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   التنسيق آللية األولي التقييم
   األمراض من الوقاية بشأن للمنظمة العالمية

 ومكافحتها السارية غير
  
  
 
 عالميةال تنســــــيقال آلية اختصــــــاصــــــات مســــــودة العام المدير أعدّ  )،٢٠١٣( ١٠-٦٦ع ص ج بالقرار عمالً   -١

 وصـــناديق األعضـــاء الدول بين فيما المشـــاركة ســـيرتي هدفب ومكافحتها، الســـارية غير األمراض من الوقاية بشـــأن
 الصــــــــحة معيةج أقّرتو  الدول. غير الفاعلة والجهات الدوليين الشــــــــركاء ســــــــائرو  ووكاالتها وبرامجها المتحدة األمم
  ٢٠١٤.١ مايو أيار/ في االختصاصات مسودة نوالستو  السابعة ميةالعال

  
 الســـــــــارية غير األمراض من الوقاية بشـــــــــأن العالمية التنســـــــــيق آلية اختصـــــــــاصـــــــــات في محّدد هو مثلماو   -٢

 وقيمتها نتائجها تقييم أجل من لآللية أولياً  تقييماً  ٢٠١٧ عام في العالمية الصــــــــــحة جمعية تأجر  فقد ٢ومكافحتها،
  المضافة.

  
 جمعيــة إلى األولي للتقييم اً تنفيــذيــ اً لّخصـــــــــــــــم األمــانــة تقــدم األولي، لتقييما جراءإل المقترحــة للطرائق وفقــاً و   -٣

 بعد نربعيواأل الثانية دورته في التنفيذي المجلس وقد نظر ٣(انظر الملحق). والســـــــــبعين الحادية العالمية الصـــــــــحة
  ٤.هذا التقرير وأحاط به علماً نخسة سابقة من في  المائة

  
  

  جمعية الصحة من المطلوب اإلجراء
  
  .التقرير بهذا علماً  حاطةاإل إلى ةمدعو  جمعية الصحة  -٤
  
  
      

                                                           
، المحاضـــــــر الموجزة لجمعية ٣ســـــــجالت/ /٦٧/٢٠١٤ج ص ع، والوثيقة ١، التذييل ١إضـــــــافة  ٦٧/١٤انظر الوثيقة ج   ١

 .(باإلنكليزية) ٢الصحة العالمية السابعة والستين، اللجنة "أ"، الجلسة السابعة، الفرع 

 .١٩، الفقرة ١، التذييل ١إضافة  ٦٧/١٤انظر الوثيقة ج   ٢
التقرير الكامل عن التقييم األولي ُمتاح على الموقع اإللكتروني لمكتب التقييم التابع للمنظمة، انظر الرابط اإللكتروني    ٣

 .www.who.int/evaluationالتالي: 

، والمحاضــــــــــــر الموجزة للمجلس التنفيذي في دورته الثانية واألربعين بعد المائة، ١إضــــــــــــافة  ١٤٢/١٥م تانظر الوثيقة    ٤
 .(باإلنكليزية) ١الجلسة التاسعة، الفرع 
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  الملحق
  

  األولي آللية التنسيق العالمية للمنظمة  التقييم
  غير السارية ومكافحتها بشأن الوقاية من األمراض
  

  ١تنفيذي ملخص
  

 من فيه طلبت الذي ،١٠-٦٦ع ص ج القرار ٢٠١٣ عام في والســــتون الســــادســــة العالمية الصــــحة جمعية اعتمدت
 ،ومكافحتها الســـارية غير األمراض من الوقاية شـــأنب عالمية تنســـيق آلية اختصـــاصـــات مســـودة إعداد العام المدير
 الشــــــركاء وســــــائر هاووكاالت هاوبرامج المتحدة األمم وصــــــناديق األعضــــــاء الدول بين المشــــــاركة تيســــــير إلى تهدف

 في االختصــاصــات مســودة والســتون الســابعة العالمية الصــحة جمعية وأقّرت .الدول غير الفاعلة واألطراف الدوليين
  ٢٠١٤.٢ مايو أيار/

  
 عن عبارة هي العالمية) التنســــيق (آلية ومكافحتها الســــارية غير األمراض من الوقاية شــــأنب العالمية التنســــيق وآلية

 التنســــيق تيســــير يلي: ما في ونطاقها غرضــــها ويتمثل األعضــــاء الدول تقودها والمشــــاركة للتنســــيق عالمية منصــــة
 على القطاعات جميع في وعملها المتعددة المصـــــلحة صـــــاحبة الجهات وبمشـــــاركة باألنشـــــطة يتصـــــل فيما وتعزيزه
 بشــــــــــــأن للمنظمة العالمية العمل خطة تنفيذ في اإلســــــــــــهام أجل من والعالمي واإلقليمي والوطني المحلي ديالصــــــــــــع
 الموارد واســـــــتخدام الجهود ازدواجية تجنب على نفســـــــه الوقت في والعمل ،٢٠٢٠-٢٠١٣ الســـــــارية غير األمراض

 شـــــكل ألي له مبرر ال تأثير أي من العمومية والصـــــحة المنظمة وحماية النتائج وتحقيق الكفاءة يضـــــمن نحو على
 التنســــــيق آلية "فإن ذلك، على وزيادة ٣."محتمالً  أم متصــــــوراً  أم فعلياً  أكان ســــــواء المصــــــالح تضــــــارب أشــــــكال من

 نطاق على المبذولة القطرية الجهود دعم إلى المطاف نهاية في وتهدف القطرية االحتياجات إلى تســــــــــــــتند العالمية
  ٤".٢٠٢٠-٢٠١٣ السارية غير األمراض بشأن للمنظمة العالمية العمل خطة تنفيذ سبيل في القطاعات

  
 األمراض بشـــأن للمنظمة العالمية العمل لخطة الســـتة باألغراض تســـترشـــد التي أغراضـــها /ليةاآل وظائف يلي فيماو 

  معها: وتتماشى ٢٠٢٠-٢٠١٣ السارية غير
 األمراض بشـــــأن للمنظمة العالمية العمل خطة تنفيذب اإلســـــراع ضـــــرورة بشـــــأن الوعي وٕاذكاء الدعوة 

 التنمية خطة في ومكافحتها السارية غير األمراض من الوقاية وتعميم ؛٢٠٢٠-٢٠١٣ السارية غير
 بخطة الخاصــــــــة المناقشــــــــات في ومكافحتها األمراض تلك من للوقاية الواجبة العناية وٕايالء الدولية؛
 ؛٢٠١٥ عام بعد لما التنمية

                                                           
ـــة على الموقع اإللكتروني لمكتـــب التقييم التـــابع للمنظمـــة، (انظر الرابط اإللكتروني   ١ ـــاإلنكليزي  التقرير الكـــامـــل ُمتـــاح ب

 ).www.who.int/evaluation  التالي:

، المحاضـــــــر الموجزة لجمعية ٣ســـــــجالت/ /٦٧/٢٠١٤ج ص ع، والوثيقة ١، التذييل ١إضـــــــافة  ٦٧/١٤انظر الوثيقة ج   ٢
 .(باإلنكليزية) ٢الصحة العالمية السابعة والستين، اللجنة "أ"، الجلسة السابعة، الفرع 

 . ١، الفقرة ١، التذييل ١إضافة  ٦٧/١٤انظر الوثيقة ج   ٣

 .٣، الفقرة ١، التذييل ١إضافة  ٦٧/١٤انظر الوثيقة ج   ٤
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 يتعلق فيما الممارســــات أفضــــل أو و/ العلمية البينات إلى باالســــتناد المعلومات تبادلو  المعارف بث 
 ذلك في بما ،٢٠٢٠-٢٠١٣ الســــــــــــارية غير األمراض بشــــــــــــأن للمنظمة العالمية العمل خطة بتنفيذ
  وترصدها؛ ورصدها ومكافحتها السارية غير األمراض من والوقاية الصحة تعزيز

 ــــد االبتكــــار تشـــــــــجيع ــــات وتحــــدي ــــــل توفير العقب ــــــد يتيح محف ــــــات تحــــــدي ــــــادل العقب  الحلول وتب
 غير األمراض بشـــــــــــــــــأن للمنظمــــة العــــالميــــة العمــــل خطــــة تنفيــــذ أجــــل من االبتكــــاريــــة  واإلجراءات

 ؛٢٠٢٠-٢٠١٣ السارية

 صــــــــــــــعيد على المســــــــــــــتمرة اإلجراءات وتعزيز تحديد طريق عن القطاعات المتعدد العمل في التقدم 
 غير األمراض بشـــــــأن للمنظمة العالمية العمل خطة تنفيذ في تســـــــهم أن شـــــــأنها من التي القطاعات
 ؛وتدعمه ٢٠٢٠-٢٠١٣ السارية

 القائمة التعاون وآليات التمويل مصـــــــــــــــادر عن المعلومات وتبادل تحديد الموارد تعبئة إلى الدعوة 
 العالمية العمل خطة تنفيذ أجل من والعالمي واإلقليمي والوطني المحلي ديالصــــــــــــــع على والمحتملة
  ٢٠٢٠.١-٢٠١٣ السارية غير األمراض بشأن للمنظمة

  
 حســـــب ،شـــــملت قد العالمية التنســـــيق آلية قيادة في أخرى مشـــــاركة جهات ثمة فإن ،األعضـــــاء الدول إلى وٕاضـــــافة

 المعنية؛ الدولية الحكومية المنظمات من وغيرها ومؤســـســـاتها وبرامجها المتحدة األمم صـــناديق يلي: ما االقتضـــاء،
 يادةق في الدول غير الفاعلة الجهات مشــاركة مواءمة على ٢٠١٦ عام منذ وُحِرص ٢الدول. غير الفاعلة الجهاتو 

  الجهات. تلك مع للمشاركة المنظمة إطار متطلبات مع العالمية التنسيق آلية
  

ح  خطة تنفيذ دعم" يلي: فيما تتمثل ةمشــــاركال تالجها مســــؤوليات أن العالمية التنســــيق آلية اختصــــاصــــات وتوضــــّ
 عمو"د "النتائج تحقيق تســــتهدف جهود ببذل ٢٠٢٠-٢٠١٣ الســــارية غير األمراض بشــــأن للمنظمة العالمية العمل
 تبادل ،بينها من ،أمور جملة خالل من ومكافحتها الســــــــــــارية غير األمراض من الوقاية إلى الرامية الوطنية الجهود

 الجنوب وبلدان الشـــمال بلدان بين التعاون آليات وتعزيز البحوث تائجن نشـــرو  الممارســـات أفضـــل بشـــأن المعلومات
  ٣."التقنية لمساعدةل خاص اهتمام بإيالء اإلقليمي، والتعاون الثالثي والتعاون الجنوب بلدان بين والتعاون

  
 إلى ٢٠١٤ عام من العمل في ليةاآل اســـــــتمرار المقرر من" أن العالمية التنســـــــيق آلية اختصـــــــاصـــــــات كذلك وتبّين
 "من وأن "٢٠٢٠-٢٠١٣ السارية غير األمراض نبشأ للمنظمة العالمية العمل خطة مع يتماشى بما ،٢٠٢٠ عام

 أجل من ٢٠٢١ عام في تدرســـه لكي العالمية الصـــحة جمعية في األعضـــاء الدول لىع نهائي تقييم عرض المقّرر
 االختيارية العالمية الغايات لتحقيق مالءمتها واســــــتمرار المضــــــافة وقيمتها العالمية التنســــــيق آلية فعالية مدى ديرتق

  ٤."لها المحددة الفترة يدمدت إمكانية ذلك في بما ،٢٠٢٥ لعام المحددة
  

 العام المدير مكتب داخل العالمية التنســــــيق آلية أمانة ٢٠١٤ ســــــبتمبر أيلول/ ١٥ يوم أنشــــــأ قد العام المدير وكان
 المتحدة األمم عمل فرقة المكتب هذا أيضـــاً  ويســـتضـــيف النفســـية. والصـــحة الســـارية غير األمراض إلدارة المســـاعد

 مكونات من وهي ،ومكافحتها الســـــــــارية) (غير المعدية غير األمراض من الوقاية بشـــــــــأن الوكاالت بين المشـــــــــتركة

                                                           
 .٤، الفقرة ١، التذييل ١إضافة  ٦٧/١٤انظر الوثيقة ج   ١

 .٥، الفقرة ١، التذييل ١إضافة  ٦٧/١٤انظر الوثيقة ج   ٢

 .٦، الفقرة ١، التذييل ١إضافة  ٦٧/١٤انظر الوثيقة ج   ٣

 .١٩، الفقرة ١، التذييل ١إضافة  ٦٧/١٤انظر الوثيقة ج   ٤
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 تقاريرها ترفع الفرقة تلك ولكن قيادتها، وتتولى االجتماعات عقد بشــــــــــــأن دعوات إليها المنظمة توجه والتي ١اآللية،
  ٢واالجتماعي. االقتصادي المتحدة األمم مجلس إلى
  

 أن على ٣ومكافحتها الســــارية غير األمراض من الوقاية بشــــأن العالمية التنســــيق آلية اختصــــاصــــات أيضــــاً  وتنّص 
 وقد .المضافة قيمتهاو  نتائجها ديرتق أجل من اآللية لهذه أولياً  تقييماً  ٢٠١٧ عام في العالمية الصحة جمعية تجري
ونوابهما (جمعية  و"ب" "أ" اللجنتين رئيســــــــــــــا من مؤلف التقييم بإدارة معني فريق التقييم ذاك على اإلشــــــــــــــراف توّلى

 الذي التقييم، إجراء في الصــــــــحة جمعية دعم للمنظمة التابع التقييم مكتب توّلى فيما ،الصــــــــحة العالمية الســــــــبعين)
 واألربعين الثانية دورته في التنفيذي المجلس طريق عن والسبعين الحادية العالمية الصحة جمعية إلى نتائجه ستُقّدم
  المائة. بعد
  

 تحقيقها كيفية عن فهم وتكوين اآللية حققتها التي النتائج تقدير إلى العالمية التنســــــــــــــيق آللية األولي التقييم ويهدف
 وكفاءتها وفعاليتها أهميتها مدى يبحث فإنه لذا، .٢٠١٧و ٢٠١٤ عامي بين الواقعة الفترة في والحصــــــــــائل للنتائج
 .٢٠١٧-٢٠١٦و ٢٠١٥-٢٠١٤ للثنائيتين الشــــــــــاملة العمل وخطط اآللية الختصــــــــــاصــــــــــات مراعاته معرض في

 أمانتها أنجزتها التي األعمال فيها بما المنظمة، نتائج بســــلســــلة يتعلق فيما الُمحّققة اإلنجازات أيضــــاً  التقييم ويبحث
  بشأنها. عمل خطط من وضعته لما وفقاً  اآللية بشأن

  
 ومعاييره المتحدة لألمم التابع التقييم فريق وقواعد التقييم ممارســــــات بشــــــأن المنظمة بكتيب التقييم اســــــترشــــــاد ولدى
 النوع حيث من البيانات جمع أدوات من توليفة ويســــتخدم مختلطة طرائق يضــــم نهجاً  اّتبع فقد التقييم، إجراء بشــــأن
  والكم.

  يلي: ما ومنها ،لالستعراض الداخلية الوثائق من طائفة خضعت الوثائق: استعراض  •
 بما ها،وٕانجازات العالمية التنســــــيق آلية أنشــــــطة يخص فيما لمنظمةل الرئاســــــية األجهزة وثائق  -

  المرحلية؛ والتقارير العمل خطط هافي
 الحوارات من الُمســــــــــــــتمــدةو  آلليــةبــا المعنيــة العــاملــة األفرقــة من المقــدمــة والتقــارير الوثــائق  -

  ؛الممارسين جماعاتو 
  السارية؛ غير األمراض بشأن منظمةال عن الصادرة الصلة ذات وثائقال  -
 في أدائها ومســـــــــــــتوى إنفاقها ومعدل العالمية التنســـــــــــــيق آلية أمانة ميزانيةب متعلقةال بياناتال  -

  .٢٠١٧-٢٠١٦و ٢٠١٥-٢٠١٤ الثنائيتين
 ،اآلليـــة عمـــلب المتعلقـــة النواحي جميع تنـــاوال إلكترونيـــان مســــــــــــــحـــان ُأجِري اإللكترونيــة: المســـــــــوح  •

 األول/ تشــــــــرين ٩ يوم لمنظمةل تابعة آمنة إلكترونية منصــــــــة على إجراؤهما اســــــــُتِهل مســــــــحان  هماو 
  كالتالي: وهما ،٢٠١٧ نوفمبر الثاني/ تشرين ٢٠ يوم اختُِتماو  ٢٠١٧ أكتوبر

                                                           
 .٨، الفقرة ١، التذييل ١إضافة  ٦٧/١٤انظر الوثيقة ج   ١

فرقة عمل األمم المتحدة المشــــــتركة بين الوكاالت بشــــــأن الوقاية من األمراض غير المعدية (غير انظر اختصــــــاصــــــات    ٢
   ٢٠١٥ة الصحة العالمية؛ . جنيف: منظمالسارية) ومكافحتها

)http://www.who.int/ncds/un-task-force/ToR_UNIATF.pdf?ua=1 ٢٠١٧كانون األول/ ديسمبر  ١٤، تم االطالع في(. 

 .١٩، الفقرة ١، التذييل ١إضافة  ٦٧/١٤انظر الوثيقة ج   ٣
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 المصـــلحة صـــاحبة رئيســـيةال الجهات وصـــفهاب األعضـــاء لدولا بشـــأن إلكتروني مســـح ُأجِري  -
ه اآللية، هذه في  تلك في الســــارية غير باألمراض المعنية الوطنية االتصــــال مراكز إلى وُوجِّ

  ؛األعضاء الدول من دولة ٥٠ من إجماالً  مجيباً  ٦١ المسح استكمل - الدول
ه آخر إلكتروني مســـــــــــــح ُأجِري  -  – اآللية في مشـــــــــــــاركةال الدول غير الفاعلة الجهات إلى ُوجِّ

 مؤســـــســـــات وســـــت خيريتان ناومؤســـــســـــت حكومية غير منظمة ٢١ المســـــح هذا على أجابت
  آخران. انوكيان أكاديمية

 المشاركين الرؤساء نظر وجهات التقييم هذا إجراء أثناء ُجِمعت :المبّلغين مع رئيسية مقابالت إجراء  •
 فرقة وأعضــــــــاء عاملة) فرقةأ ثالثة يمثلون نو مشــــــــارك رؤســــــــاء (أربعة آلليةبا معنيةلا العاملة لألفرقة
 الســـارية) (غير المعدية غير األمراض من الوقاية بشـــأن الوكاالت بين المشـــتركة المتحدة األمم عمل

 من منظمة شــبه رئيســية مقابلة ٢٤ التقييم فرقة تأجر  ذلك، إلى ٕاضــافةو  .أعضــاء) (ســتة ومكافحتها
 من الوقاية بشـــــــــــــأن العالمية التنســـــــــــــيق آلية أمانة أعضـــــــــــــاء من المبّلغين مع تجريها التي المقابالت
 والمعنية منظمةلل التابعة مجموعةال من الموظفين كبار معو  ؛ومكافحتها الســـــــــــــــارية غير األمراض

 كبار معو  ألمراض؛ا تلك مكافحةل اإلقليمية والبرامج نفســـــــــــية،ال والصـــــــــــحة الســـــــــــارية غير مراضباأل
  .العام المدير مكتب في المعنيين الموظفين

  
 هانتائج حديدت لدى عليها اإلجابة معدل حساب ُحِسب إذ ،النطاق واسع اإللكترونية المسوح انتشار معدل أن تبّينو 

 ،٢٠١٧ مايو /أيار في بدأت أشـــــهر ســـــبعة مدته زمني إطار ضـــــمن التقييم جريأُ  وقد .األخرى المصـــــادرب مقارنة
 استعراضه غرضل التقييم إدارةب المعني فريقال مع ٢٠١٧ نوفمبر الثاني/ تشرين في التقرير مسودة تبادل جرى فيما

  .عليه اتتعليق ٕابداءو 
  

  النتائج
  

  األهمية مدى
  
 من اآلن حتى وحيد صـــــك أول هي ومكافحتها الســـــارية غير األمراض من الوقاية بشـــــأن العالمية التنســـــيق آلية إن

 في القطاعات عبر التعاون عرى وتوثيق المصلحة أصحاب من العديد مشاركة تيسير لىإ الرامية لمنظمةا صكوك
 الفريدة الوالية هذه تكتســـيها التي القصـــوى باألهمية األعضـــاء الدول وتســـّلم .الســـارية غير األمراض مكافحة مجال
  غراضها.وأ اآللية أهداف في والُمجّسدة نوعها من
  
 األنشــطة لتنســيق وافية منصــة هي اآللية هذه أن أقل، بمســتوى الدول غير الفاعلة الجهاتو  األعضــاء الدول رأتو 
 العمل خطة تنفيذ في اإلســــــهام أجل من القطاعات بين المشــــــترك والعمل المصــــــلحة أصــــــحاب من العديد ٕاشــــــراكو 

  .٢٠٢٠-٢٠١٣ السارية غير األمراض بشأن للمنظمة العالمية
  
 مفيدة جدّ  الخمســــة أغراضــــها الخمس/ اآللية وظائف أن الدول غير الفاعلة والجهات األعضــــاء الدول معظم رأتو 
 الُمســـــندة الفضـــــلى الممارســـــاتو  المعلومات لتبادل منصـــــة مقام قيامها خصـــــوصـــــاً و  ،منها العام الغرض تحقيق في

  .التنفيذ يخص فيما جراءاتاإلو  الحلول لتبادل منتدى كونها عن فضالً  بالبّينات،
  
 فاعلة جهات مع المبذولة الجهود ازدواجية تفادي والســيما ضــرورة ،هاتحســين مقّررال مجاالتال من معين عدد ُحدِّدو 

 إلى والدعوة قطاعات لعدة الشــــــامل المســــــتدام العمل مجاالت تحديد على العالمية التنســــــيق آلية قدرة تدعيمو  أخرى
  المجاالت. تلك تعزيز وعلى ،الموارد تعبئة
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  األغراض بلوغ الوظائف/ أداء
  

 ٕاذكاءو  (الدعوة ١ الغرض أن وُرِئي .الخمسة هاأغراض مع المتوافقة األنشطة من كبير عدد بتنفيذ اآللية اضطلعت
 أغراض هي منها العقبات) وتحديد االبتكار جيعتشــــــــــــــ( ٣ والغرض المعلومات)و  المعارف بث( ٢والغرض )الوعي
 القطاعات) المتعدد العمل في (التقدم ٤ الغرض أن ُرِئي فيما الُمســـتكملة، والُمخرجات األنشـــطة من عدد أكبر تبّين

 إيالءهما بالتالي يلزمو  الركب، مواكبة عن متخّلفان غرضـــــــــــــــان هما منها الموارد) تعبئة إلى (الدعوة ٥ والغرض
  خاصًا. اهتماماً 

  
 البلدان جهود تدعم التي المخرجاتو  األنشـــطة فعالية أن ُرِئي فقد األنشـــطة، تنفيذ يشـــهده الذي العام مســـتوىال ورغم
 هي ٢٠٢٠-٢٠١٣ الســـــــــارية غير األمراض بشـــــــــأن للمنظمة العالمية العمل خطة تنفيذ وتيرة تســـــــــريع إلى الرامية
 تطبيقها يمكن طابعال عملية ومواد أدوات توفير إلى الحاجة (أ) ها:تحسين يلزم مجاالت يلي وفيما .متواضعة فعالية
 لنشــــــــرها فعالة اســــــــتراتيجيات إلى االفتقار بســــــــبب المخرجات إتاحة نطاق محدودية ب)( القطرية؛ الســــــــياقات على

 أكبر منهجي بدعم زويدهات خالل من تحققها التي والحصـــائل العاملة األفرقة أداء حســـينت ضـــرورة (ج) ؛ومتابعتها
  .حالياً  لها الُمتاح من
  

 الخمسة األغراض عبر بها الُمضطلع األنشطة فائدة مستوى بين اختالفات باستمرار يوجد أنه أيضاً  بالذكر وجدير
 منها أكثر مفيدة أنها على دوماً  ُتصـــــــــــّنف هاأن أي ،وفعاليتها فائدتها مدى تقدير عقب األنشـــــــــــطة تلك وفعالية كافة

 األنشــــــــــطة هذه كفاية عدم إلى أيضــــــــــاً  ولرّبما ،ولياأل تقييمال هذا إجراء توقيت إلى جزئياً  ُيردّ  قد الذي األمر فعالة،
  الُمحّددة. بصيغتها األغراض تلك بلوغل وحدها

  
 الغايات عن فيه ُيعرب النتائج لتحقيق إطار غياب مع باالقتران األنشــــــــــــــطة على العمل خطط تركيز محور يمّثلو 

 .٢٠٢٠  عام بحلول كاّفة أغراضها بلوغ على العالمية التنسيق آلية قدرة إزاء قلق مصدر ٕانجازاتو  أغراضاً  بوصفها
 العديد بتنفيذ االضــــــــــــــطالع تحديداً  تأخر حيث بالكامل، تُنّفذ لم العمل ططخ أن التقييم أثبت فقد ذلك، على وعالوةً 

 إنشـــــــاء قبيل من الممارســـــــات، وأفضـــــــل المعلومات وتبادل المعارف بث بشـــــــأن ٢ الغرض إطار في األنشـــــــطة من
 لنشـــــــــــر فعالة اســـــــــــتراتيجيات وجود إلى االفتقار مع جنب إلى جنباً  الفجوة هذه وأســـــــــــفرت اإللكترونية. منصـــــــــــاتال

 المزيد إنجاز ضـــــرورة في الدول غير الفاعلة والجهات عضـــــاءاأل الدول من العديد تنظر أن عن الُمعّدة المخرجات
 إطار في األنشـــــــطة بتنفيذ االضـــــــطالع أيضـــــــاً  وتأخر .المعلومات بادلوت المعارف نشـــــــر وظيفة بشـــــــأن العمل من
  الممارسين. جماعات تشكيل مثل ،٤ غرضال
  
 بهدف متكامل" بدعم "البلدان تزويد على أيضــــــاً  آلليةا عملت فقد العمل، خطط في بّينةالمُ  األنشــــــطة إلى ٕاضــــــافةو 

 عمل فرقة مع ما حد إلى البرنامج هذا تنسيق جرىو  القطري. الصعيد على الفاعلة الجهات عملو  األنشطة تنسيق
 أن على ،ومكافحتها الســارية) (غير المعدية غير األمراض من الوقاية بشــأن الوكاالت بين المشــتركة المتحدة األمم
 ســـــوى جيداً  تفهمهما لم المتحدة األمم في القطري الصـــــعيد وعلى منظمةال في الفاعلة الجهات بســـــائر وعالقته دوره
 ومن االزدواجية. على األخرى الفاعلة الجهات مع عملال ينطوي أن في خطر ثمةو  ،العالمية التنســــــــــــــيق آلية أمانة
 إلى ُيقّدم مافي رســمياً  إدراجه يســتلزم أن اآللية اختصــاص مجال ضــمن النشــاط هذاب االضــطالع في االســتمرار شــأن

  الُمحّددة. غراضاأل بلوغ في إسهامه يةكيف وضحت عمل خطط من العالمية الصحة جمعية
  
 من كبيراً  عدداً  هناك نأل لنتائج،ا تحقيقل إطار منو  لتغييرا بشــــــــــــأن متينة نظرية وضــــــــــــع من اآللية تســــــــــــتفيد قدو 

 االستراتيجية الناحية من التركيز زيادة الضروري من أن رأوا مقابالت معهم جريتأُ  ومن الدول غير الفاعلة الجهات
  .ومكافحتها السارية غير األمراض من الوقاية بشأن العالمية التنسيق آلية على

  



  /Annex          14 Add.1A71 الملحق        ١إضافة  ٧١/١٤ج

7 

  الُمضافة القيمة
  

 للمنظمة العالمية العمل خطة تنفيذ آللية المضـــــــــافة بالقيمة الدول غير الفاعلة والجهات األعضـــــــــاء الدول ســـــــــّلمت
 ميدان في وٕامكاناتها المشـــاركة على قدرتها إلى أســـاســـاً  تســـتند التي ،٢٠٢٠-٢٠١٣ الســـارية غير األمراض بشـــأن
 الدول غير الفاعلة والجهات األعضـــــــــــــــاء لدولا ومنها ،القطاعات المتعددة الفاعلة الجهات بين صــــــــــــــالت إقامة

 الوطنيو  واإلقليمي العالمي المســــــــــــــتوى على للمنظمة، األخرى التقنية والبرامج المتحدة األمم في الفاعلة والجهات
 تزالال القطري الصــــــعيد على العالمية التنســــــيق آللية المضــــــافة القيمة أن رأت األعضــــــاء الدول أن على .والمحلي
  .المشاركة في االستمرار وفرص القطري المخرجات وسياق االنتشار نطاق حيث من محدودة

  
 الفاعلة الجهات مع لمشـــاركةا بشـــأن منظمةال إطار تنّفذ هيئة أول بوصـــفها العالمية، التنســـيق آلية أمانة وّفرت قدو 

ح أن يلزم ولكن ،تنفيذه وطرائق اإلطار هذا معايير طبيقت في أســـهمت ألنها مضـــافة قيمة الدول، غير  اآللية توضـــّ
 التي الخبرات تطوير تواصــــل وأن اإلطار، هذا إلى اســــتناداً  الجهات تلك مع المشــــاركة بشــــأن تطبقها التي عاييرالم

  .اإلطار لتطبيق الالزمة المراقبة جودة تضمن
  
 ألغراضــــــــــها بلوغها الخمس/ هاوظائفل أدائهاو  امقاصــــــــــدهو  نطاقهال هاتحقيق بمدى مرهونة لآللية المضــــــــــافة القيمةو 

 الُمجابهة التحديات ب)( ؛االســـتراتيجية الناحية من اآللية وضـــوح عدم (أ) يلي: ما بشـــأن واغلشـــ وُأِثيرت الخمســـة.
 عدم (د) الرســـــــائل؛ تداخل (ج) العالمية؛ التواصـــــــل حمالت ومن الحوارات من الملموســـــــة المخرجات توضـــــــيح في

 أن الصــدد هذا في ويلزم .القطري المســتوى على بها الُمضــطلع األنشــطةب يتعلق فيما مســؤولياتالو  دواراأل وضــوح
  .فعاليتهال تعظيماً  الثالثة هامستويات على المنظمة داخل الصلة ذات التقنية البرامج مع عملها عرى اآللية توّثق

  
  األغراض بلوغ على المؤثرة الرئيسية العوامل

  
 ومكافحتها الســــــــارية غير األمراض من الوقاية بشــــــــأن العالمية التنســــــــيق آلية تنفيذ لتكليل الرئيســــــــية العوامل تتمثل

 الفاعلة والجهات األعضــــاء الدول دعوة على اآللية قدرة وفي وأغراضــــها ومقاصــــدها واليتها قوة مكامن في بالنجاح
 بشــــــــــــأن للمنظمة العالمية العمل خطة لتنفيذ دعماً  التعاوني العمل في وٕاشــــــــــــراكها االجتماعات عقد إلى الدول غير

  .٢٠٢٠-٢٠١٣ السارية غير األمراض
  

 األمانة هذه إنشـــاء منذ طرأت حيث اآللية، بوالية العالمية التنســـيق آلية أمانة بالتزام واســـع نطاق على أيضـــاً  وُيســـّلم
  .مرنة مصادر من أساساً  الُممّولة ميزانيتها على كبيرة زيادة

  
 لمنظمةل التابعة التقنية والبرامج العالمية التنســـيق آلية ومســـؤوليات دوارأ تحديد مجال في التحســـين إلى حاجة وثمة

 .القطري الصـــــــعيد على الُمنجز بالعمل تصـــــــلي فيما ســـــــيماوال الســـــــارية، غير األمراض مكافحة مجال في والعاملة
 مكافحة بشــــأن المنظمة داخل العمل يخص فيما والتواصــــل للتنســــيق المنهجي الطابع زيادة يلزم ذلك، إلى وٕاضــــافة

  اآللية. تنفيذ في المصلحة أصحاب من العديد إشراك منصة من الستفادةا منها وسائلب األمراض، تلك
  
 التصــالا مراكز مع اآللية تجريها التي االتصــاالت :يلي ما تحســين ضــرورة على الضــوء األعضــاء الدول ســّلطتو 

  ها.منتجات نشر ؛اإللكترونية اتصاالتها وقنوات أنشطتها إبراز الوطنية؛
  

  اآلخرين المصلحة أصحاب مع العالمية التنسيق آلية مشاركة
  

 بشـــــــــــأن للمنظمة العالمية العمل خطة لتنفيذ دعماً  اآللية عمل عن عموماً  رضـــــــــــاها عن األعضـــــــــــاء الدول أعربت
 المشــــاركة والجهات األعضــــاء الدول مشــــاركة نطاق توســــيع يلزم أنه على ،٢٠٢٠-٢٠١٣ الســــارية غير األمراض
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 األعضــاء الدول ممثلي تعاون على قيود أيضــاً  ُفِرضــت وقد دخلها. فئات بجميع البلدان تشــمل أن أجل من األخرى
 بفعل بها االضـــطالع في ومشـــاركتهم بأنشـــطتها االضـــطالع في العالمية التنســـيق ليةآ مع الوطنية التنســـيق ومراكز
 محدوديةو  هامنتجات على القطري الطابع إضــــــــــفاء زيادة إلى الحاجةو  لبلدانل ليةاآل تجاتمن إتاحة في االنتظام عدم

  فيها. أولئك الوطنية التنسيق ومراكز األعضاء الدول ممثلي مشاركة ستمرارال المتاحة الفرص
  

 الدبلوماسية البعثات أو الصحة وزارات خالل من أساساً  تجري األعضاء الدول مع المشاركة فإن ذلك، على وعالوةً 
 المســــــؤولين ســــــائر مع التعاون بفضــــــل القطاعات متعددة أعمال إنجاز يتســــــنى وقد لها. مقّراً  جنيف من تتخذ التي

 بفضــــــلو  ،اآللية بها ُتكّلف التي قطاعات لعدة الشــــــاملة المجاالت يشــــــمل بما الصــــــحة، قطاع غير من الحكوميين
  .يثريها نحو على المنظمة داخل المعلومات تبادلو  الداخلي الصعيد على الحوارات من المزيد إجراء

  
 ضـــرورية، رســـمية تســـجيل عملية ومكافحتها الســـارية غير األمراض من الوقاية بشـــأن العالمية التنســـيق آلية وُتطّبق

 أجل من وذلك اآللية، في مشاركة جهات بوصفها الدول غير الفاعلة الجهات بولق بشأن ًا،أحيان صعبة كانت ٕانو 
 أم اً متصــور  أم فعلياً  كان ســواء المصــالح، تضــارب أشــكال من شــكل يأل له داعي ال تأثير أي من المنظمة حماية

 المنتمية تلك منها خصــــوصــــاً و  ،اآللية في الدول غير الفاعلة الجهات تمثيل مســــتوى تدني إلى نظراً  ولكن .محتمالً 
 الفاعلة الجهات تلك تحديد في واضــــــــــحة اســــــــــتراتيجية اآللية تتبع أن يلزم فإنه ة،الصــــــــــح قطاع غير قطاعات إلى

 من أم القطاعات من غيره من أم ةالصـــــح قطاع من كانت ســـــواء ،هذه مشـــــاركتها نطاق وتوســـــيع فيها ومشـــــاركتها
  .الوطني المستوى على اآللية في منها المشاركة فيها بما الخاص، القطاع

  
 عمل وفرقة العالمية التنســـــيق آلية من كل اختصـــــاصـــــات في يرد لما وفقاً  إبداؤه الُمزمع تعاونال إلى التقييم وأشـــــار
 وثمة .ومكافحتها الســــــارية) (غير المعدية غير األمراض من الوقاية بشــــــأن الوكاالت بين المشــــــتركة المتحدة األمم
 وٕانشــــــاء الكيانين عمل في التداخل حاالت تفادي أجل من التنفيذ موضــــــع التعاون هذا وضــــــع إلى واضــــــحة حاجة
  .بينهما فيما والتعاون للتنسيق واضحة آليات

  
 قطاعات، عّدة من المصـــــلحة أصـــــحاب إلشـــــراك منصـــــة بوصـــــفها ادوره أداء على العالمية التنســـــيق آلية تعكفو 
 من شـــــــــكل ألي له داعي ال تأثير أي من موميةالع والصـــــــــحة المنظمة حماية في بجد عملها تواصـــــــــل أن لزمهاوي

  متصورًا. أم فعلياً  كان سواء المصالح، تضارب أشكال
  

  التوصيات
  
 مراعاتها عقب ومكافحتها الســـــارية غير األمراض من الوقاية بشـــــأن العالمية التنســـــيق آلية تقوم أن ينبغي  -١

 واضــــحة رؤية ذات األجل متوســــطة اســــتراتيجية خطة بوضــــع ،٢٠٣٠ لعام المســــتدامة للتنمية المتحدة األمم لخطة
  يلي: ما تحقق بحيث النتائج، لتحقيق متين وٕاطار

 والموارد الميزانيات وتخصــــيص األولوية ذات األنشــــطة وتحديد العمل خطط وضــــع عملية توجيه  (أ)
  منها؛ ٥و ٤ غرضينلل خاص اهتمام إيالء مع الخمسة، اآللية أغراض من واحد كلّ  بلوغ يدعم بما

 في العالمية التنســـيق آلية من المعنيين المصـــلحة أصـــحاب من واحد كل إســـهام بيان في اإليجاز  (ب)
  االستراتيجية؛ الخطة هذه
 اإلبالغ منو  منتظماً  تتبعاً  األغراض بلوغ في الُمحرز التقدم تتبع من مّكني للرصـــــــــــد إطار إدراج  (ج)
  التقدم. هذا عن
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 ،مؤسساتهاو  وبرامجها المتحدة األمم وصناديق األعضاء لدولا مشاركة بشأن واضحة استراتيجية صياغةو   -٢
  يلي: ما تحقيق بهدف ،الدول غير الفاعلة والجهات المعنية الدولية الحكومية المنظمات وسائر

 ميّسرة بوسائل األعضاء الدول جميع مشاركة تيسير إلى راميةلا والعمليات الُمتاحة الفرص تعزيز  (أ)
  االستعمال؛ وسهلة
 من األعضـــــــاء الدول ممثلي مشـــــــاركة نطاق لتوســـــــيع الالزمة واالســـــــتراتيجيات الفرص توضـــــــيح  (ب)

 في خبرات من الوكاالت وســـــائر المنظمة تكتســـــبه مّما بالكامل واالســـــتفادة الصـــــحة، قطاع غير قطاعات
  أخرى؛ بعمليات االضطالع مجال
 الحكومية المنظمات من غيرهاو  ؤســــســــاتهاوم وبرامجها المتحدة األمم صــــناديق مشــــاركة تشــــجيع  (ج)

 وتحديد ،عالميال الصـــــــــعيد على العالمية التنســـــــــيق آلية بها تضـــــــــطلع التي األنشـــــــــطة في المعنية الدولية
  والوطني؛ اإلقليمي الصعيدين على التآزر وأوجه التعاونية الترتيبات

 من كانت ســـواء ،العمل في وٕاشـــراكها دولال غير الفاعلة الجهات لتحديد الالزمة لياتاآل تحســـين  (د)
 على هفي منها المشـــــــاركة يشـــــــمل بما الخاص، القطاع من أم القطاعات من ســـــــواه من أم الصـــــــحة قطاع

  الوطني. المستوى
  
 وفعالية مخرجاتوال الرئيسية األنشطةب المتعلقة لمعلوماتا تنسيق فعالية بشأن عمليات من يلزم ما وضعو   -٣

  يلي: ما طريق عن نشرها وفعالية المعلومات تلك تبادل
نة نظم إنشــــاء  (أ)  تعزيز منها وســــائلب األعضــــاء، والدول اآللية بين ونشــــرها لمعلوماتا لتبادل محســــّ

  رف؛االمع نشر ومراكز المعلومات تبادل ومنصات اإللكترونية والبوابات األدوات استخدام
 المشـــــتركة المتحدة األمم عمل وفرقة اآللية بين الُمتبعة اإلجراءات ومواءمة التنســـــيق عرى وثيقت  (ب)
 حاالت تفادي بغية ،ومكافحتها الســـــــــــارية) (غير المعدية غير األمراض من الوقاية بشـــــــــــأن الوكاالت بين

  التداخل؛
 التقنية والبرامج العالمية التنســــيق آلية أمانة بين الُمتبعة اإلجراءات ومواءمة التنســــيق عرى وثيقت  (ج)
  المنظمة؛ أمانة في الصلة ذات
 مجال في العاملة للمنظمة قنيةالت والبرامج العالمية التنســيق آلية أمانة ومســؤوليات أدوار توضــيح  (د)

  .القطري الصعيد على بالعمل يتعلق فيما سيماوال السارية، غير األمراض مكافحة
  
 اســـعوو  فعاالً  نشـــراً  مخرجاتها نشـــرل ضـــماناً  القطري النطاق على العالمية التنســـيق آلية عمل إتاحة تعزيزو   -٤

 الســــــــــارية غير األمراض مكافحةب المعنية الوطنية االتصــــــــــال لمراكز إتاحته على خاص بوجه التركيز مع النطاق،
  :يلي ما منها بوسائل القطريين المصلحة وأصحاب

  القطرية؛ السياقات على تنطبق الطابع عملية ومواد أدوات استحداث  (أ)
 المعلومات نشـــــــرل اً تعزيز  اإللكترونية الوســـــــائل من وغيرها اإللكترونية المنصـــــــات اســـــــتخدام زيادة  (ب)

  الممارسات؛ أفضل وتبادل
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 على المتحدة األمم في الفاعلة والجهات منظمةال مع التنســــــــــــــيق عرى وثيقلت الالزم الدعم تقديم  (ج)
 المستوى على العالمية التنسيق آلية عمل تكييف في اإلسهام لها يتسنى كيما والقطري اإلقليمي الصعيدين
  ة.والوطني ةاإلقليمي السياقات مع يتوافق بما العالمي

  
 الُمقّدم التقني الدعم تعزيز خالل من العالمية التنســـــــيق ليةآل التابعة العاملة األفرقة عمل فعالية تحســـــــينو   -٥
 المدخالت على بانتظام األفرقة تلك تحصــــل ألن اً ضــــمان جودته ومراقبة الصــــلة ذات منظمةال برامج جميع من لها

  جماهيرها. احتياجات وتلّبي والمواءمة االبتكار بطابع والمخرجات المحتويات تتسم وأن الالزمة، التقنية
  
 المحتملة تلكو  الحالية التمويل مصــــــــادر يخص فيما وتبادلها المعلومات تحديد إلى الرامية الجهود تعزيزو   -٦

 ح).الموارد تعبئة ىلإ الدعوة (أي والعالمي واإلقليمي والوطني المحلي ديالصع على التعاون وآليات
  
  

=     =     =  




