنفيذ في ذاتيًا، عنها المبّلغ األكاديمية والمؤسسات
 الســارية، غيــر األمــراض بشــأن الوطنيــة االســتجابة
 القابلــة المؤشــرات مــن مشــتركة مجموعــة باســتخدام
 نحـو علـى منـه التحقق يمكن تقدير وٕاجراء للمقارنة
  مستقل

 بشـــأن المتحـــدة لألمـــم العامـــة الجمعيـــة تبليـــغ  ٥
 السياســـي اإلعـــالن تنفيـــذ فـــي الُمحـــرز التقـــدم
 الســارية غيــر األمــراض بشــأن المتحــدة لألمــم

 المســـتوى الرفيـــع لالجتمـــاع الختاميـــة والوثيقـــة
 األمــراض مــن الوقايــة بشــأن العامــة للجمعيــة

  ٢٠١٤ عام في ومكافحتها السارية غير

كانون األول/ 
  ٢٠١٧ ديسمبر

  ٢٠١١ عام منذ الُمحرز التقدم عن التبليغ

 الخاصــــــة األغــــــراض لتحديــــــد مدونــــــة وضــــــع  ٦
 لجنــــة خــــالل (مــــن الســــارية غيــــر بــــاألمراض
 التعـــاون لمنظمـــة التابعـــة اإلنمائيـــة المســـاعدة
 أجـــل االقتصـــادي) مـــن الميـــدان فـــي والتنميـــة
 الموّجهــــة الرســــمية اإلنمائيــــة المســــاعدة تتبــــع
  السارية غير األمراض إلى

حزيران/ 
  ٢٠١٧ يونيو

مـــن  األغـــراض بتحديـــد الخاصـــة المدونـــة ُوضـــعت
 لتقــــــديم الرســــــمية اإلنمائيــــــة المســــــاعدة تتبــــــعأجــــــل 

 فــــي ســــبيل الناميــــة البلــــدان إلــــى التقنيــــة المســــاعدة
  السارية غير لألمراض الوطنية االستجابة تعزيز

                                                           
 الســـــــارية غيـــــــر األمـــــــراض مـــــــن للوقايـــــــة العالميـــــــة العمـــــــل لخطـــــــة المحـــــــدَّث ٣ التـــــــذييل الصـــــــحة جمعيـــــــة اعتمـــــــدت   ١

  ). ٢٠١٧( ١١-٧٠ع ص ج القرار في ،٢٠٢٠-٢٠١٣ ومكافحتها
  ).٢٠١٧) (١٩(٧٠ع ص ج اإلجرائي المقرر ) في٧٠/٣١ج (الوثيقة التنفيذية بالخطة الصحة جمعية رحبت   ٢
  التالي:  الرابط انظر الخطة وضع في الُمحرز التقدم على لالطالع   ٣

http://www.who.int/ncds/governance/physical_activity_plan/en/ ٢٠١٧ الثاني/ نوفمبر تشرين ٢٩ في االطالع (تم.(  
  .٤ الملحق ،٦٩/١٠ج الوثيقة انظر   ٤
  .٢ الملحق ،٧٠/٢٧ج الوثيقة انظر   ٥
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 ُكّلفــت التــي المهــام مــن الثانيــة المجموعــة  
  المنظمة بها

  الحصيلة  إنجازها تم

 فـي الُمحرز للتقدم المدة منتصف تقييم إجراء  ٧
 الوقايـــــة بشـــــأن العالميـــــة العمـــــل خطـــــة تنفيـــــذ
 ومكافحتهـــــــا الســـــــارية غيـــــــر األمـــــــراض مـــــــن

٢٠٣٠١-٢٠١٣  

بعد  نّفذت لم
)٢٠١٨(  

 العبـــــــــر علـــــــــى الوقــــــــوف فـــــــــي الغـــــــــرض ســــــــيتمثل
 اإلجــراءات بشــأن التوصــيات وٕاصــدار المستخلصــة
  وجدت إن التصحيحية،

 العالميـــــة التنســـــيق آلليـــــة أولـــــي تقيـــــيم إجـــــراء  ٨
 مــــــــن بالوقايــــــــة والمعنيــــــــة التابعــــــــة للمنظمــــــــة

 لتقــــدير ومكافحتهــــا الســــارية غيــــر األمــــراض
  ٢المضافة وقيمتها نتائجها

األول/  كانون
  ٢٠١٧٣ديسمبر 

ـــــــــى الوقـــــــــوف ـــــــــر عل  وٕاصـــــــــدار المستخلصـــــــــة العب
 إن التصـــــــحيحية، اإلجـــــــراءات بشـــــــأن التوصـــــــيات

    وجدت

 للمنظمــة الثالــث العــالمي الحالــة تقريــر إعــداد  ٩
  ٤)٢٠١٦( السارية غير األمراض عن

  الحقاً  حددستُ   بعد ذنفّ ت لم

 البـرامج لمـديري األول العالمي االجتماع عقد  ١٠
  ٥السارية غير باألمراض الخاصةالوطنية 

شباط/ 
  ٢٠١٦  فبراير

 األمــراض عــن المســؤولين الــوطنيين المــديرين مَ َعــدَ 
 العقبـــات لمعالجـــة حلـــول تحديـــد فـــي الســـارية غيـــر
ــــق تواجــــه التــــي  المحــــددة األربعــــة االلتزامــــات تحقي
   زمني بإطار

  
  متطلبات التبليغ الرسمي

  
، يقـــدم المـــدير العـــام طيـــه تقريـــرًا عـــن التقـــدم )٢٠١٣( ١٠-٦٦ج ص عمـــن القـــرار ) ٩(٣اســـتجابة للفقـــرة   -٢٦

خـالل الفتـرة  ٢٠٢٠-٢٠١٣الُمحرز في تنفيذ خطـة العمـل العالميـة للوقايـة مـن األمـراض غيـر السـارية ومكافحتهـا 
  ). ١انظر الملحق ( ٢٠١٧نوفمبر / إلى تشرين الثاني ٢٠١٦مايو / من أيار

  
، يقـدم المـدير العـام طيـه تقريـرًا ١٠-٦٦ج ص عمـن القـرار ) ٩(٣الفقـرة  واستجابة للطلب الثـاني الـوارد فـي  -٢٧

والمعنيـة بالوقايـة مـن األمـراض غيـر  للمنظمـةعن التقدم الُمحرز في تنفيذ خطة عمل آلية التنسيق العالمية التابعة 
  ).٢انظر الملحق ( ٢٠١٧-٢٠١٦ الشاملة للفترة ،السارية ومكافحتها

  
بشــــأن الوقايــــة مــــن ) ٢٠١٧( ١٢-٧٠ج ص عمــــن القــــرار ) ١٠(٢الفقــــرة الفرعيــــة  واســــتجابة لمــــا ورد فــــي  -٢٨

السرطان ومكافحته في سياق نهج متكامـل، يقـدم المـدير العـام طيـه تقريـرًا عـن التقـدم الُمحـرز فـي تنفيـذ ذلـك القـرار 
  ).٣انظر الملحق (
  

                                                           
  .٢٠ الفقرة ،٧٠/٢٧ج الوثيقة انظر   ١
  .٢١ الفقرة ،٧٠/٢٧ج الوثيقة انظر   ٢
 .١إضافة  ١٤٢/١٥م تانظر الوثيقة    ٣

  .٢ الملحق ،١٣٦/١١ت م الوثيقة انظر   ٤
شـــباط/  ١٧-١٥ (جنيـــف، الســـارية غيـــر بـــاألمراض الخاصـــة الوطنيـــة البـــرامج لمـــديري األول العـــالمي المنظمـــة اجتمـــاع   ٥

  )٢٠١٦ فبراير
)(http://www.who.int/nmh/events/2016/ncd-focal-points/en/، ٢٠١٧ الثاني/ نوفمبر تشرين ٣٠ في االطالع تم.(  
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، يقـدم المـدير العـام ٢٠١٧/٨مـن قـرار المجلـس االقتصـادي واالجتمـاعي  ١١واستجابة لما ورد فـي الفقـرة   -٢٩
طيــه تقريــرًا مبــدئيًا عــن التقــدم الــذي أحرزتــه فرقــة عمــل األمــم المتحــدة المشــتركة بــين الوكــاالت المعنيــة بالوقايــة مــن 

اعــاة أن ، مــع مر )٤انظــر الملحــق ( ٢٠١٧ومكافحتهــا، الــذي يشــمل عــام ) غيــر الســارية(األمــراض غيــر المعديــة 
  .٢٠١٨سُيقدَّم إلى المجلس خالل الربع الثاني من عام  ٢٠١٨-٢٠١٧التقرير الختامي الذي يشمل الثنائية 

  
  التقييمات

  
ووفقـــًا لطرائـــق إجـــراء التقيـــيم األولـــي آلليـــة التنســـيق العالميـــة بشـــأن الوقايـــة مـــن األمـــراض غيـــر الســـارية   -٣٠

، ُأجــري تقيــيم أولــي ٢٠١٧-٢٠١٦مــن اختصاصــاتها وخطــة العمــل الخاصــة بــالتقييم للفتــرة  ١٩ومكافحتهــا والفقــرة 
بغيــة تقــدير نتــائج اآلليــة  ٢٠١٧نــوفمبر / يونيــو إلــى تشــرين الثــاني/ آلليــة التنســيق العالميــة فــي الفتــرة مــن حزيــران

لعالمية الحادية والسـبعين مـن إلى جمعية الصحة ا ليقدم تقرير منفصل عن النتائج إعداديجري و . وقيمتها المضافة
  .١خالل المجلس التنفيذي

  
مــــن خطــــة العمــــل العالميــــة الخاصــــة بالوقايــــة مــــن األمــــراض غيــــر الســــارية ومكافحتهــــا  ٦٠ووفقــــًا للفقــــرة   -٣١

، ســـتعقد األمانـــة اجتماعـــًا ٢٠١٩-٢٠١٨وتمشـــيًا مـــع خطـــة العمـــل الخاصـــة بـــالتقييم للفتـــرة  ٢٠٢٠-٢٠١٣ للفتـــرة
ألصـــحاب المصـــلحة تشـــمل الـــدول األعضـــاء والشـــركاء الـــدوليين وتعمـــل خـــالل الربـــع األول مـــن لـــة لمجموعـــة ممثِّ 

بّلــغ جمعيــة وســوف تُ . إلجــراء تقيــيم للتقــدم المحــرز فــي تنفيــذ خطــة العمــل العالميــة فــي منتصــف المــدة ٢٠١٨ عــام
  .ن بالنتائجو الصحة العالمية الحادية والسبع

  
  

  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
  

  هذا التقرير.اإلحاطة علمًا ب المجلس مدعو إلى  -٣٢
  
  

                                                           
 .١إضافة  ١٤٢/١٥م تانظر الوثيقة المصاحبة    ١
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  ١الملحق 
 

  تقرير عن التقدم الُمحرز في تنفيذ خطة عمل المنظمة العالمية 
   ٢٠٢٠- ٢٠١٣بشأن الوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها 

 ٢٠١٧إلى تشرين الثاني/ نوفمبر  ٢٠١٦أيار/ مايو  خالل الفترة من
 

زيادة األولوية المسندة إلى الوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتهـا فـي بـرامج العمـل العالميـة  :١الغرض 
 واإلقليمية والوطنية وفي األهداف اإلنمائية المتفق عليها دوليًا، من خالل تدعيم التعاون الدولي والدعوة

اعتمدت اللجان اإلقليمية التابعة للمنظمة في العامين الماضيين القرارات المتعلقة بـاألمراض غيـر السـارية  -١
 .١في الجدول  الواردة

 
القـــرارات التـــي اعتمـــدتها اللجـــان اإلقليميـــة التابعـــة للمنظمـــة بشـــأن األمـــراض غيـــر الســـارية فـــي  :١الجـــدول 
 ٢٠١٧و ٢٠١٦ عامي

 
 ٢٠١٧ ٢٠١٦ اإلقليم

اإلطار اإلقليمي لدمج الخدمات األساسية الخاصة  - األفريقي 
ـــــة الصـــــحية  ـــــي الرعاي ـــــر الســـــارية ف ـــــاألمراض غي ب

 األولية

االستراتيجية الخاصة بالوقاية من األمراض غيـر  األمريكتين
 السارية ومكافحتها 

االســـتراتيجية وخطـــة العمـــل لتعزيـــز مكافحـــة التبـــغ 
 ٢٠٢٢-٢٠١٨في إقليم األمريكتين للفترة 

 ترويج النشاط البدني في إقليم جنوب شرق آسيا جنوب شرق آسيا 

خطـــــــة العمـــــــل االســـــــتراتيجية لتخفيـــــــف العـــــــبء 
لســــوء التغذيــــة فــــي إقلــــيم جنــــوب شــــرق  المــــزدوج

 .٢٠٢٥-٢٠١٦ آسيا

- 

خطــة العمــل للوقايــة مــن األمــراض غيــر الســارية  األوروبي 
 ومكافحتها فـي اإلقلـيم األوروبـي لمنظمـة الصـحة

 العالمية

- 

الوقايــة مــن الســرطان  بشــأنإطــار العمــل اإلقليمــي  - شرق المتوسط 
 ومكافحته

غرب المحيط 
 الهادئ 

 حماية األطفال من األثر الضار لتسويق األغذية -

 
تدعيم القدرة الوطنية والقيادة وتصريف الشؤون واإلجراءات المتعددة القطاعات والشراكات من أجل  :٢الغرض 

 طرية في سبيل الوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتهاتسريع االستجابة القُ 
 
وخطط بلدًا في مجال تعزيز االستراتيجيات  ٢٤بلدًا والدعم التقني في  ١٥قدمت األمانة التدريب في  -٢

العمل الوطنية بشأن الوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها وتحديث هذه االستراتيجيات والخطط وحساب 
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 ١تكاليفها. وحّدثت األمانة أدواتها الخاصة بوضع خطط العمل الوطنية المتعددة القطاعات وتنفيذها ورصدها،
 في ذلك أداة عملية لتحديد أولويات العمل الوطني. بما
 

الحد من عوامل الخطر القابلة للتغيير المرتبطة باألمراض غير السارية ومحدداتها االجتماعية  :٣الغرض 
زة للصحة  األساسية من خالل إيجاد بيئات معزِّ

 
 الحد من تعاطي التبغ -٣

قدمت المنظمة المساعدة التقنية المتخصصة في تنفيذ اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن  •
افحــة التبــغ، بمــا فــي ذلــك فــرض الضــرائب علــى التبــغ، وتهيئــة األمــاكن الخاليــة مــن دخــان التبــغ، مك

وحظر اإلعالن عن التبغ والترويج له ورعايته، واستخدام التحذيرات الصحية المصورة. ويتماشى هذا 
ائر العمـــل بشـــأن مكافحـــة التبـــغ مـــع أولويـــات المنظمـــة الُمحـــددة والُمعّرفـــة فـــي أفضـــل الخيـــارات وســـ

التـــدخالت الموصـــى بهـــا بشـــأن الوقايـــة مـــن األمـــراض غيـــر الســـارية ومكافحتهـــا، ويســـهم فـــي تحقيـــق 
أ من أهداف التنمية المستدامة بشأن تسريع تنفيذ اتفاقيـة منظمـة الصـحة العالميـة اإلطاريـة -٣ الغاية

 بشأن مكافحة التبغ.

الــذي يركــز علــى رصــد تعــاطي التبــغ  ٢ونشــرت المنظمــة تقريرهــا الســادس عــن وبــاء التبــغ العــالمي، •
بلـدًا جديـدًا  ١٥نحـو  وصـل، حيـث ه. وكان التقدم منتظمًا في عمومـمنه والسياسات الخاصة بالوقاية

مســتوى أفضــل الممارســات فــي واحــد أو أكثــر مــن التــدابير الرئيســية المتعلقــة بــالتبغ. إلــى كــل ســنتين 
٪ مـــن ســـكان العـــالم) مشـــموًال ٦٣، أي مليـــون شـــخص ٤٧٠٠بلـــدًا ( ١٢١ونتيجـــة لـــذلك، هنـــاك اآلن 

بواحــدة علــى األقــل مــن أفضــل الممارســات فــي مجــال التــدخالت الخاصــة بالسياســات علــى الصــعيد 
مليــون شــخص  ١٠٠٠الــوطني. وُيعــد ذلــك زيــادة كبيــرة مقارنــة بالبلــدان االثنــين واألربعــين التــي تضــم 

، ٢٠٠٧لممارســات فــي عــام مســتوى أفضــل ا قــد وصــلت إلــى٪ مــن ســكان العــالم) التــي كانــت ١٥(
 يمكن تحقيقه عند إعطاء األولوية لمكافحة التبغ.  يشير إلى ما ما

 بنشــر المعهــد الــوطني لبحــوث الســرطان فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة بالتعــاون مــع المنظمــة قــامو  •
لتوثيـــق المعـــارف حـــول األثـــر  ٣دراســـة محـــددة الموضـــوع تناولـــت اقتصـــاديات التبـــغ ومكافحـــة التبـــغ

حــول  ٢٠١٧القتصــادي لتعــاطي التبــغ وبثهــا. وتمحــور تركيــز اليــوم العــالمي لالمتنــاع عــن التــدخين ا

                                                           
  أدوات خطط العمل الوطنية للوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها    ١
)http://www.who.int/nmh/action-plan-tools/en/ ٢٠١٧تشرين الثاني/ نوفمبر  ٢٩، تم االطالع في.( 

: رصد تعـاطي التبـغ والسياسـات ٢٠١٧منظمة الصحة العالمية. تقرير منظمة الصحة العالمية عن وباء التبغ العالمي،    ٢
    ٢٠١٧الخاصة بالوقاية. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 

)http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/255874/1/9789241512824-eng.pdf?ua=1&ua=1 تم االطـالع فـي ،
 ).٢٠١٧تشرين الثاني/ نوفمبر  ٢٩

المعهـــد الـــوطني لبحـــوث الســـرطان فـــي الواليـــات المتحـــدة ومنظمـــة الصـــحة العالميـــة. اقتصـــاديات التبـــغ ومكافحـــة التبـــغ.    ٣
  . المطبـــــوع ٢١وع الصـــــادرة عـــــن المعهـــــد الـــــوطني لبحـــــوث الســـــرطان بشـــــأن مكافحـــــة التبـــــغ رقـــــم الدراســـــة المحـــــددة الموضـــــ

لمعاهـــد الصـــحة الوطنيـــة. بيثيســـدا، ماريالنــــد، الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة: وزارة الصـــحة والخــــدمات  CA-8029A-16رقـــم 
لســــرطان؛ وجنيــــف: منظمــــة الصــــحة اإلنســــانية فــــي الواليــــات المتحــــدة، معاهــــد الصــــحة الوطنيــــة، المعهــــد الــــوطني لبحــــوث ا

، تـــــــم https://cancercontrol.cancer.gov/brp/tcrb/monographs/21/docs/m21_complete.pdf( ٢٠١٦ العالميـــــــة؛
 ).٢٠١٧ تشرين الثاني/ نوفمبر ٢٩االطالع في 
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خطــر يهــدد التنميــة". كمــا أصــدرت المنظمــة تقريــرًا إلذكــاء الــوعي بشــأن مــا لزراعــة  -موضــوع "التبــغ 
 ١التبغ وٕانتاجه واستخدامه من أثر ضار على البيئة.

اكز المتعاونة معها ومن خالل الهيئـات االستشـارية التابعـة وعملت المنظمة على نحو موّسع مع المر  •
لهــا، مثــل مجموعــة الدراســة التابعــة للمنظمــة والمعنيــة بتنظــيم منتجــات التبــغ، وشــبكة مختبــرات التبــغ 

التقدم فـي تنظـيم التبـغ علـى  دفع التابعة للمنظمة، والمنتدى العالمي للجهات المنظمة للتبغ، من أجل
من اتفاقية منظمة الصـحة  ١١و ١٠و ٩ما دعم الدول األعضاء في تنفيذ المواد صعيد العالم، والسي

 العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ.

وعـّززت المنظمــة شــراكتها مـع االتحــاد الــدولي لالتصـاالت بشــأن مبــادرة "الهـاتف المحمــول فــي خدمــة  •
دعم إلـى الـدول األعضـاء ). وقد استمرت المبادرة في تقـديم الـBe He@lthy, Be Mobileصحتك" (

فـــي صـــياغة خـــدمات الوقايـــة مـــن األمـــراض غيـــر الســـارية وتـــدبيرها العالجـــي ونشـــر هـــذه الخـــدمات 
وتعزيزهـا باسـتخدام الهواتــف المحمولـة مــن أجـل التوســع فـي إتاحتهـا. وهنــاك طلـب واضــح مـن جانــب 

لـــة فـــي مجـــال الـــدول األعضـــاء علـــى اإلرشـــادات بشـــأن كيفيـــة تصـــميم خـــدمات التكنولوجيـــات المحمو 
بلـدان وتلقـت طلبـات مـن أكثـر مـن  ١٠الصحة وتقديمها على نطاق واسع. وتعمل المبادرة حاليًا مـع 

بلــدًا آخــر. ويقــع أكبــر برامجهــا فــي الهنــد، حيــث شــهد برنــامج التكنولوجيــا المحمولــة لإلقــالع عــن  ٩٠
ا اجتــذبت . كمــ٢٠١٦) أكثــر مــن مليــوني تســجيل منــذ عــام mTobaccoCessationتعــاطي التبــغ (

مستخدم،  ١٠٠ ٠٠٠برامج التكنولوجيا المحمولة لمكافحة داء السكري في مصر والسنغال أكثر من 
شخص في زامبيا في برنامج للتوعية بسرطان عنق الرحم. وتشير النتائج المبكرة  ٥٠٠ ٠٠٠وشارك 

العالجــي  إلـى حصـائل إيجابيـة، حيـث تحّسـنت معـدالت اإلقــالع عـن تعـاطي التبـغ والخضـوع للتـدبير
لداء السكري وفحص التحري لسـرطان عنـق الـرحم. وتـدعم المبـادرة البـرامج الخاصـة بعـدد متزايـد مـن 
مجاالت األمـراض غيـر السـارية وعوامـل خطرهـا األخـرى إلـى جانـب اإلقـالع عـن تعـاطي التبـغ وداء 

ع بالصـحة فـي السكري وسرطان عنـق الـرحم، بمـا فـي ذلـك داء االنسـداد الرئـوي المـزمن والربـو والتمتـ
مرحلة الشيخوخة وفرط ضغط الدم. كما أنها بدأت النظر في كيفية تقديم الدعم على نطـاق مجـاالت 
المرض، مثل اإلقالع عن تعـاطي التبـغ فـي المرضـى المصـابين بالسـل (التكنولوجيـات المحمولـة فـي 

 بقـتالتصـاالت، امجال السل واإلقالع عن تعـاطي التبـغ). ومـن خـالل الشـراكة مـع االتحـاد الـدولي ل
نمــوذج متعــدد القطاعــات للشــراكة دعمــًا للعمــل. ويشــمل هــذا النمــوذج الــدول األعضــاء علــى المبــادرة 

والوكاالت المتعددة األطراف والـدوائر األكاديميـة والمجتمـع المـدني وشـركات القطـاع الخـاص المعنيـة 
 مثل شركات االتصاالت. 

المسـاعدة التقنيـة إلـى  ،المنظمة اإلطاريـة بشـأن مكافحـة التبـغوتقدم األمانة بالتعاون مع أمانة اتفاقية  •
الـــدول األعضـــاء لوضـــع السياســـات والبـــرامج المالئمـــة لتعزيـــز إدارة الضـــرائب علـــى التبـــغ فـــي ســـبيل 
التخلص من االتجار غير المشروع بمنتجات التبغ على النحو المتوخى في اتفاقية المنظمة اإلطارية 

كوالتهـا. كمـا تقـدم األمانـة الـدعم إلـى الـدول األعضـاء فـي رسـم السياسـات بشأن مكافحة التبـغ وبروتو 
 بشأن المسائل األخرى المتعلقة بالجانب الخاص بالعرض مثل سبل العيش البديلة لزراعة التبغ.

  
  
 

                                                           
 ٢٠١٧. جنيـــــــــف: منظمـــــــــة الصـــــــــحة العالميـــــــــة؛ التبـــــــــغ وأثـــــــــره البيئـــــــــي: لمحـــــــــة عامـــــــــة منظمـــــــــة الصـــــــــحة العالميـــــــــة.   ١
)http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/255574/1/9789241512497-eng.pdf?ua=1 تـــــــــــــم االطـــــــــــــالع فـــــــــــــي ،

 ).٢٠١٧تشرين الثاني/ نوفمبر   ٢٩
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 تعزيز الُنظم الغذائية الصحية  -٤

لـــة الدهنيـــة المتحوّ وضـــعت المنظمـــة مبادئـــًا توجيهيـــة بشـــأن األحمـــاض الدهنيـــة المشـــّبعة واألحمـــاض  •
والمـــدخول اإلجمـــالي مـــن الـــدهون. ويجـــري وضـــع مبـــادئ توجيهيـــة بشـــأن األحمـــاض الدهنيـــة غيـــر 

حليـات غيـر السـكرية، واألنمـاط الغذائيـة العامـة، لنشـرها خـالل المشّبعة المتعددة، والكربوهيدرات، والمُ 
 .٢٠١٩-٢٠١٨الفترة 

غذية والمشروبات غيـر الكحوليـة لألطفـال فـي وُوضعت نماذج مواصفات المغذيات لتنظيم تسويق األ •
خمســة أقــاليم، وعــّززت الــدول األعضــاء فــي إقلــيم غــرب المحــيط الهــادئ التزامهــا عــن طريــق اعتمــاد 

 اللجنة اإلقليمية قرار بشأن حماية األطفال من األثر الضار لتسويق األغذية. 

قهـــا علـــى المشـــروبات المحـــّالة فـــرض الضـــرائب الفّعالـــة وتطبيلوهنـــاك دعـــم متزايـــد للـــدول األعضـــاء  •
 دعم البلدان في الدفع بهذا العمل السياسي قدمًا. من أجلبالسكر، وُأعد دليل للتنفيذ 

 توسيم واجهة علب المنتجـاتالُنظم الخاصة بواسُتكملت صياغة دليل للمبادئ التوجيهية بشأن وضع  •
. وهنـــاك المزيـــد مـــن عمليـــات ميـــدانيًا فـــي عـــدد مـــن البلـــدان الـــدليل ، وســـوف يجـــري اختبـــاروتطبيقهـــا

تطبيـــق توســـيم عناصـــر  مجـــال اســـتعراض البّينـــات قيـــد التنفيـــذ ويجـــري تجميـــع الخبـــرات الُقطريـــة فـــي
 التغذية.

واسـُتخدمت فـي البلـدان للحـد مـن مـدخول الملـح مـن خـالل التـدريب  SHAKEوُنشرت الحزمة التقنيـة  •
وات المصـاحبة لهـذه الحزمـة لمواصـلة دعـم اإلقليمي والشامل لبلدان متعددة، واسُتكملت مجموعة األد

 البلدان في العمل على الحد من مدخول الملح. 

، والسيما الـتخلص لةالمتحوّ وفي الوقت ذاته، يستمر العمل على الحد من مدخول األحماض الدهنية  •
الُمنَتجـــة صـــناعيًا فـــي اإلمـــدادات الغذائيـــة، بالتعـــاون مـــع  لـــةالمتحوّ مـــن اســـتعمال األحمـــاض الدهنيـــة 

 الشركاء المختلفين. 

عقـدًا للعمـل مـن أجـل  ٢٠٢٥إلـى عـام  ٢٠١٦وأعلنت الجمعية العامة لألمم المتحـدة الفتـرة مـن عـام  •
التغذية، بقيادة منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالميـة. واسـُتكمل برنـامج للعمـل فـي أيـار/ 

 .٢٠١٦يو ما

، رّحبـــــــت جمعيـــــــة الصـــــــحة العالميـــــــة الســـــــبعون فـــــــي المقـــــــرر اإلجرائـــــــي ٢٠١٧وفــــــي أيـــــــار/ مـــــــايو  •
) بخطــة التنفيــذ لتوصــيات اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى ســمنة األطفــال وُنشــر مــوجز ١٩(٧٠ع  ص  ج

 ٢٠١٧.١لهذه التوصيات في تشرين األول/ أكتوبر 

تنفيــذ ل تيســيراً بكات العمــل اإلقليميــة والعالميــة وتجــري المناقشــات بــين الــدول األعضــاء الســتهالل شــ •
تحسين الُنظم الغذائية. واسُتهلت مبادرتان إقليميتان تهدفان إلى تحسين البيئة بشأن السياسات الفّعالة 

الغذائيـــــة (فـــــي إقلـــــيم غـــــرب المحـــــيط الهـــــادئ ومـــــن ِقبـــــل منظمـــــة الصـــــحة للبلـــــدان األمريكيـــــة) فـــــي 
 .٢٠١٧األول/ أكتوبر  تشرين

 

                                                           
منظمــة الصــحة العالميــة. تقريــر اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى ســمنة األطفــال. خطــة التنفيــذ: المــوجز. جنيــف: منظمــة    ١

 (WHO/NMH/PND/ECHO/17.1) ٢٠١٧العالمية؛  الصحة
)http://www.who.int/end-childhood-obesity/publications/echo-plan-executive-summary/en/ تــــــم االطــــــالع ،

 ).٢٠١٧األول/ ديسمبر  كانون ١في 
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 تعزيز النشاط البدني -٥

ُوضـــعت خططتــــا عمـــل إقليميتــــان بشـــأن النشــــاط البـــدني (لإلقلــــيم األوروبـــي وٕاقلــــيم شـــرق المتوســــط)  •
واعتمـدت اللجنـة اإلقليميـة لجنـوب شـرق آسـيا قــرارًا بشـأن زيـادة العمـل الخـاص بالنشـاط البـدني. وفــي 

المتعــدد القطاعــات وبنـــاء  جميــع األقــاليم جــرى التعــاون التقنـــي مــع الــدول األعضــاء دعمـــًا للتخطــيط
قــدرات البــرامج المعنيــة بالنشــاط البــدني. وٕاقــرارًا بــبطء التقــدم الُمحــرز فــي مجــال تعزيــز النشــاط البــدني 
واألخـــذ بـــه ووجـــود فرصـــة جديـــدة ســـانحة لتســـريع العمـــل تتيحهـــا أهـــداف التنميـــة المســـتدامة، وعمـــًال 

التــــي ُعقــــدت فــــي كــــانون الثـــــاني/ بــــالمقرر اإلجرائــــي الصــــادر عــــن المجلــــس التنفيــــذي فـــــي دورتــــه 
ــاير أعــدت األمانــة تقريــرًا ومســّودة خطــة عمــل عالميــة بشــأن النشــاط البــدني كــي ينظــر  ٢٠١٧،١ ين
جمعيـة الصـحة العالميـة الحاديـة والسـبعون فـي  مـاثم تنظر فيه ٢أوًال المجلس في دورته الحالية مافيه

خطـــة العمـــل العالميـــة إلتاحـــة الفرصـــة . وُأجريـــت مشـــاورات إقليميـــة حـــول مســـّودة ٢٠١٨أيــار/ مـــايو 
 لتعزيز القدرات في األقاليم والبلدان.

بدأت صياغة التوصيات بشأن النشاط البدني والسلوك الخامل والسلوكيات المتعلقة  ٢٠١٧وفي عام  •
بــالنوم فــي األطفــال دون ســن الخامســة علــى نحــو مــا أوصــت بــه اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى ســمنة 

ن القواعــد والمعــايير األوســع نطاقــًا التــي تتعلــق بالنشــاط البــدني فــي جميــع مراحــل األطفــال، كجــزء مــ
 الحياة.

 
 تعاطي الكحول على نحو ضار -٦

تواصــــل األمانــــة تقــــديم الــــدعم إلــــى الــــدول األعضــــاء بــــالتركيز علــــى تبــــادل الخبــــرات وجمــــع أفضــــل  •
مـة أداة مرجعيـة جديـدة بشـأن الممارسات وتعزيز التدخالت الفّعالة مـن حيـث التكلفـة. واسـتهلت المنظ

الضــرائب علــى الكحــول وسياســات التســعير، مــن أجــل تعزيــز قــدرة وزارات الصــحة علــى قيــادة رســم 
 السياسات الفّعالة وتنفيذها للحد من تعاطي الكحول على نحو ضار. 

م وتعــاون برنــامج األمــم المتحــدة اإلنمــائي ومنظمــة الصــحة العالميــة فــي مبــادرة لــدعم البلــدان فــي رســ •
السياســات الوطنيــة بشــأن الكحــول أو تعزيزهــا، بتنــاول التفاعــل بــين الكحــول والعنــف القــائم علــى نــوع 
الجنس واألمـراض المعديـة، وبضـمان التكامـل واالتسـاق بـين اُألطـر السياسـية وخطـط العمـل. وُأجـري 

لعنــف بلــدًا بشــأن كيفيــة رســم السياســات وخطــط العمــل بشــأن الكحــول وا ٢٠التــدريب حتــى اآلن فــي 
القائم علـى نـوع الجـنس واألمـراض المعديـة مثـل فيـروس العـوز المنـاعي البشـري والسـل، وتعزيـز هـذه 

 السياسات وخطط العمل ودمجها. 

 ووضع اإلقليم األوروبي أداة لقياس مدى تنفيذ السياسات الخاصة بالكحول.  •

لوكيات اإلدمـــان، وقامـــت المنظمـــة ألول مـــرة بتنظـــيم منتـــدى عـــالمي بشـــأن الكحـــول والمخـــدرات وســـ •
تحسين إجراءات الصحة العمومية في هذه المجاالت بتعزيز الشـراكات والتعـاون بـين  أساساً استهدف 

ه إلــــى الصــــحة العموميــــة فــــي ســــياق أهــــداف التنميــــة المنظمــــات والشــــبكات والمؤسســــات التــــي تتوّجــــ
 المستدامة. 

                                                           
 (باإلنكليزية). للجلسة الثالثة عشرة ةالموجز  حاضر، الم٢/ سجالت/١٤٠/٢٠١٧م تانظر الوثيقة    ١

 .١٤٢/١٨م تانظر الوثيقة المصاحبة    ٢
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لوقـوف علـى التقـدم الُمحـرز امـن أجـل ، ٢٠١٥ويشير المسح العالمي الـذي أجرتـه المنظمـة فـي عـام  •
فــي تنفيــذ السياســات الخاصــة بــالكحول، إلــى أن العديــد مــن البلــدان مازالــت تفتقــر إلــى سياســة وطنيــة 

نــة بشــأن الكحــول. وتشــمل العقبــات واالنتكاســات الشــائعة المبّلــغ عنهــا عــدم االلتــزام السياســي أو مدوّ 
٪ من البلدان ٢١، حقق ٢٠١٠. ومنذ عام عدم إعطاء األولوية لهذا األمر، إلى جانب نقص الموارد

بلـدًا تقـدمًا فـي رسـم السياسـات أو االسـتراتيجيات الوطنيـة بشـأن الكحـول،  ١٣٨المجيبة البالغ عـددها 
٪ منهـــا سياســـات أو اســـتراتيجيات قائمـــة بالفعـــل. وأجـــرت المنظمـــة المســـح العـــالمي بشـــأن ٣٤ونفـــذ 

لتقرير المنظمة العالمي عن وضـع الكحـول  وستشكل نتائجه أساساً  ٢٠١٦الكحول والصحة في عام 
 والصحة.

 
تعزيز الُنظم الصحية وتوجيهها إلى تناول الوقاية من األمراض غير السـارية ومكافحتهـا والمحـددات  :٤الغرض 

 االجتماعية األساسية من خالل الرعاية الصحية األولية التي تركز على الناس، والتغطية الصحية الشاملة
 
فــي  ١عناصــر مجموعــة منظمــة الصــحة العالميــة للتــدخالت األساســية بشــأن األمــراض غيــر الســاريةُنفــّذت  -٧

المنظمـــة بالتعـــاون مـــع مراكـــز الواليـــات المتحـــدة لمكافحـــة  قامـــتو ّوعـــت لمالءمـــة الســـياقات المحليـــة. بلـــدًا وطُ  ٣٠
أعـدت و  األوعيـة الدمويـةلـب و لمكافحـة أمـراض الق Global Heartsمبـادرة باألمراض والوقاية منهـا وسـائر الشـركاء 

مع التركيز على فرط ضغط الدم  األوعية الدمويةحزمة تقنية لدعم الحكومات في تعزيز الوقاية من أمراض القلب و 
وُأجريـــت حلقــات العمـــل بشـــأن التخطــيط فـــي ســـتة بلــدان، وشـــملت تقييمـــًا للحالــة الراهنـــة. وستســـاعد  وداء الســكري.

 العالمية الجديدة على التوّسع في الجهود الرامية إلى مكافحة فرط ضغط الدم.  RESOLVE مبادرة
 
وساعد برنامج األمم المتحدة العالمي المشترك بشأن الوقاية من سرطان عنق الرحم ومكافحته الـذي يضـم  -٨

رســلت بعثــات وأُ  ســبع وكــاالت تابعــة لألمــم المتحــدة علــى حفــز الجهــود للوقايــة مــن ســرطان عنــق الــرحم ومكافحتــه.
 استهاللية إلى ثالثة بلدان وُوضعت خطط العمل من أجل التوسع في مكافحة سرطان عنق الرحم. 

 
) بشأن الوقاية مـن السـرطان ومكافحتـه وٕارشـادات المنظمـة لتعزيـز ٢٠١٧( ١٢-٧٠ج ص عوساهم القرار  -٩

 التشخيص المبكر سواًء بسواء، في دعم البلدان في مكافحة السرطان. 
 

الــذي تنــاول موضــوعه داء الســكري، فــي تســليط الضــوء علــى الزيــادة  ٢٠١٦وســاعد يــوم الصــحة العــالمي  -١٠
المفزعــة فــي داء الســكري ونقــص اإلنســولين فــي العديــد مــن البلــدان. ويجــري حاليــًا تنقــيح إرشــادات المنظمــة بشــأن 

 تصنيف داء السكري واألدوية الخاصة بمكافحة فرط سكر الدم. 
 

ـــة الـــذي يضـــم اآلن عـــددوُأعيـــد تن -١١ أكبـــر مـــن  اً شـــيط التحـــالف العـــالمي لمكافحـــة األمـــراض التنفســـية المزمن
 الشركاء الذين يعملون معًا على مكافحة الربو وداء االنسداد الرئوي المزمن. 

 
ّعم الرعايــة الملطِّفــة عــن طريــق تحــديث المبــادئ التوجيهيــة بشــأن التــدبير العالجــي آلالم الســرطان فــي وتُــدَ  -١٢

 البالغين. وُوضع دليل لتخطيط خدمات الرعاية الملطِّفة وتنفيذها دعمًا لمديري البرامج. 
 

                                                           
منظمة الصحة العالمية: األدوات الخاصة بتنفيذ مجموعـة منظمـة الصـحة العالميـة للتـدخالت األساسـية بشـأن األمـراض    ١

(تـــم االطـــالع فـــي  /http://www.who.int/ncds/management/pen_tools/enغيـــر الســـارية متاحـــة علـــى الـــرابط التـــالي: 
 ).٢٠١٧تشرين الثاني/ نوفمبر   ٢٩
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وُحّدثت مجموعة من التدخالت (أفضل الخيارات) المسّندة بالبّينات والفّعالة من حيث التكلفة؛ وهي تساعد  -١٣
البلــدان علــى تحديــد أولويــات خططهــا الوطنيــة. وجّســدت المكاتــب اإلقليميــة للمنظمــة أهميــة دعــم التــدبير العالجــي 

في اجتماعات لجانها اإلقليمية وفي تقديمها للـدعم  لألمراض غير السارية والرعاية الصحية األولية والُنظم الصحية
  إلى الدول األعضاء. 

 
وأشــــار المســــح العــــالمي الــــذي أجرتــــه المنظمــــة للقــــدرات القطريــــة المتعلقــــة بــــاألمراض غيــــر الســــارية فــــي  -١٤
ن أ إلــى ، الـذي تنـاول تقيــيم التقـدم الُمحـرز صــوب تحقيـق المؤشـرات الخاصـة بــاألمراض غيـر السـارية،٢٠١٧ عـام
األوعيــة توجيهيــة بشــأن التــدبير العالجــي للســرطان وأمــراض القلــب و  اً ٪ مــن البلــدان قــد أفــادت بــأن لــديها مبادئــ٤٦

٪) غيــر ٥٦دولــة عضــو ( ١٠٠وداء الســكري وأمــراض الجهــاز التنفســي المزمنــة. ومــازال هنــاك أكثــر مــن  الدمويــة
  القلبية والسكتات الدماغية. قادرة على تقديم العالجات والمشورة الطبية للوقاية من النوبات

 
تعزيز ودعم القدرة الوطنية على البحث والتطوير المتسمين بالجودة في مجال الوقايـة مـن األمـراض  :٥الغرض 

  غير السارية ومكافحتها
 

قامت المنظمة بالتعاون مع الخبراء الدوليين بصياغة دليل لبحوث التنفيذ في مجـال الوقايـة مـن األمـراض  -١٥
ونظمــت األمانــة حلقــة عمــل بشــأن تعزيــز القــدرة الوطنيــة علــى إجــراء بحــوث التنفيــذ فــي  ١الســارية ومكافحتهــا.غيــر 

انيـا مجال األمراض غير السارية في ستة بلدان بالتعاون مع الشركاء فـي جامعـة أوكسـفورد (المملكـة المتحـدة لبريط
 يرلندا الشمالية).أالعظمى و 

 
  السارية ومحدداتها، وتقييم التقدم الُمحرز في الوقاية منها ومكافحتها يرغ رصد اتجاهات األمراض :٦ غرضال
 

عــّززت األمانــة اإلرشــادات المقدمــة إلــى الــدول األعضــاء بشــأن كيفيــة قيــاس المؤشــرات الخمســة والعشــرين  -١٦
وباالسـتناد إلـى البيانـات الـواردة  ٢، وحسـابها والتبليـغ بشـأنها.ةوالغايات العالمية التسع ومؤشرات خطة العمل التسـع

من البلدان، وبالتعاون مـع الشـركاء الـدوليين، أصـدرت المنظمـة تقـديرات محّدثـة قابلـة للمقارنـة بـين البلـدان للوفيـات 
 الناجمة عن األمراض غير السارية وعوامل الخطر الرئيسية لبيان االتجاهات واألوضاع الراهنة.

 
وأجرت المنظمة مسحًا عالميًا دوريًا من أجل تقيـيم القـدرات الوطنيـة فـي مجـال الوقايـة مـن األمـراض غيـر  -١٧

الســارية ومكافحتهـــا. واســـتهدف المســح الـــذي ُيجـــرى كـــل ســنتين توليـــد معلومـــات مفّصـــلة مــن البلـــدان حـــول قـــدراتها 
ن األمـراض غيـر السـارية ومكافحتهـا، واإلجـراءات الُبنى التحتيـة والسياسـات الراميـة إلـى الوقايـة مـبـ المتعلقـةالحالية 

السياسية، والترصد، واستجابة الُنظم الصحية، كما استهدف تحديد المجاالت التـي يلـزم إعطاؤهـا األولويـة وتعزيزهـا 
٪، وقـدمت هـذه الـدول معلومـات ١٠٠لت نسبة الـدول األعضـاء المسـتجيبة رقمـًا قياسـيًا حيـث بلغـت . وسجّ مستقبالً 
التقــدم المحــرز فــي مجــال األمــراض غيــر الســارية  صــد"رابــرهن علــى صــحة إجاباتهــا. وأصــدرت المنظمــة مفّصــلة ت

مؤشرًا لتتبع التقدم الُمحرز في مجـال الوقايـة مـن األمـراض  الخاصة بتسعة عشربيانات القدم يي ذ، ال"٢٠١٧ لعام
 دولة. ١٩٤غير السارية ومكافحتها في جميع الدول األعضاء البالغ عددها 

 

                                                           
منظمــــة الصــــحة العالميــــة. دليــــل بحــــوث التنفيــــذ فــــي مجــــال الوقايــــة مــــن األمــــراض غيــــر الســــارية ومكافحتهــــا. جنيــــف:    ١

)، تـــــــــم االطــــــــالع فـــــــــي /http://www.who.int/ncds/governance/policies/NCD_MSA_plans/en( ٢٠١٦ سويســــــــرا؛
 ).٢٠١٧تشرين الثاني/ نوفمبر   ٢٩

 .، التذييل٤، الملحق ٦٧/١٤الوثيقة ج   ٢
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ألمـراض غيـر السـارية أو لدولة عضوًا لتنفيذ مسـوح جديـدة  ٢٥وقدمت األمانة الدعم التقني والتدريب إلى  -١٨
لتتبع اتجاهات المستويات الُقطرية، باستخدام النهج التدريجي الذي تتبعه المنظمة إزاء ترصد عوامـل  المسوح تكرار

بلدًا إلجراء مسح لعوامل الخطر التي يتعرض  ١٢م إلى خطر األمراض غير السارية في البالغين. كما قدمت الدع
لها المراهقـون باسـتخدام االستقصـاء العـالمي عـن صـحة طـالب المـدارس، وزودت سـبعة عشـر بلـدًا آخـر بالتـدريب 
والدعم في مجال تحليل البيانات وٕاعداد التقارير بشأن المسوح التي ُأجريت مؤخرًا. وقدمت فضـًال عـن ذلـك، الـدعم 

دولــة عضــوًا لتنفيــذ المســح العــالمي للتبــغ بــين الشــباب وٕالــى تســعة بلــدان إلجــراء المســح العــالمي للتبــغ بــين  ٣٤إلــى 
 البالغين.
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 ٢الملحق 
 

تقرير عن التقدم الُمحرز في تنفيذ خطة عمل آلية التنسيق العالمية التابعة للمنظمة 
 ٢٠١٧- ٢٠١٦للفترة والمعنية بالوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها الشاملة 

 
الحصـــائل الرئيســية التــي تحققـــت فــي تنفيــذ خطـــة عمــل آليــة التنســـيق العالميــة التابعـــة  ١يوضــح الجــدول  -١

 .٢٠١٧-٢٠١٦للمنظمة والمعنية بالوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها الشاملة للفترة 
 

اإلجراءات واألنشطة والحصائل الخاصة بخطة عمل آلية التنسـيق العالميـة التابعـة لمنظمـة الصـحة  :١الجدول 
 العالمية والمعنية بالوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها

 

 ٢٠١٧-٢٠١٦الحصائل المحققة في  النشاط اإلجراء

إعــــداد حملــــة اتصــــاالت عالميــــة  ١-١
، (بيـان ٢٠١٦وتنفيذها فـي عـام 

جـــدوى تحقيـــق الغايـــات العالميـــة 
التســـع الخاصـــة بـــاألمراض غيـــر 

 )  ٢٠٢٥السارية بحلول عام 

الحملـــة العالميـــة لالتصـــاالت التـــي شـــنتها المنظمـــة بشـــأن األمـــراض غيـــر 
ق ) أثبتـــت اإلمكانـــات المتاحـــة لتحقيـــ١( ٢٠١٦الســـارية فـــي تمـــوز/ يوليـــو 

 ١الغايــــات العالميــــة االختياريــــة التســــع المتعلقــــة بــــاألمراض غيــــر الســــارية
عــن طريــق تبــادل قصــص نجــاح الــدول األعضــاء  - ٢٠٢٥بحلــول عــام 

ات والمـواد في التقدم في مجال األمراض غير السارية، وملخصات السياس
قص قصص الناس مع األمراض قامت عن طريق ) ٢الخاصة بالدعوة؛ (

إعطــاء األمــراض غيــر الســارية جانــب إنســاني وتوضــيح ب ٢غيــر الســارية،
لهــا مـن أثــر علـى حيــاة األشـخاص المتعايشــين معهـا وأســرهم والعــاملين  مـا

 الصحيين والدعاة وراسمي السياسات والقيادات السياسية.

إقامـــة حـــوار حـــول دور الجهـــات  ٢-١
الفاعلـــــة غيـــــر الـــــدول فـــــي دعـــــم 
ـــــي جهودهـــــا  ـــــدول األعضـــــاء ف ال

ــــــ ــــــى مواجهــــــة الوطنيــــــة الرامي ة إل
األمــراض غيــر الســارية فــي فتــرة 

. وســــيؤدي ٢٠١٥مــــا بعــــد عــــام 
الحـــوار إلـــى تقريـــر يشـــتمل علـــى 

 توصيات.

اجتمـــاع عـــالمي للحـــوار حـــول دور الجهـــات الفاعلـــة غيـــر الـــدول فـــي دعـــم 
الدول األعضاء في جهودها الوطنية الراميـة إلـى الحـد مـن األمـراض غيـر 

(موريشــــيوس،  ٢٠٣٠تدامة لعــــام الســــارية كجــــزء مــــن خطــــة التنميــــة المســــ
يتضمن العبر  ٣أسفر عن تقرير ،)٢٠١٦تشرين األول/ أكتوبر  ٢١-١٩

المستخلصــــة والتوصــــيات التــــي يمكــــن تطبيقهــــا فــــي العديــــد مــــن البلــــدان. 
وأصـــدر الرئيســـان المشـــاركان لالجتمـــاع (فرنســـا وموريشـــيوس) بيانـــًا يحـــدد 

سســــات الخيريــــة دور المنظمــــات غيــــر الحكوميــــة والقطــــاع الخــــاص والمؤ 
  ٤والمؤسسات األكاديمية.

                                                           
١                            Noncommunicable diseases: campaign for action – meeting the NCD targets 

(http://www.who.int/beat-ncds/en/, accessed 30 November 2017).  
٢                          NCDs & me (http://apps.who.int/ncds-and-me/, accessed 30 November 2017). 

٣          http://www.who.int/global-coordination-mechanism/dialogues/global-dialogue-meeting-2030-
agenda-for-sustainable-development/en/   

 ).٢٠١٧تشرين الثاني/ نوفمبر  ٣٠تم االطالع في (

اجتمــاع المنظمــة بشــأن الحــوار العــالمي حــول دور الجهــات الفاعلــة غيــر الــدول فــي دعــم الــدول األعضــاء فــي جهودهــا    ٤
باالكالفـا، موريشـيوس، (، ٢٠٣٠الوطنية الرامية إلى التصدي لألمراض غير السارية كجزء من خطة التنمية المستدامة لعـام 

 )٢٠١٦تشرين األول/ أكتوبر  ٢١-١٩
http://www.who.int/global-coordination-mechanism/dialogues/co-chairs-statement-gcm-ncd-global-
dialogue-oct2016-en.pdf?ua=1  

 ).٢٠١٧تشرين الثاني/ نوفمبر  ٣٠طالع في تم اال(
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 ٢٠١٧إقامــــــة حــــــوار فــــــي عــــــام  ٣-١
حــــول الطريقــــة التــــي يمكــــن بهــــا 

ز اتســـــــــاق للحكومـــــــــات أن تعـــــــــزّ 
السياســات بــين مختلــف األوســاط 
المعنيـــــة برســـــم السياســـــات التـــــي 
ــــــــــر  ــــــــــي األمــــــــــراض غي تــــــــــؤثر ف

ــــى  الســــارية. وســــيؤدي الحــــوار إل
 تقرير يشتمل على توصيات.

(مونتيفيـديو،  ١ظمة العالمي بشأن األمـراض غيـر السـاريةوالية مؤتمر المن
) المســـتمدة مـــن خطـــة عمـــل آليـــة ٢٠١٧تشـــرين األول/ أكتـــوبر  ٢٠-١٨

التنســـيق العالميـــة التابعـــة للمنظمـــة والمعنيـــة بالوقايـــة مـــن األمـــراض غيـــر 
السارية ومكافحتها، والعملية التحضيرية لالجتماع الثالث الرفيع المسـتوى. 

كون مـــن الـــدول األعضـــاء الـــذين حضـــروا المـــؤتمر خريطـــة اعتمـــد المشـــار 
بشــأن األمــراض غيــر الســارية بوصــفها  ٢٠٣٠-٢٠١٨طريــق مونتيفيــديو 

ـــة المســـتدامة، ويمكـــن اســـتخدام هـــذه الخريطـــة  ُمـــدخًال مـــن أولويـــات التنمي
في األعمـال التحضـيرية لالجتمـاع الثالـث الرفيـع المسـتوى للجمعيـة  رئيسياً 

العامـــــة المعنـــــي بالوقايـــــة مـــــن األمـــــراض غيـــــر المعديـــــة (غيـــــر الســـــارية) 
 ومكافحتها.

توســـــيع نطـــــاق إشـــــراك الجهـــــات  ١-٢
المشـــاركة مـــن خـــالل المنّصـــات 
التـــــــــــي ُأنشـــــــــــئت علـــــــــــى شـــــــــــبكة 

ــــــــي عــــــــامي  ــــــــت ف  ٢٠١٤اإلنترن
، بمـــــا فـــــي ذلـــــك تحديـــــد ٢٠١٥و

ــــــــــات ومعــــــــــايير اإلتاحــــــــــة  متطلب
للمجموعــات المختلفــة، واســتخدام 
المنّصـــــــة القائمـــــــة علـــــــى شـــــــبكة 
اإلنترنت لنشـر المعلومـات بشـأن 
الخطــــــــــــــــط الُقطريــــــــــــــــة وتنفيــــــــــــــــذ 

 االلتزامات الوطنية.

المرحلــة األولــى مــن الشــبكة المعرفيــة للعمــل علــى مكافحــة األمــراض غيــر 
وهـــي متاحـــة للـــدول  ٢٠١٧اســـُتهلت فـــي تشـــرين األول/ أكتـــوبر  ٢الســـارية

األعضـــاء والمنظمـــات التابعـــة لمنظومـــة األمـــم المتحـــدة والجهـــات الفاعلـــة 
 غير الدول المسجلة.

استكشـــــــــــاف النهـــــــــــوج األخـــــــــــرى  ٢-٢
المنخفضــــة التكلفــــة التــــي يمكــــن 
اتباعهـــــا لبـــــث المعـــــارف وٕاجـــــراء 
التفاعل بين المشـاركين واسـتخدم 

 هذه النهوج على النحو المالئم.

الـــدورات الدراســـية القائمـــة علـــى شـــبكة اإلنترنـــت التـــي فضـــًال عـــن سلســـلة 
، يّسرت المستودعات المواضيعية المتعددة التي ٤-٢ينص عليها اإلجراء 

تحتوي عليها الشبكة المعرفية للعمل على مكافحة األمراض غير السارية، 
تبــادل األمثلــة الُقطريــة وأفضــل الممارســات والبحــوث الخاصــة بالتنفيــذ بــين 

ـــة  المســـتخدمين المســـجلين. وتـــؤدي الحصـــائل التـــي تحققهـــا األفرقـــة العامل
التابعة آللية التنسيق العالمية التابعـة للمنظمـة بشـأن الوقايـة مـن األمـراض 
غير السارية ومكافحتها، والسيما الفريـق العامـل المعنـي بـالتثقيف الصـحي 

 بدرجة أكبر. ٢-٢والتوعية باألمور الصحية، إلى تعزيز اإلجراء 

                                                           
 ٢٠١٧تشــــرين األول/ أكتــــوبر  ٢٠-١٨العالميــــة بشــــأن األمــــراض غيــــر الســــارية،  الصــــحةالمــــؤتمر العــــالمي لمنظمــــة    ١
)http://www.who.int/conferences/global-ncd-conference/en/ ، ٢٠١٧تشرين الثاني/ نوفمبر  ٣٠تم االطالع في( 

ــــــر الســــــارية   ٢ ــــــم االطــــــالع فــــــي  ،/http://139.59.160.214( الشــــــبكة المعرفيــــــة للعمــــــل علــــــى مكافحــــــة األمــــــراض غي ت
  ).٢٠١٧نوفمبر الثاني/  تشرين  ٣٠
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تيســــير تبــــادل المعلومــــات بشــــأن  ٣-٢
البحوث المتعلقة باألمراض غيـر 
الســارية وتحويلهــا إلــى إجــراءات، 
وتحديد العقبات التي تحـول دون 
إجــــــــــــراء البحــــــــــــوث وتحويلهــــــــــــا، 
وتيســــير االبتكــــار بهــــدف تعزيــــز 
قاعـــــــــــــــدة المعـــــــــــــــارف التخـــــــــــــــاذ 
اإلجـــــــــــراءات المســـــــــــتمرة علـــــــــــى 
ــــــــــوطني واإلقليمــــــــــي  الصــــــــــعيد ال

 والعالمي.

ظمة العالمي بشأن األمراض غير السارية الذي ُعقد مـؤخرًا في مؤتمر المن
 )، حدث ما يلي: ٢٠١٧تشرين األول/ أكتوبر  ٢٠-١٨(مونتيفيديو، 

حلقـــــة عمـــــل بـــــالتوازي ألصـــــحاب المصـــــلحة المتعـــــددين  ١٢ُأقيمـــــت  •
والقطاعــات المتعــددة لبحــث الفــرص المتاحــة وتقيــيم أدوارهــم المحــددة 

أجــل تيســير اعتمــاد الممارســات  فــي إحــداث تغييــرات فــي النظــام مــن
والتــدخالت المســـّندة بالبّينـــات وتوثيـــق االبتكـــارات وأفضـــل الممارســـات 

 وقصص النجاح؛

ت حلقــة دراســية بشــأن بحــوث التنفيــذ لتســريع التقــدم الُمحــرز فــي ُنّظمــ •
مجــــال الوقايــــة مــــن األمــــراض غيــــر الســــارية ومكافحتهــــا، بــــدعم مــــن 

أدت إلــى حشــد جهــود و زمنــة، التحــالف العــالمي لمكافحــة األمــراض الم
أصـــــحاب المصـــــلحة الرئيســـــيين فـــــي المنظمـــــة والمؤسســـــات البحثيـــــة 

تحديـــــد نهــــــوج  المبذولـــــة فـــــي ســـــبيل ،واألكاديميـــــة وممـــــولي البحـــــوث
ـــــة  ـــــر البيئ ـــــث أو مـــــن أجـــــل واســـــتراتيجيات تغيي ـــــذ أو الب بحـــــوث التنفي

االســــتعداد للممارســــات المســــّندة بالبّينــــات فــــي مجــــال األمــــراض غيــــر 
 واالهتمام بها؛ وتعزيز الشراكات في مجال ممارسات البحث؛السارية 

ُوضــعت ترتيبــات تعاونيــة بــين آليــة التنســيق العالميــة التابعــة للمنظمــة  •
والمعنيـــة بالوقايـــة مـــن األمـــراض غيـــر الســـارية ومكافحتهـــا والتحـــالف 
العالمي لمكافحة األمراض المزمنة، من أجل تمويـل البحـوث المتعلقـة 

نية المعنيــــة فــــي البلــــدان المنخفضــــة والمتوســــطة بالمجموعــــات الســــكا
الـــدخل والبحـــوث المتعلقـــة بالمجموعـــات الســـكانية الســـريعة التـــأثر فـــي 

 البلدان المرتفعة الدخل.

وُنشــــرت عشــــرة مقــــاالت فــــي المجــــالت األكاديميــــة الخاضــــعة الســــتعراض 
األقران (المتاحة من خالل الشبكة المعرفية للعمل علـى مكافحـة األمـراض 

 لسارية).غير ا

عقــد سلســلة جديــدة مــن الــدورات  ٤-٢
الدراســـــية علـــــى شـــــبكة اإلنترنـــــت 

 للجهات المشاركة.

ــــــــرة  ُأعــــــــّدت ــــــــت خــــــــالل الفت ــــــــى شــــــــبكة اإلنترن  عشــــــــر دورات دراســــــــية عل
ــــة مــــن و ، ٢٠١٧-٢٠١٦ ــــة للوقاي ــــف المجــــاالت ذات األولوي شــــملت مختل

  ١األمراض غير السارية ومكافحتها.

                                                           
ليـة التنسـيق العالميـة المعنيـة بالوقايـة مـن األمـراض غيـر التابعـة آل سلسلة الدورات الدراسـية القائمـة علـى شـبكة اإلنترنـت   ١

 webinars (http://who.int/global-coordination-mechanism/news/2016-gcm-ncd-webinars/en/) ٢٠١٦لعـــــام  الســـــارية ومكافحتهـــــا
ليــة التنســيق العالميــة المعنيــة بالوقايــة مــن األمــراض غيــر التابعــة آل سلســلة الــدورات الدراســية القائمــة علــى شــبكة اإلنترنــتو 

 ،webinars (http://who.int/global-coordination-mechanism/news/2017-gcm-ncd-webinars/en/) ٢٠١٧لعــــام  الســــارية ومكافحتهــــا
 ).٢٠١٧تشرين الثاني/ نوفمبر  ٣٠تم االطالع عليهما في (
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ــــــــــــي  ١-٣ ــــــــــــق عامــــــــــــل ف إنشــــــــــــاء فري
ليوصــــــــــي بســــــــــبل  ٢٠١٦ عــــــــــام

ووسـائل تشــجيع الـدول األعضــاء 
والجهــــــات الفاعلــــــة غيــــــر الــــــدول 
علـــــى تعزيـــــز إدراج الوقايـــــة مـــــن 
ـــــــــــــــر الســـــــــــــــارية  األمـــــــــــــــراض غي
ومكافحتهـــــــــا فـــــــــي االســـــــــتجابات 
الالزمـــة لمـــرض األيـــدز والعـــدوى 
بفيروســـــــــــــه وبـــــــــــــرامج الصـــــــــــــحة 
الجنســية واإلنجابيـــة وصـــحة األم 
ــــل، وكــــذلك ســــائر البــــرامج  والطف

كافحــــــــــة األمــــــــــراض المعنيــــــــــة بم
الســـارية، مـــن قبيـــل تلـــك المعنيـــة 
بمكافحـــــة الســـــل، بوســـــائل منهـــــا 
إدراجهــــــــا بوصــــــــفها جــــــــزءًا مــــــــن 
الجهــــــود المبذولــــــة علــــــى نطــــــاق 
أوســــــع لتعزيــــــز الــــــنظم الصــــــحية 
وتوجيههــــــــــــا صــــــــــــوب معالجــــــــــــة 
موضــــوع الوقايــــة مــــن األمــــراض 
غيــــــر الســــــارية ومكافحتهــــــا مــــــن 
خـــــالل تـــــوفير الرعايـــــة الصـــــحية 

علـــى النـــاس  األوليـــة التـــي تركـــز
وتحقيـــــــــــق التغطيـــــــــــة الصـــــــــــحية 
الشـــاملة. وســـيعد الفريـــق العامـــل 

 تقريرًا يشمل توصيات.

لفتـرة تمتـد لعـام واحـد، وقـام  ٢٠١٦ُأنشئ الفريق العامل في شـباط/ فبرايـر 
المـــدير العـــام بعـــد ذلـــك بإعـــادة تعيـــين أعضـــائه ورئيســـيه المشـــاركين لفتـــرة 

العامل ثالث مرات قبل استكمال إضافية تمتد لستة أشهر. واجتمع الفريق 
ـــه. وُنشـــر تقريـــر مبـــدئي ـــول/ ســـبتمبر  ١عمل ـــدم ٢٠١٦فـــي أيل . وســـوف يق

تقريــر ختــامي يشــتمل علــى توصــيات إلــى المــدير العــام فــي كــانون األول/ 
 ويتاح أمام الدول األعضاء. ٢٠١٧ديسمبر 

 

ــــــــــــي  ٢-٣ ــــــــــــق عامــــــــــــل ف إنشــــــــــــاء فري
ليوصــــــــــي بســــــــــبل  ٢٠١٦ عــــــــــام

اء ووسـائل تشــجيع الـدول األعضــ
والجهــــــات الفاعلــــــة غيــــــر الــــــدول 
علـــــى مواءمــــــة التعــــــاون الــــــدولي 
بشأن األمراض غير السارية مـع 
الخطط الوطنية فيما يتعلق بتلـك 

اليـــــة األمـــــراض بهـــــدف زيـــــادة فعّ 
المعونــــة وأثــــر المــــوارد الخارجيــــة 
اإلنمــائي دعمـــًا للجهـــود المبذولـــة 
فـــــــــي مجـــــــــال األمـــــــــراض غيـــــــــر 
الســـارية. وســـيعد الفريـــق العامـــل 

 يشمل توصيات. تقريراً 

لفتـرة تمتـد لعـام واحـد، وقـام  ٢٠١٦ُأنشئ الفريق العامل في شـباط/ فبرايـر 
المـــدير العـــام بعـــد ذلـــك بإعـــادة تعيـــين أعضـــائه ورئيســـيه المشـــاركين لفتـــرة 
إضافية تمتد لستة أشهر. واجتمع الفريق العامل ثالث مرات قبل استكمال 

. وسـوف يقـدم تقريـر ٢٠١٦عمله. وُنشر تقرير مبدئي في أيلـول/ سـبتمبر 
ختـــــامي يشـــــتمل علـــــى توصـــــيات إلـــــى المـــــدير العـــــام فـــــي كـــــانون األول/ 

 ويتاح أمام الدول األعضاء. ٢٠١٧ ديسمبر

                                                           
التابعـة  لية التنسيق العالميـةالفريق العامل المعني بإدراج األمراض غير السارية في المجاالت البرمجية األخرى التابع آل   ١

) ٢٠١٧-٢٠١٦، ١-٣(الفريــــــــــق العامــــــــــل  المعنيــــــــــة بالوقايــــــــــة مــــــــــن األمــــــــــراض غيــــــــــر الســــــــــارية ومكافحتهــــــــــاو  للمنظمــــــــــة
http://www.who.int/global-coordination-mechanism/working-groups/working-group-3-1/en ) تــــــــم االطــــــــالع

 ).٢٠١٧تشرين الثاني/ نوفمبر  ٣٠في 
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ــــــــــــي  ٣-٣ ــــــــــــق عامــــــــــــل ف إنشــــــــــــاء فري
ليوصــــــــــي بســــــــــبل  ٢٠١٧ عــــــــــام

ووسـائل تشــجيع الـدول األعضــاء 
والجهــــــات الفاعلــــــة غيــــــر الــــــدول 
علـــــى تعزيـــــز التثقيـــــف الصـــــحي 

الصــحية بشــأن والتوعيــة بــاألمور 
ــــــر الســــــارية، مــــــع  األمــــــراض غي
التركيـــــــز بصـــــــفة خاصـــــــة علـــــــى 
مجموعـــات الســــكان ذات الــــوعي 
الصـــــــحي المتـــــــدني و/ أو التـــــــي 
تعــاني مــن عــدم الــوعي بــاألمور 
الصحية، وذلك في إطار مراعـاة 
مــا تنفــذه جميــع الــدول األعضــاء 
مـــــــن تـــــــدخالت عاليـــــــة المـــــــردود 
ومعقولـــــــــــة التكلفـــــــــــة تـــــــــــرد فـــــــــــي 

ـــــــذييل لعمـــــــل مـــــــن خطـــــــة ا ٣ الت
ـــة  العالميـــة للمنظمـــة بشـــأن الوقاي
ـــــــر الســـــــارية  مـــــــن األمـــــــراض غي

 .٢٠٢٠-٢٠١٣ومكافحتهـــــــــــــــــــــا 
وســـــــيعد الفريـــــــق العامـــــــل تقريـــــــرًا 

 يشمل توصيات.

واسُتهل فـي اجتماعـه األول  ٢٠١٦ُأنشئ الفريق العامل في شباط/ فبراير 
. ٢٠١٧. واجتمـع مـرة أخـرى فـي حزيـران/ يونيـو ٢٠١٧في شباط/ فبراير 

وينفـذ الفريـق  ١ارير الرئيسـين المشـاركين الخاصـة باالجتمـاعين.وُنشرت تق
العامــل عــددًا متناميــًا مــن المشــاريع الوطنيــة اإليضــاحية الخاصــة بالتوعيــة 
بــــاألمور الصــــحية (حاليــــًا فــــي المرحلــــة التحضــــيرية فــــي الصــــين ومصــــر 
وميانمــار) تعزيــزًا للتوصــيات التــي يعكــف علــى صــياغتها. ويحــدد أعضــاء 

قــع المشــاريع اإليضــاحية داخــل بلــدانهم التــي ســُينفذ فيهــا التــدخل الفريــق موا
المحـــدد للتوعيـــة بـــاألمور الصـــحية علـــى نحـــو يركـــز علـــى األمـــراض غيـــر 
السارية. وتجّسد هذه المواقع مختلف السـياقات واألمـاكن وتتوجـه المشـاريع 
إلـــى مختلـــف مجـــاالت األمـــراض غيــــر الســـارية بحيـــث ُتكـــّون حزمـــة مــــن 

دة للتوعية باألمور الصحية لتُـدرج بتة الخاصة بسياقات محدّ التدخالت المث
 في التقرير المقدم إلى المدير العام. 

االســـــتمرار فـــــي دعـــــم جماعـــــات   ١-٤
الممارســـــــين التـــــــي ُأنِشـــــــَئت فـــــــي 

وٕانشـــــاء  ٢٠١٥و ٢٠١٤عـــــامي 
جماعـــــــــات جديـــــــــدة منهـــــــــا فـــــــــي 

 .٢٠١٧و ٢٠١٦ عامي

المواضــــــيعية  تشــــــمل الموضــــــوعات التــــــي تناولتهــــــا جماعــــــات الممارســــــين
العمــــــل المتعــــــدد القطاعــــــات بشــــــأن األمــــــراض غيــــــر الســــــارية،  ٢الحاليــــــة
الجيـــــل القـــــادم فـــــي االســـــتجابة لألمـــــراض غيـــــر الســـــارية، والتوعيـــــة  ودور

بـــاألمور الصـــحية والتثقيـــف الصـــحي فـــي مجـــال األمـــراض غيـــر الســـارية، 
واّتبــــاع نهــــج يراعــــي االعتبــــارات الخاصــــة بالجنســــين إزاء األمــــراض غيــــر 

رية، وسائر المجاالت التي تجّسد الجوانب المشـتركة بـين خطـة العمـل السا
العالميــــــــــة للمنظمــــــــــة بشــــــــــأن الوقايــــــــــة مــــــــــن األمــــــــــراض غيــــــــــر الســــــــــارية 

والغايــات الخاصــة بأهــداف التنميــة المســتدامة  ٢٠٢٠-٢٠١٣ ومكافحتهــا
المتعلقــة بــاألمراض غيــر الســارية. وقــد اســُتهلت جماعــة ممارســين للمراكــز 

بــاألمراض غيــر الســارية فــي وزارات الصــحة فــي تشــرين  الوطنيــة المعنيــة
، وســــوف تحــــدد االحتياجــــات والطلبــــات الخاصــــة ٢٠١٧ الثــــاني/ نــــوفمبر

بتنفيـــذ الـــدعم علـــى الصـــعيد الُقطـــري، والمجـــاالت التـــي يلـــزم فيهـــا إنشــــاء 
 جماعات جديدة باالستناد إلى احتياجات البلدان.

                                                           
ليـة التنسـيق في مجال األمراض غير السارية، التابع آلوالتوعية باألمور الصحية  التثقيف الصحيالفريق العامل المعني ب  ١

) ٢٠١٧-٢٠١٦، ٣-٣(الفريــق العامــل  كافحتهــاالمعنيــة بالوقايــة مــن األمــراض غيــر الســارية ومو  التابعــة للمنظمــة العالميــة
)http://www.who.int/global-coordination-mechanism/working-groups/working-group-3-3/en/،  تــــم االطــــالع

 ).٢٠١٧تشرين الثاني/ نوفمبر  ٣٠في 

المعنيــــة بالوقايــــة مــــن األمــــراض غيــــر الســــارية و  التابعــــة للمنظمــــة ليــــة التنســــيق العالميــــةجماعــــات الممارســــين التابعــــة آل  ٢
 المعرفيـــــة للعمـــــل علـــــى مكافحـــــة األمـــــراض غيـــــر الســـــارية بكةوالشـــــ) /https://communities.gcmportal.org(ومكافحتهـــــا 

)http://139.59.160.214/ ( تم االطالع عليهما في)٢٠١٧تشرين الثاني/ نوفمبر  ٣٠.( 
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 ٢٠١٧-٢٠١٦الحصائل المحققة في  النشاط اإلجراء

في تطبيق  ٢٠١٦البدء في عام  ٢-٤
ســتكون المنظمــة قــد  الــنهج الــذي

وضـــــــــــــعته لتســـــــــــــجيل وتعمـــــــــــــيم 
مســــــــــاهمات القطــــــــــاع الخــــــــــاص 
وكيانـــــــــــات األعمـــــــــــال الخيريـــــــــــة 
ــــــــوغ  والمجتمــــــــع المــــــــدني فــــــــي بل
الغايــــــــــــات االختياريــــــــــــة التســــــــــــع 
ـــــــــــــر  ـــــــــــــاألمراض غي ـــــــــــــة ب المتعلق

 السارية.

ُنشـــرت تفاصـــيل العمليـــة التـــي تتبعهـــا األمانـــة الســـتكمال عملهـــا الخـــاص 
ــــنهج، وأحــــدث المعلومــــات وبعــــد اســــتكمال هــــذا  ١بشــــأنها. بوضــــع هــــذا ال

العمــل، ســُتدعى آليــة التنســيق العالميــة التابعــة للمنظمــة والمعنيــة بالوقايــة 
مـن األمـراض غيــر السـارية ومكافحتهـا إلــى التشـجيع علـى التنفيــذ مـن ِقبــل 

 الجهات الفاعلة غير الدول حسب االقتضاء.

ــــــــــــــــين   ١-٥ ــــــــــــــــات المعني حشــــــــــــــــد طاق
والمختــــــــــارين مــــــــــن المشــــــــــاركين 

دراســة (دراســتان فــي  ١٢ إلجــراء
كــــل إقلــــيم مــــن أقــــاليم المنظمــــة) 
عــــــــن عــــــــبء األمــــــــراض غيــــــــر 
الســـارية الـــذي تلقيـــه علـــى عـــاتق 
الصـــحة العموميـــة علـــى الصـــعيد 
الـوطني فـي البلـدان الناميـة وعـن 
ــــــة تلــــــك األمــــــراض بــــــالفقر  عالق
والتنمية االجتماعية واالقتصـادية 
وثمــــــــن التقــــــــاعس عــــــــن العمــــــــل 

يلة وتكلفــة العمــل. وستُنشــر حصــ
 ٢٠١٦تلك الدراسات في عـامي 

 .٢٠١٧و

بـاألمراض  المعنيةفرقة عمل األمم المتحدة المشتركة بين الوكاالت  أجرت
غيــر المعديــة (غيــر الســارية) الدراســات االثنتــي عشــر كجــزء مــن البرنــامج 
العـــالمي المشـــترك بـــين منظمـــة الصـــحة العالميـــة وبرنـــامج األمـــم المتحـــدة 
اإلنمــــائي والمعنــــي بــــاألمراض غيــــر الســــارية، وســــوف تُنشــــر بعــــد موافقــــة 

  ٢الحكومات المعنية.
 

ة علـــــــــى شـــــــــبكة إنشـــــــــاء منّصـــــــــ ٢-٥
لرســـم  ٢٠١٦عـــام  اإلنترنـــت فـــي

خـــــــرائط المـــــــوارد القائمـــــــة وتلـــــــك 
ـــة واآلليـــات المقدمـــة مـــن  المحتمل
المشــــاركين إلــــى البلــــدان الناميــــة 

بالتزاماتهــا  لمســاعدتها فــي الوفــاء
المقطوعة بشأن عالج األمـراض 
غيــــر الســــارية فــــي فتــــرة مــــا بعــــد 

 .٢٠١٥عام 

ة" ُأنشـــئت "الشـــبكة المعرفيـــة للعمـــل علـــى مكافحـــة األمـــراض غيـــر الســـاري
. ويجري إضافة ٢٠١٦ة شاملة قائمة على شبكة اإلنترنت في عام كمنصّ 

 ة.المنصّ  هذه مصادر وآليات الدعم إلى

 
ـــة بالوقايـــة مـــن ٢٠١٧-٢٠١٦وخـــالل الثنائيـــة  -٢ ، جمعـــت آليـــة التنســـيق العالميـــة التابعـــة للمنظمـــة والمعني

الفاعلــة غيــر الــدول حــول الخطــة الخاصــة جهــة مــن الجهــات  ١٤٠األمــراض غيــر الســارية ومكافحتهــا أكثــر مــن 
بــاألمراض غيــر الســارية. وقــد أثبتــت آليــة التنســيق تــدريجيًا فّعاليــة نموذجهــا وقوتــه، وزادت مــن الــدعم الــذي تقدمــه 
األمانة إلى الدول األعضاء في ترجمة االلتزامات العالمية إلى إجراءات، وشاركت بنشاط مع الجهات الفاعلة غيـر 

ات لتحديــد العقبــات واقتــراح الحلــول وٕاحــراز ذكــاء الــوعي وبــث المعــارف والمعلومــات وتــوفير منّصــالــدول فــي ســبيل إ
  التقدم في العمل المتعدد القطاعات من خالل التعاون مع أصحاب المصلحة الدوليين.

                                                           
 .٢، الملحق ٧٠/٢٧الوثيقة ج   ١

٢           Revised standard Joint Programme document (http://who.int/ncds/un-task-force/catalyzing-
multisectoral-action-for-ncds-joint-programming-document.pdf?ua=1, accessed 30 November 2017). 
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 ٣الملحق 
 
  )٢٠١٧( ١٢- ٧٠ج ص عالتقدم الُمحرز في تنفيذ القرار 

 (الوقاية من السرطان ومكافحته في سياق نهج متكامل)
 

، بمـا فـي ذلـك ١٢-٧٠ج ص عبدأت األمانة في تنفيذ العديد من طلبات جمعية الصحة الـواردة فـي القـرار  -١
 اً ونشــرها فيمــا يتعلــق بالتــدخالت األعلــى مــردودجمــع البّينــات وتوليفهــا إعــداد تقريــر عــالمي عــن الســرطان؛  مــا يلــي:

دول األعضــاء تقــديم المســاعدة التقنيــة المتســقة إلــى الــوبيــان مبــّررات االســتثمار؛ إعــداد تقريــر عــن إتاحــة األدويــة؛ 
 والشراكات والشبكات.

 
ـــــة لبحـــــوث الســـــرطان، مشـــــاورة (جنيـــــف،  -٢ ـــــي ذلـــــك الوكالـــــة الدولي أيلـــــول/  ٥و ٤ونظمـــــت األمانـــــة بمـــــا ف

) حـــول نطـــاق التقريـــر العـــالمي عـــن الســـرطان ومكوناتــه وخطـــة عملـــه. وســـاهم ممثلـــو جميـــع أقـــاليم ٢٠١٧ ســبتمبر
 المنظمة بالمدخالت ووجهات النظر والخبرات المختلفة. 

 
رات االسـتثمار، عت األمانة في عملها على جمع البّينات بشأن التدخالت ذات المردود وصياغة مبـرّ وتوسّ  -٣

مســــارات العمــــل الشــــاملة واإلقليميــــة ذات الصــــلة، وكجــــزء مــــن برنــــامج العمــــل الخــــاص بــــاألمراض باالســــتناد إلــــى 
الســــارية، وقــــد قامــــت بــــذلك بالتعــــاون مــــع الوكالــــة الدوليــــة لبحــــوث الســــرطان. وُعقــــدت مشــــاورة غيــــر رســــمية  غيــــر

البيانات ذات أساليب جمع  تحديد ) كي يسهم أصحاب المصلحة في٢٠١٧تشرين الثاني/ نوفمبر  ١٣(المكسيك، 
رات االسـتثمار الصلة وتوليفها فيما يتعلق بالفّعالية من حيـث التكلفـة. وُتسـتخدم هـذه البيانـات اآلن فـي صـياغة مبـرّ 

 وٕاعداد أداة لحساب التكاليف لدعم عملية صنع القرار السياسي في مجال الوقاية من السرطان ومكافحته. 
 
يات المنظمة دعمًا لبناء القـدرة علـى مكافحـة السـرطان. وفضـًال وُقدمت المساعدة التقنية على جميع مستو  -٤

مـن التقريـر الرئيسـي  ٢٦و ٢٥أحدث المعلومـات بشـأن التقـدم الُمحـرز فـي الفقـرتين  التي نصت عليها لبعثاتعن ا
رنــامج فيمـا يتعلــق بالتــدبير العالجــي لألمــراض غيــر الســارية، قُــدمت المســاعدة التقنيــة مــن خــالل البعثــة المتكاملــة لب

العمـــل بشـــأن عـــالج الســـرطان الـــذي ُتجـــرى بالتعـــاون مـــع الوكالـــة الدوليـــة للطاقـــة الذريـــة والوكالـــة الدوليـــة لبحـــوث 
ومـن الُمقـرر إرسـال البعثـات إلـى المزيـد  ٢٠١٧السرطان. وقد ُأرسلت البعثات إلى أكثر من خمسة بلـدان فـي عـام 

تنفيــذ االســتنتاجات التــي ل تيســيراً ر المســاعدة التقنيــة . وبعــد اســتكمال كــل بعثــة، تســتم٢٠١٨مــن البلــدان فــي عــام 
 توصلت إليها البعثة.

 
المدير العام بإعداد تقرير تقني شامل بشأن إتاحة أدوية السرطان كي ينظر  الطلب المقدم إلىوبناًء على  -٥

ــًا فيــه المجلــس التنفيــذي فــي دورتــه الرابعــة واألربعــين بعــد المائــة، صــيغت مــذكرة مفــاهيم توضــح هي كــل الوثيقــة وفق
 . ٢٠١٨ومن المقرر عقد مشاورة للخبراء في بداية عام  ألحكام القرار.
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  ٤الملحق 
 

 تقرير مرحلي لفرقة عمل األمم المتحدة المشتركة بين الوكاالت المعينة 

 بالوقاية من األمراض غير المعدية (غير السارية) ومكافحتها
  
  
تواصل فرقة عمل األمم المتحدة المشتركة بين الوكاالت المعنية بالوقاية من األمراض غير المعدية (غير  -١

. وفـــي ظـــل الجهـــود المبذولـــة حاليـــًا إلعـــادة توجيـــه ٢٠١٣منـــذ إنشـــائها فـــي عــام الســارية) ومكافحتهـــا إحـــراز التقـــدم 
، أثبتـت فرقـة العمــل ٢٠٣٠منظومـة األمـم المتحـدة اإلنمائيـة مـن أجـل تحقيـق أهـداف خطـة التنميـة المسـتدامة لعـام 

الصـعيد الُقطـري فـي أنها مثال جيد على الدعوة إلى سد الثغرات في القدرة دعمًا لتحقيق النتائج والتمكين منه علـى 
المتعلقــة بــاألمراض غيــر الســارية. ومــع ذلــك فمازالــت و أهــداف التنميــة المســتدامة المدرجــة فــي ســبيل بلــوغ الغايــات 

 هناك ثغرات خطيرة في قدرة فرقة العمل على الوفاء بكامل الطلب على المساعدة التقنية. 
 
مشــتركة إلــى الــدول األعضــاء. البرمجــة للثــة بع ٢٠وخــالل الســنوات األربــع الماضــية، نفــذت فرقــة العمــل  -٢

منظومـة األمـم المتحـدة فـي واحـدة أو أكثـر مـن هـذه ل منظمة تابعة ١٧وخضعت البعثات لقيادة المنظمة، وشاركت 
البعثـــات. وأحـــدثت هـــذه البعثـــات تغيـــرات فـــي السياســـات والممارســـات علـــى نطـــاق الحكومـــة والبرلمـــانيين والجهـــات 

أثير على رؤساء الدول والوزراء. وتترك بعثـات البرمجـة المشـتركة موروثـًا يتمثـل فـي تعزيـز الفاعلة غير الدول، بالت
األفرقة الُقطرية لألمم المتحدة ووضـعها فـي مكانـة أفضـل تمكنهـا مـن التوّسـع فـي الـدعم المقـدم إلـى الحكومـات مـن 

تعمل بعد ذلك أمانة الفريق العامل أجل التصدي لألمراض غير السارية كجزء من التنمية الوطنية األوسع نطاقًا. و 
 مع األفرقة الُقطرية ووكاالت األمم المتحدة وصناديقها وبرامجها المعنية لضمان اإلبقاء على الزخم. 

 
ن البــرامج العالميــة المشــتركة البلــدان مــن الحصــول علــى دعــم وكــاالت األمــم المتحــدة المتضــافر مــن وتمّكــ -٣

ألمراض غير السارية تحديـدًا. وهـي تتطلـب مـن أعضـاء فرقـة العمـل الخاصة باع في االستجابة الوطنية أجل التوسّ 
تحديـــد التمويـــل وتعبئتـــه مـــن أجـــل تنفيـــذ العمـــل علـــى الصـــعيد الـــوطني أو دون الـــوطني. وتشـــمل البـــرامج العالميـــة 

ألمراض غيــر الســارية وحفــز العمــل ) تعزيــز تصــريف الشــؤون الوطنيــة فيمــا يتعلــق بــا١المشــتركة الحاليــة مــا يلــي: (
) التخلص من ٣) مكافحة السرطان الشاملة؛ (٢مراض غير السارية والتنمية؛ (الوطني المتعدد القطاعات بشأن األ

تعظــــيم االســــتفادة مــــن التكنولوجيــــات المحمولــــة فــــي محاربــــة األمــــراض غيــــر الســــارية؛ ) ٤ســــرطان عنــــق الــــرحم؛ (
ل علــى نحــو ضــار والعنــف القــائم علــى نــوع الجــنس واألمــراض المعديــة. إضـعاف الصــالت بــين تعــاطي الكحــو  )٥(
بلـدًا لحشـد اسـتجابة وطنيـة  ١٧عمل سبع منها معًا فـي يشارك تسع من وكاالت األمم المتحدة في هذه البرامج، و يو 

 شاملة لسرطان عنق الرحم.
 
مواردهــا القائمــة ومواءمتهــا وهنــاك عــدد مــن األفرقــة المواضــيعية التــي تتــيح ألعضــاء فرقــة العمــل تجميــع  -٤

) الصـحة والعافيـة ١بمزيد من الفّعالية علـى الصـعيدين العـالمي والُقطـري. وتتضـمن المجـاالت المشـمولة مـا يلـي: (
األمـــراض غيـــر الســـارية فـــي الطـــوارئ اإلنســـانية؛ ) ٤) ترصـــد األمـــراض غيـــر الســـارية؛ (٣) التغذيـــة؛ (٢النفســـية؛ (

خ. وتتمثـــل إحـــدى أولويـــات فرقـــة العمـــل فـــي ضـــمان أن الـــدول األعضـــاء يمكنهـــا الصـــحة والبيئـــة وتغّيـــر المنـــا )٥(
االستفادة من الدور القيادي لمنظومة األمم المتحدة وقدرتها التقنية في تنفيذ اتفاقية المنظمة اإلطارية بشأن مكافحة 

 التبغ. 
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وعلى الرغم من وجود هذه الترتيبات واآلليات وعملها، فهناك العديد من التحديات التي تحول دون تحقيـق  -٥
منظومـــة األمـــم المتحـــدة إلمكاناتهـــا فـــي دعـــم البلـــدان فـــي التصـــدي لألمـــراض غيـــر الســـارية. وتـــؤدي هـــذه العوامـــل 

رد واألصـول التـي يمكـن نشـرها مـن داخـل المثبطة إلى عـدم التوافـق بـين الطلـب علـى الصـعيد الُقطـري وتـوافر المـوا
 منظومة األمم المتحدة. وهي تشمل ما يلي: 

 
ضـــرورة تمتـــع األفرقـــة الُقطريـــة لألمـــم المتحـــدة بالمزيـــد مـــن القـــدرة علـــى تنســـيق العمـــل وتلبيـــة الزيـــادة  •

السريعة في طلب الحكومات على المساعدة التقنية كي تضع نهوجـًا شـاملة للحكومـة ككـل وللمجتمـع 
. وعلـــى الـــرغم مـــن أن الـــدعم السياســـي الـــذي يقدمـــه أعضـــاء فرقـــة العمـــل قـــد زاد، فهـــو مـــازال ككـــل
ُيتــرجم علــى نحــو كــاٍف إلــى مســاعدة تقنيــة علــى أرض الواقــع. ومازالــت األفرقــة الُقطريــة ال تتلقــى  ال

تحتـاج إليـه. وهنـاك فـرص سـانحة لمواءمـة العمـل علـى نطـاق منظومـة األمـم المتحـدة  مـاالدعم بقدر 
بمزيــد مــن الفّعاليــة فــي ظــل زيــادة التمويــل المتعــدد األطــراف الــذي يقدمــه البنــك الــدولي والمصــارف 
اإلنمائيـــة اإلقليميـــة إلـــى البـــرامج المعنيـــة بـــاألمراض غيـــر الســـارية، وتحّســـن مشـــاركة شـــركاء التنميـــة 

حاجــة عاجلــة إلــى المزيــد مــن  ثمــةاكات بــين أصــحاب المصــلحة المتعــددين والقطــاع الخــاص. و والشــر 
 الموارد لتنفيذ البرامج العالمية المشتركة الخاصة بفرقة العمل.

 
ضـــرورة مواصـــلة التقـــدم علـــى نحـــو يتجـــاوز برنـــامج العمـــل الخـــاص بـــاألمراض غيـــر الســـارية ودمـــج  •

ري، مـــع ســـائر األولويــــات المهمـــة مثــــل الصـــحة النفســــية االســـتجابات، والســـيما علــــى الصـــعيد الُقطــــ
والسالمة على الطرق وأثر عوامل الخطـر البيئيـة علـى أهـداف التنميـة المسـتدامة المتعلقـة بـاألمراض 
غير السارية. وسيتطلب ذلك العمل على نحو أذكى وأكثر تضافرًا على نطاق منظومة األمم المتحدة 

ة. وعلـى نطـاق منظومـة األمـم المتحـدة، كـان التركيـز فـي مجـال من أجل تعظـيم أثـر المـوارد الشـحيح
الصــحة منصــبًا علــى األمــراض الســارية وصــحة األم والطفــل. ويلــزم اآلن التوســع توســعًا ضــخمًا فــي 

نها من االسـتجابة لألمـراض غيـر السـارية العمليات لوضع منظومة األمم المتحدة في مكانة قوية تمكّ 
 غطية الصحية الشاملة. وقد بدأت هذه العملية لتوها.بوصفها جزءًا من برنامج الت

 
تــأثير دوائــر الصــناعة. ســلطت بعثــات البرمجــة المشــتركة التــي قامــت بهــا فرقــة العمــل الضــوء علــى  •

تفشي محاوالت دوائر الصناعة للتأثير على سياسـات الحكومـة. وفـي حـين أن أنشـطة دوائـر صـناعة 
اع دوائـــــر صـــــناعة الكحـــــول واألغذيـــــة والمشـــــروبات ، فـــــإن فرقـــــة العمـــــل شـــــهدت اّتبـــــمترســـــخةالتبـــــغ 

على نحو متزايد، بما في ذلك إصدار دوائر الصناعة لتعليمات للحكومـات قبـل  مماثلةالستراتيجيات 
بعثات البرمجة المشتركة. وقد اعتمدت األمم المتحدة مؤخرًا سياسة نموذجية لمنظمات األمم المتحدة 

 عة التبغ. بشأن منع التدخل من ِقبل دوائر صنا
 
ة على الحفاظ على أمانة فرقة العمل في ظل التنـامي المسـتمر لعمـل الفرقـة. المنظملزم زيادة قدرة تو  •

 وتضم أمانة فرقة العمل حاليًا ثالثة أفراد.
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