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  ومكافحتها: غير السارية األمراض من الوقاية
  لالجتماع أجل التحضيراالستجابة للتكليفات المحددة من 

   لألمم العامة للجمعية المستوى الرفيع الثالث
   المعدية غير األمراض من الوقاية بشأن المتحدة

  ٢٠١٨ومكافحتها في عام ) السارية غير(
  
  

  تقرير من المديرة العامة
  
  
للتقدم المحرز فـي مجـال الوقايـة  ٢٠١٨استعدادًا للمراجعة الشاملة في الجمعية العامة لألمم المتحدة عام   -١

، يقدم هذا التقرير أخر المستجدات بشأن االستجابة للتكليفـات ومكافحتها) السارية غير( المعدية غيرمن األمراض 
، وقـــرار الجمعيـــة )٢٠١٣( ١٠-٦٦ج ص عالمحـــددة الموكلـــة إلـــى األمانـــة بموجـــب قـــرار جمعيـــة الصـــحة العالميـــة 

  .٢٠١٤/١٠، وقرار المجلس االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم المتحدة ٦٨/٣٠٠العامة لألمم المتحدة 
  
، أحــاط المجلــس التنفيــذي فــي دورتــه الثامنــة والثالثــين بعــد المائــة علمــًا ٢٠١٦وفــي كــانون الثــاني/ ينــاير   -٢

وتتضمن جمعية الصحة باعتماد قرار. فيه الذي أوصى  ٤ق١٣٨م تواعتمد القرار  ١التقرير بنسخة سابقة من هذا
وقــد تعليقــات الــدول األعضــاء. الــواردة فــي هــذا التقريــر نصــًا جديــدًا ردًا علــى  ١٧و ١٦و ١١و ٥و ٤و ٣الفقــرات 

ردًا علــى  ٩و ٨ألخــذ التطــورات األخيــرة الطارئــة فــي الحســبان. وُأضــيف الملحقــان  ٦و ٥و ٣و ١ُحــّدثت المالحــق 
  طلبات الدول األعضاء.

  
  تاريخية قرارات

  
قرارات تاريخية عندما قـرر قـادة عـالميون أثنـاء اجتمـاعين دوليـين رفيعـي المسـتوى اتخاذ  ٢٠١٥شهد عام   -٣

ممــا يعــد مســألة صــحية رئيســية لــم  ،إدراج األمــراض غيــر الســارية فــي أهــداف التنميــة المســتدامة العالميــة الجديــدة
  تتناولها األهداف اإلنمائية لأللفية.

  
األمم المتحدة الدولي الثالث لتمويل التنمية (أديس ة في مؤتمر المعتمد ٢وفي إطار خطة عمل أديس أبابا  -٤

الـذي الهائـل بالعـبء )، أحاط رؤساء الـدول والحكومـات علمـًا ٢٠١٥تموز/ يوليو  ١٦إلى  ١٣أبابا، في الفترة من 
المتعلقـــة بأســـعار  التـدابيربوجـه خـاص بـأن  واتتحمله البلدان المتقدمة والنامية نتيجة لألمراض غير السـارية واعترفـ

                                                           
الثامنــة والثالثـين بعـد المائــة، الجلسـة الثانيــة والمحضــر المـوجز للمجلـس التنفيــذي فـي دورتـه  ١٣٨/١٠م تانظـر الوثيقـة    ١

  (باإلنكليزية)). ٢/ سجالت/١٣٨/٢٠١٦ت م(الوثيقة  ٦عشرة، الفرع 
 .٦٩/٣١٣قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة    ٢
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ـــضرائب التبــغ  ـــة للتكــون يمكــن أن المفروضــة علــى التبــغ والـ ـــة وهامـ ـــيلة فعالـ مـــن اســتهالك التبــغ وتخفــيض  حــدوسـ
تدفقًا لإليرادات من أجل تمويل التنمية في عدة بلـدان، فـي إطـار اسـتراتيجية شـاملة تمثــل تكاليف الرعاية الصحية و 

  ١سارية ومكافحتها.للوقاية من األمراض غير ال
  
 المســتدامة للتنميــة المتحــدة األمــم قمــة مــؤتمر فــيالمعتمــدة  ٢٠٣٠خطــة التنميــة المســتدامة لعــام  وتعتــرف  -٥
 كبيـــراً  تحـــدياً  تمثـــل الســـارية غيـــر األمـــراض بـــأن ٢)٢٠١٥ ســـبتمبر/ أيلـــول ٢٧ إلـــى ٢٥ مـــن الفتـــرة فـــي نيويـــورك،(

 علــى طموحــة إجــراءات باتخــاذرؤســاء الــدول والحكومــات فــي إطــار الخطــة  التــزم قــدو  ٣.المســتدامة التنميــة تواجهــه
  :التالية الغايات تحقيق ذلك في بما ٤،عام بشكل الخطة هذه تنفيذ متطلبات لتلبية الوطني الصعيد

 بمقــدار) الســارية غيــر( المعديــة غيــر األمــراض عــن الناجمــة المبكــرة الوفيــات تخفــيض: ٤-٣ الغايــة 
  ٢٠٣٠ عام بحلول العقليتين والسالمة الصحة وتعزيز والعالج الوقاية خالل من الثلث

 الكحـول وتنـاول المخـدرات تعـاطي يشـمل بمـا المـواد، اسـتعمال إساءة من الوقاية تعزيز: ٥-٣ الغاية 
  ذلك وعالج بالصحة، يضر نحو على

 وٕامكانيـة الماليـة، المخـاطر مـن الحمايـة ذلـك فـي بمـا الشـاملة، الصحية التغطية تحقيق: ٨-٣ الغاية 
 األدويـــة علـــى الجميـــع حصـــول وٕامكانيـــة الجيـــدة األساســـية الصـــحية الرعايـــة خـــدمات علـــى الحصـــول
  التكلفة والميسورة والفعالة الجّيدة واللقاحات

 البلـدان، جميـع في التبغ لمكافحة العالمية الصحة لمنظمة اإلطارية االتفاقية تنفيذ تعزيزأ: -٣ الغاية 
 االقتضاء حسب

 المعديــة وغيــر المعديــة لألمــراض واألدويــة اللقاحــات مجــال فــي والتطــوير البحــث دعــمب: -٣ الغايــة 
 الحصـول إمكانيـة وتـوفير األول، المقـام فـي الناميـة البلـدان لهـا تتعـرض التي(السارية وغير السارية) 

 المتعلــــق االتفــــاق بشــــأن الدوحــــة إلعــــالن وفقــــاً  معقولــــة، بأســــعار األساســــية واللقاحــــات األدويــــة علــــى
 البلـــدان حـــق يؤكـــد الـــذي العامـــة، وبالصـــحة الفكريـــة الملكيـــة حقـــوق مـــن بالتجـــارة المتصـــلة بالجوانـــب
 مــن بالتجــارة المتصــلة الجوانــب بشــأن االتفــاق فــي الــواردة األحكــام مــن بالكامــل االســتفادة فــي الناميــة
 مـن العمـل والسـيما ،العموميـة الصـحة لحمايـة الالزمـة المرونـة بأوجـه المتعلقـة الفكريـة الملكيـة حقوق
  .األدوية على الجميع حصول إمكانية أجل

  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  .٣٢، الفقرة ٦٩/٣١٣ قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة   ١
 .٧٠/١ قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة   ٢

  .٢٦، الفقرة ٧٠/١ قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة   ٣
  .٧٨، الفقرة ٧٠/١ العامة لألمم المتحدةقرار الجمعية    ٤
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  يفات عالمية محددةلتك
 

   هنــــــــاك عــــــــدد مــــــــن التكليفــــــــات المحــــــــددة التــــــــي تتــــــــوخى األمانــــــــة االضــــــــطالع بهــــــــا اســــــــتجابًة للقــــــــرار  -٦
ــــرار ٢٠١٣( ١٠-٦٦ج ص ع  ٢٠١٤/١٠والقــــرار الصــــادر عــــن الجمعيــــة العامــــة لألمــــم المتحــــدة  ٦٨/٣٠٠) والق

  وتشمل ما يلي: الصادر عن المجلس االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم المتحدة
  السـارية غيـر األمـراضلوقايـة مـن لعن التقدم المحرز فـي تنفيـذ خطـة العمـل العالميـة  اً أن تقدم تقارير 

بــاألمراض غيــر ، وفــي بلــوغ الغايــات العالميــة االختياريــة التســع المتعلقــة ٢٠٢٠-٢٠١٣ ومكافحتهــا
 السارية؛

  لخطة العمل العالمية؛ ٣أن تقترح تحديث التذييل 

  غيـر الـدول بهـدف تحقيـق الجهـات الفاعلـة مسـاهماتونشـر  تسـجيللأن تضع نهجًا يمكن اسـتخدامه 
 الغايات العالمية االختيارية التسع؛

 اإلنمائيـة الرسـمية المقدمـة فـي مجـال المسـاعدة بهـدف تتبـع المتوخـاة ض اغـر ألتحديد اأن تضع رمزًا ل
 ؛األمراض غير السارية

 ــ ٢٠١٥-٢٠١٤غ عــن التقــدم المحــرز فــي تنفيــذ خطــة العمــل ّلــأن تب  ةالخاصــة بآليــة التنســيق العالمي
 ومكافحتها؛ األمراض غير الساريةبشأن الوقاية من 

  الوقايـة مـن األمـراض ب المعنيـة فرقة عمل األمم المتحدة المشتركة بـين الوكـاالتأن تبلغ عما أحرزته
 ؛غير المعدية (غير السارية) ومكافحتها

  أن تعرض موجزًا للتقرير الذي ستقدمه المديرة العامة للمنظمة إلى األمين العام لألمم المتحدة تمهيـدًا
 .٢٠١٨ عام لالستعراض الشامل له في الجمعية العامة لألمم المتحدة في

  
  ٢٠٢٠-٢٠١٣من األمراض غير السارية ومكافحتها خطة العمل العالمية للوقاية 

  
طيــه تقريــرًا عــن  ةالعامــ ةقــدم المــدير ت، )٢٠١٣( ١٠-٦٦ج ص عمــن القــرار  )٩(٣ الفرعيــة اســتجابة للفقــرة  -٧

خـالل  ٢٠٢٠-٢٠١٣ومكافحتهـا  األمـراض غيـر السـاريةالتقدم المحرز في تنفيذ خطة العمل العالميـة للوقايـة مـن 
  .)١الملحق (انظر  ٢٠١٦مارس  /آذارإلى  ٢٠١٣مايو  الفترة من أيار/

  
عمليـة بشـأن  اً اقتراحـطيـه ، تقدم المـديرة العامـة ١٠-٦٦ج ص عمن القرار  )١٠(٣ الفرعية واستجابة للفقرة  -٨

  .)٢الملحق  (انظر ٢٠١٦عام في خطة العمل العالمية ل ٣تحديث التذييل 
  

  غير الساريةآلية الرصد العالمية للمنظمة بشأن األمراض 
  

، تقدم المديرة العامة طيه ١٠-٦٦ج ص عمن القرار  )٩(٣ الفرعية فقرةطلب الثاني الوارد في اللل استجابة  -٩
األمـراض الوقاية من في بلوغ الغايات العالمية االختيارية التسع المتعلقة ب ٢٠١٥تقريرًا عن التقدم المحرز في عام 

  .)٣ الملحق(انظر ومكافحتها  غير السارية
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فـي تحقيـق الغايـات الجهـات الفاعلـة غيـر الـدول ي يمكن استخدامه لتسجيل ونشر مساهمات ذالنهج ال
  األمراض غير الساريةالعالمية االختيارية التسع المتعلقة ب

  
عمليـة طيـه ، توضـح المـديرة العامـة ٦٨/٣٠٠مـن قـرار الجمعيـة العامـة لألمـم المتحـدة  ٣٧استجابة للفقرة   -١٠

فـــي تحقيـــق  الجهـــات الفاعلــة غيـــر الــدوليمكـــن اســتخدامه لتســـجيل ونشــر مســـاهمات  ٢٠١٦فــي عـــام نهـــج إعــداد 
التنفيــذي فــي دورتــه  لمجلــسافيــه  ينظــركــي  األمراض غيــر الســاريةالغايــات العالميــة االختياريــة التســع المتعلقــة بــ

ـــقبـــل إحالتـــه إلـــى جمعيـــة الصـــحة العالميـــة الســـبعين. و  األربعـــين بعـــد المائـــة ـــنهج فـــي رض عـــرد ي عمليـــة إعـــداد ال
  .٤ الملحق

  
  األمراض غير الساريةاإلنمائية الرسمية المتعلقة بالمساعدة تتبع 

  
 ةلجنــة المســاعدمــع األمانــة تشــارك ، ٦٨/٣٠٠مــن قــرار الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة  ٣٣ دعمــًا للفقــرة  -١١

المتوخـاة بهـدف ض اغـر األ رمـز لتحديـدإعـداد  اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصـادي فـي
فــي النظــر فيهــا اللجنــة التــي قــد يرغــب أعضــاء  األمراض غيــر الســاريةاإلنمائيــة الرســمية المتعلقــة بــالمســاعدة تتبــع 

  .٩في الملحق  الرمز المقترحويرد عرض . ٢٠١٦عام خالل 
  

  ومكافحتها األمراض غير الساريةبالوقاية من المعنية  ةآلية التنسيق العالمي
  

 األمـــراض غيـــر الســـاريةبالوقايـــة مـــن المعنيـــة  ةبشـــأن اختصاصـــات آليـــة التنســـيق العالميـــ ١٤ وفقـــًا للفقـــرة  -١٢
عن التقدم المحرز في تنفيذ اإلجراءات الواردة فـي خطـة العمـل الخاصـة  اً تقرير طيه ومكافحتها، تقدم المديرة العامة 

المجلــس التنفيــذي قبــل إحالتــه إلــى جمعيــة الصــحة العالميــة كــي ينظــر فيــه  ٢٠١٥-٢٠١٤ة بآليــة التنســيق العالميــ
  .٥التاسعة والستين. ويرد التقرير في الملحق 

  
الوقايــة مــن األمــراض غيــر المعديــة (غيــر المعنيــة بفرقــة عمــل األمــم المتحــدة المشــتركة بــين الوكــاالت 

  السارية) ومكافحتها
  

بتقريــر المــديرة  اً أحــاط المجلــس االقتصــادي واالجتمــاعي التــابع لألمــم المتحــدة علمــ، ٢٠١٥/٨فــي القــرار   -١٣
الوقايـة مـن األمـراض غيـر المعديـة المعنية بفرقة عمل األمم المتحدة المشتركة بين الوكاالت  بشأنالعامة للمنظمة 
وطلـب إلـى األمـين العـام  الصـادر عنـه ٢٠١٤/١٠مـن القـرار  ٣بـالفقرة  عمـالً دم ومكافحتهـا الـذي قُـ(غير السارية) 

عرض التقدم . ويرد ٢٠١٦في دورته التي ستعقد في عام  إضافي حرز من تقدمأُ لألمم المتحدة أن يقدم تقريرًا عما 
  .٦في الملحق  ٢٠١٦مارس  /آذارأحرزته فرقة العمل في الفترة من نيسان/ أبريل إلى الذي 

  
  التقرير المقدم إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة

  
 مـن األمـين العـام لألمـم المتحـدة ٦٨/٣٠٠مـن القـرار  ٣٨فـي الفقـرة طلبت الجمعية العامـة لألمـم المتحـدة   -١٤

األعضـــاء ومنظمـــة الصـــحة العالميـــة والصـــناديق ذات الصـــلة والبـــرامج والوكـــاالت ، بالتعـــاون مـــع الـــدول أن يقـــدم
كـي تنظـر فيـه الـدول  ،٢٠١٧ عـام بنهايـةإلـى الجمعيـة العامـة  اً المتخصصة التابعة لمنظومـة األمـم المتحـدة، تقريـر 

لعامــــة بشــــأن رفيــــع المســــتوى للجمعيــــة االعــــن التقــــدم المحــــرز فــــي تنفيــــذ الوثيقــــة الختاميــــة لالجتمــــاع  ،األعضــــاء
 ١،ومكافحتهـــا(غيـــر الســـارية) االســتعراض الشـــامل وتقيـــيم التقـــدم المحـــرز فـــي الوقايـــة مــن األمـــراض غيـــر المعديـــة 

                                                           
 ).٢٠١٤( ٦٨/٣٠٠قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة    ١
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واإلعالن السياسي الصادر عن االجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة بشأن الوقاية مـن األمـراض غيـر المعديـة 
، للتقـــدم المحـــرز فـــي الوقايـــة مـــن ٢٠١٨إلجـــراء اســـتعراض شـــامل، فــي عـــام  تمهيـــداً  ١ومكافحتهـــا،(غيــر الســـارية) 

األمــراض غيــر المعديــة (غيــر الســارية) ومكافحتهــا. وتــرد مالمــح التقريــر الــذي ســتقدمه المــديرة العامــة إلــى األمــين 
  .٧العام لألمم المتحدة في الملحق 

  
  ٢٠١٥عام في  األمراض غير الساريةرصد المنظمة للتقدم المحرز في مجال 

  
تم صياغة خارطـة طريـق إلعـداد االسـتجابة الوطنيـة لألمـراض غيـر المعديـة (غيـر السـارية) فـي اإلعـالن   -١٥

. وتتضـــمن هـــذه األخيـــرة أربعـــة إجـــراءات محـــددة زمنيـــة ألـــزم ٢٠١٤والوثيقـــة الختاميـــة لعـــام  ٢٠١١السياســـي لعـــام 
أجـل التحضـير لالجتمـاع الثالـث الرفيـع المسـتوى مـن  ٢٠١٦و ٢٠١٥الوزراء أنفسهم بإعطائها األولوية في عامي 

  :٢٠١٨ عام ) ومكافحتها فيمراض غير المعدية (غير الساريةللجمعية العامة لألمم المتحدة بشأن الوقاية من األ
  ومؤشــرات العمليــة علــى أســاس  ٢٠٢٥، النظــر فــي وضــع الغايــات الوطنيــة لعــام ٢٠١٥بحلــول عــام

األمراض االعتبــار الغايــات العالميــة االختياريــة التســع المتعلقــة بــاألوضــاع الوطنيــة، مــع األخــذ بعــين 
  غير السارية

  النظر في إعداد السياسات والخطط الوطنية المتعددة القطاعات لتحقيق الغايات ٢٠١٥بحلول عام ،
، مــع األخــذ بعــين االعتبــار خطــة العمــل العالميــة للوقايــة مــن األمــراض  ٢٠٢٥الوطنيــة بحلــول عــام 

  ٢٠٢٠-٢٠١٣ومكافحتها ية السار غير 
  األمراض غيــر الســارية، حســب االقتضــاء، الحــد مــن عوامــل الخطــر المرتبطــة بــ٢٠١٦بحلــول عــام 

والمحــددات االجتماعيــة األساســية مــن خــالل تنفيــذ التــدخالت وخيــارات السياســات لتهيئــة بيئــة مواتيــة 
  من خطة العمل العالمية ٣للصحة، باالعتماد على اإلرشادات الواردة في التذييل 

  األمـراض ، حسـب االقتضـاء، تعزيـز الـنظم الصـحية وتوجيههـا لتعزيـز الوقايـة مـن ٢٠١٦بحلول عام
ومكافحتهــا والمحــددات االجتماعيــة األساســية مــن خــالل الرعايــة الصــحية األوليــة التــي  ريةغيــر الســا

تضع األفراد في صميم اهتمامها والتغطية الصحية الشاملة في جميع مراحل الحيـاة، باالعتمـاد علـى 
  من خطة العمل العالمية. ٣اإلرشادات الواردة في التذييل 

  
وخــالل حــدث جــانبي ُنّظــم علــى هــامش مــؤتمر قمــة األمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة (نيويــورك، فــي الفتــرة   -١٦
 األمراض غير الساريةرصد التقدم المحرز في أداتها لأطلقت المنظمة  ٢)،٢٠١٥ سبتمبر/ أيلول ٢٧إلى  ٢٥من 
اللتزامـات األربعـة المحـددة دولـة ل ١٩٤ا الـدول األعضـاء البـالغ عـددهتنفيـذ داة مـدى وتتتبع هذه األ ٢٠١٥.٣لعام 
والــــواردة فــــي الوثيقــــة الختاميــــة للجمعيــــة العامــــة لألمــــم المتحــــدة بشــــأن الوقايــــة مــــن  ٢٠١٦و ٢٠١٥لعــــامي  زمنيــــاً 

                                                           
 ).٢٠١١( ٦٦/٢قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة    ١

  على الموقع اإللكتروني التالي:    ٢
http://www.who.int/nmh/25-September-2015-side-event-NCDs-update-2.pdf?ua=1  نيسـان/  ٢١(تم االطالع فـي

 ).٢٠١٦أبريل 

(تــم  /http://www.who.int/nmh/publications/ncd-progress-monitor-2015/enعلــى الموقــع اإللكترونــي التــالي:    ٣
  ).٢٠١٦نيسان/ أبريل  ٢١االطالع في 
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 أيــــار/ ١نشــــرتها المــــديرة العامــــة فــــي  ١لمــــذكرة تقنيــــة ، وفقــــاً األمــــراض غيــــر المعديــــة (غيــــر الســــارية) ومكافحتهــــا
  ).٢٠١٥( )١٣(١٣٦م تعمًال بالمقرر اإلجرائي  ٢٠١٥ مايو

  
تقـدم حـرز . ومـع ذلـك، يُ مقياسـًا للتقـدم فـي دولتـين عضـوين ١٨مقياسًا مما مجموعـه  ١٤يتحقق بالكامل و   -١٧

 حـرزيُ مـن الـدول األعضـاء إذ لـم  ال يسـتهان بـهعـدد قليل جدًا أو ال ُيحـرز أي تقـدم مـن أجـل تنفيـذ االلتزامـات فـي 
يتراوح بين واحد وستة من مقـاييس ولم يتحقق بالكامل إال عدد دولة عضوًا  ١٤ التقدم فيما يتصل بمؤشر واحد في

وتحقــق بالكامــل عــدد يتــراوح بــين ســبعة واثنــي عشــر مــن مقــاييس التقــدم فــي دولــة عضــوًا أخــرى  ١٢٤فــي التقــدم 
  ).١دولة عضوًا (انظر الشكل  ٥٤
  

التــي تتصــل  ١٨حققــت بالكامــل" مؤشــرات رصــد التقــدم مــن صــفر إلــى "عــدد الــدول األعضــاء التــي : ١الشــكل 
الختاميـة للجمعيـة العامـة لألمـم  الوثيقـةوالـواردة فـي  ٢٠١٦و ٢٠١٥لعـامي  زمنياً  المحددة األربعة بااللتزامات
  تهاومكافح) السارية(غير  المعدية غير األمراض من الوقاية بشأن ٢٠١٤لعام المتحدة 

 

 

  
ر الســــارية ومكافحتهــــا فــــي إطــــار المســــاءلة العــــالمي الخــــاص بالوقايــــة مــــن األمــــراض غيــــويــــرد تلخــــيص   -١٨

  .٨ الملحق
  
  

                                                           
(تــم االطــالع فــي  /http://www.who.int/nmh/events/2015/getting-to-2018/enعلــى الموقــع اإللكترونــي التــالي:    ١
  ).٢٠١٦نيسان/ أبريل  ٢١
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  لدول األعضاءإلى ابالنسبة  اإلجراءات ذات األولوية
  
 األعضـــاء علـــى تشـــجع الـــدول ،٢٠١٨ عـــام فـــيالـــذي ســـيعقد  الرفيـــع المســـتوىالثالـــث  لالجتمـــاع تمهيـــداً   -١٩

 للمســاهمة فــي االســتجابات الوطنيــة تعزيــز تشــجع علــى، علــى المــدى الطويــل. فهــذه االلتزامــات فــي تنفيــذاإلســراع 
الناجمـــة عـــن  الوفيـــات المبكـــرة أهـــداف التنميـــة المســـتدامة والمتعلقـــة بالحـــد مـــنالـــواردة فـــي  الغايـــة العالميـــةتحقيـــق 

  ).٢ (الشكل ٢٠٣٠ عام بحلول الوقاية والعالج من خاللبمقدار الثلث  األمراض غير السارية
  

األمــراض غيــر للوقايــة مــن  والغايــات العالميــة االختياريــة التســع أهــداف التنميــة المســتدامة  :٢الشكل
  ومكافحتها السارية

  جمعية الصحةاإلجراء المطلوب من 
  

الـــذي أوصـــى باعتمـــاده المجلـــس التنفيـــذي فـــي القـــرار مشـــروع القـــرار  اعتمـــادإلـــى  ةمـــدعو جمعيـــة الصـــحة   -٢٠
  ).٢٠١٥( ٤ق١٣٨ت  م
  

  
   

 ٢٠٣٠ عام بحلول الناجمة عن األمراض غير المعدية (غير السارية) بمقدار الثلث الوفيات المبكرة منالحد 

  : غايات أهداف التنمية المستدامة المتعلقة٢٠٣٠المعالم البارزة لعام 
 غير المعدية (غير السارية)باألمراض 

  الغايات العالمية االختيارية التسع :٢٠٢٥المعالم البارزة لعام 
  غير المعدية (غير السارية)باألمراض  المتعلقة

 زمنياً : أربعة التزامات محددة ٢٠١٨المعالم البارزة لعام 

 عناصر االستجابة الوطنية لألمراض غير المعدية (غير السارية)

  تصريف
 الشؤون

  عوامل
 الخطر

  النظم
 الترصد الصحية

اإلعالن السياسي 
لألمم المتحدة 

 ٢٠١١ لعام

الوثيقة الختامية 
لألمم المتحدة 

 ٢٠١٤ لعام

  خطة العمل
  العالمية 

٢٠٢٠-٢٠١٣ 

  خطط العمل
 اإلقليمية

خطة التنمية 
المستدامة 

 ٢٠٣٠ لعام
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  ١الملحق 
  

  خطة العمل العالمية للوقاية من األمراض  التقدم المحرز في تنفيذ
  خالل الفترة  ٢٠٢٠-٢٠١٣غير السارية ومكافحتها 

  ٢٠١٦  مارس/ آذارإلى  ٢٠١٣مايو   من أيار/
  

 األمــراض غيــر الســاريةلوقايــة مــن لخطــة العمــل العالميــة يشــير هــذا التقريــر إلــى التقــدم المحــرز فــي تنفيــذ   -١
  .٢٠١٦آذار/ مارس إلى  ٢٠١٣خالل الفترة من أيار/ مايو  ٢٠٢٠-٢٠١٣ومكافحتها 
  

  الدول األعضاء ِقَبلالتقدم المحرز من 
  

عــن  اإلبــالغيعتمــد عليهــا  مؤشــرات للعمليــة ةعلــى تســع والســتون الســابعة جمعيــة الصــحة العالميــة وافقــت  -٢
أجـــرت و  ٢٠١٠.١فـــي عـــام  مقابـــل خـــط األســـاس ٢٠٢٠-٢٠١٣ العالميـــة تنفيـــذ خطـــة العمـــل التقـــدم المحـــرز فـــي

 البيانــات الخاصــة بمعظــمبجمــع  ٢٠١٥ فــي عــام الســاريةاألمراض غيــر بــ المتعلقــة للقــدرات العالميــة اً مســح األمانــة
البيانـــات التـــي ، فقـــد اســـتخدمت عمليـــة األخـــرىمؤشـــرات الإلـــى وبالنســـبة  .٢٠١٠كمـــا فـــي عـــام ، العمليـــة مؤشـــرات
  .الروتينية بالفعل من خالل عملية إعداد التقاريرالمنظمة  جمعتها

  
  الساريةاألمراض غير ب المتعلقة مسح القدرات العالمية  :جدول

  
  االتجاه  ٢٠١٥  ٢٠١٠  ٢المؤشر العالمي المستخدم في خطة العمل  العدد
علــى األقــل سياســة أو اســتراتيجية لــديها توجــد عــدد البلــدان التــي   ١

دمج العديــد تــمتعــددة القطاعــات و  تشــغيليةأو خطــة عمــل وطنيــة 
من األمراض غيـر السـارية وعوامـل الخطـر المشـتركة بمـا يتسـق 

  .٢٠٢٠-٢٠١٣اإلقليمية  /العالميةمع خطط العمل 

٣٠/١٦٦  
  أ٪)١٨(

٦١/١٦٦  
)٣٧(٪  

  
  
  

لديها وحدات أو فروع أو إدارات تشـغيلية توجد عدد البلدان التي   ٢
  تعنى باألمراض غير السارية في وزارة الصحة، أو ما يعادلها.

٨٨/١٦٦  
  ب٪)٥٣(

١١٠/١٦٦  
)٦٦(٪  

  
  

اســـتراتيجية أو خطـــة لـــديها سياســـة أو توجـــد عـــدد البلـــدان التـــي   أ ٣
عمل تشغيلية للحد من تعاطي الكحول على نحـو ضـار، حسـب 

  االقتضاء، في ضوء السياق الوطني.
٨٠/١٦٦  
)٤٨(٪  

١١١/١٦٦  
)٦٧(٪  

  
  

  "متعدد القطاعات".عبارة يشمل لم  ٢٠١٠االستبيان المستخدم في مسح القدرات لعام أ    
والوقايـة وتعزيـز ""العـالج والمكافحـة"، السـارية التمويـل الخـاص بـاألمراض غيـر  ٢٠١٠ن استبيان عـام تضمّ ب  

السـارية ن التمويـل الخـاص بـاألمراض غيـر تضـمّ ف ٢٠١٥استبيان عـام  ". أماوالترصد والرصد والتقييم"الصحة"، 
والترصــد والرصــد " ،والرعايــة الصــحية والعــالج""، "التحــري /والكشــف المبكــر"وتعزيــز الصــحة"، " ،"الوقايــة األوليــة"

  والتقييم".

  

                                                           
ـــة الســـابعة والســـتين، اللجنـــة "أ"، الجلســـة الســـابعة، الفـــرع    ١ (الوثيقـــة  ٢انظـــر المحاضـــر المـــوجزة لجمعيـــة الصـــحة العالمي
 .))ة(باإلنكليزي ٣/ سجالت/٦٧/٢٠١٤ع  ص  ج

 ، التذييل.٤، الملحق ٦٧/١٤انظر الوثيقة ج   ٢
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  االتجاه  ٢٠١٥  ٢٠١٠  ٢المؤشر العالمي المستخدم في خطة العمل  العدد
لـــديها سياســـة أو اســـتراتيجية أو خطـــة توجـــد عـــدد البلـــدان التـــي   ب ٣

ـــدني و/ أو تعزيـــز النشـــاط  عمـــل تشـــغيلية للحـــد مـــن الخمـــول الب
  البدني.

٩١/١٦٦  
)٥٥(٪  

١١٩/١٦٦  
)٧٢(٪  

  
  

لـــديها سياســـة أو اســـتراتيجية أو خطـــة توجـــد عـــدد البلـــدان التـــي   ج ٣
بشـــأن اإلطاريـــة المنظمـــة عمـــل تشـــغيلية بمـــا يتفـــق مـــع اتفاقيـــة 

  التبغ.تعاطي لحد من عبء لمكافحة التبغ 
١٠٩/١٦٦  
)٦٦(٪  

١٣٥/١٦٦  
)٨١(٪  

  
  

لـــديها سياســـة أو اســـتراتيجية أو خطـــة توجـــد عـــدد البلـــدان التـــي   د ٣
/ أو الصــــحي وعمـــل تشـــغيلية للحـــد مــــن النظـــام الغـــذائي غيـــر 

  .تعزيز النظام الغذائي الصحي
٩٩/١٦٦  
)٦٠(٪  

١٢٣/١٦٦  
)٧٤(٪  

  
  

أو بروتوكـوالت أو توجيهيـة لـديها مبـادئ توجـد عدد البلدان التـي   ٤
غيــر للتــدبير العالجــي لألمــراض معــايير وطنيــة مســندة بالبينــات 

تقـــره تعتمـــده/ مـــن خـــالل نهـــج للرعايـــة األوليـــة  الرئيســـية الســـارية
  .السلطات المعنية الحكومة أو

١٢٥/١٦٦  
)٧٥(٪  

٦١/١٦٦  
  أ٪)٣٧(

  
  

  ال ينطبق

وطنيتــان تشــغيليتان لــديها سياســة وخطــة توجــد عــدد البلــدان التــي   ٥
بشأن البحوث المتعلقة بـاألمراض غيـر السـارية بمـا فيـه البحـوث 

  .المجتمعية وتقييم مدى تأثير التدخالت والسياسات
ال توجد 
  بيانات

٦٠/١٦٦  
)٣٦(٪  

  
  ينطبقال 

لـديها نظـم لرصـد األمـراض غيـر السـارية توجد عدد البلدان التي   ٦
إعـــــداد التقـــــارير وفقـــــًا للغايـــــات العالميـــــة  تمكـــــن مـــــنوترصـــــدها 

  .االختيارية التسع المتعلقة باألمراض غير السارية
٦٠/١٦٦  
)٣٦(٪  

٤٨/١٦٦  
  ب)٪٢٩(

  
  ال ينطبق

ن تضــمّ  ٢٠١٥فــي حــين أن اســتبيان عــام فقــط بشــأن الســكري  مبــادئ توجيهيــة ٢٠١٠ن اســتبيان عــام تضــمّ أ    
  األربعة الرئيسية.السارية توجيهية بشأن األمراض غير  مبادئ
ن مـدى عـالسـؤال ببسـاطة  طـرح: فقـد اً األسـئلة المتعلقـة بالوفيـات مختلفـنص ، كان ٢٠١٠في استبيان عام ب   
لتقـارير عـداد اوطني إلالـنظـام الفـي السـارية اض غيـر أسباب محددة والمرتبطـة بـاألمر الناجمة عن الوفيات إدراج 

  ترصد عوامل الخطر. فيالملح ُيدرج لم  ،الصحية. باإلضافة إلى ذلك
  

  

    
  الشركاء الدوليين ِقَبلالتقدم المحرز من 

  
علــى المســتوى المتعــدد األطــراف، رحــب المجلــس االقتصــادي واالجتمــاعي التــابع لألمــم المتحــدة بتقريــري   -٣

 المعنيــةاألمــين العــام لألمــم المتحــدة بشــأن التقــدم الــذي أحرزتــه فرقــة عمــل األمــم المتحــدة المشــتركة بــين الوكــاالت 
ومكافحتهـــا، مـــع االعتـــراف بـــدور منظمـــة الصـــحة العالميـــة  ١الوقايـــة مـــن األمـــراض غيـــر المعديـــة (غيـــر الســـارية)ب

القيادي والتنسيقي المتعلق بعمل سائر المنظمات األخرى داخـل منظومـة األمـم المتحـدة فـي تقـديم المسـاعدة التقنيـة 
مــن أجــل االســتجابات الوطنيــة لألمــراض غيــر المعديــة (غيــر الســارية). فمــا حققتــه العديــد مــن فــرق األمــم المتحــدة 

  طرية من نجاحات أولية يبين أن منظمة الصحة العالمية يمكنها فتح آفاق جديدة.الق
  
وزارات الصـــــحة علـــــى  اتوعلـــــى المســـــتوى الثنـــــائي، فـــــإن طلـــــب المســـــاعدة التقنيـــــة الالزمـــــة لتعزيـــــز قـــــدر   -٤

القيــــادة االســــتراتيجية واالضــــطالع بــــدور التنســــيق فــــي وضــــع السياســــات واالســــتجابات الوطنيــــة المتعلقــــة  ممارســــة

                                                           
 .E/2015/53و E/2014/55 االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم المتحدةالمجلس  اتقرير    ١
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لــم يــتم تلبيتــه إلــى حــد كبيــر. ويبــدو أن الزيــادة فــي حجــم المســاعدة اإلنمائيــة الرســمية منــذ  األمراض غيــر الســاريةبــ
لم تترجم إلى جهود ملموسة لرفع مستوى األولوية الممنوحة لألمراض  ٢٠٠٢في عام  ١اعتماد توافق آراء مونتيري

اإلنمائيــة التابعــة لمنظمــة  ةغيــر المعديــة (غيــر الســارية) فــي مجــال التعــاون اإلنمــائي الثنــائي. فــدعوة لجنــة المســاعد
المســــاعدة بهــــدف تتبــــع المتوخــــاة ض اغــــر األلتحديــــد رمــــز إلــــى إعــــداد التعــــاون والتنميــــة فــــي الميــــدان االقتصــــادي 

ؤكــد الحاجــة الماســة إلــى إدراك هــذا العجــز تالرســمية المخصصــة لألمــراض غيــر المعديــة (غيــر الســارية)  اإلنمائيــة
  .والتصدي له

  
وعلـــى مســـتوى الجهـــات الفاعلـــة غيـــر الـــدول، ســـاهم الشـــركاء مـــن المجتمـــع المـــدني والمؤسســـات الخيريـــة   -٥

نفيــذ خطــة العمــل العالميــة. فقــد أثبــت المجتمــع المــدني والــذي تــم اســتنفاره واألوســاط األكاديميــة إلــى حــد كبيــر فــي ت
، والمؤسسـات الخيريـة مثـل مؤسسـة )األمراض غيـر السـاريةبشكل كبير (بما فـي ذلـك مـن خـالل التحـالف المعنـي بـ

 النســيتالخيريــة، واألوســاط األكاديميــة (بمــا فــي ذلــك مــن خــالل سلســلة  غبيــل وميلينــدا غيــتس ومؤسســة بلــوم بيــر 
ــ األمــراض غيــر أنــه يمثــل قــاطرة قويــة إلعطــاء المزيــد مــن األولويــة للوقايــة مــن  )األمراض غيــر الســاريةالمتعلقــة ب
ومكافحتها من خالل الخطط الوطنية والدولية. وقد أعربت الجهات الفاعلة غير الدول عن اهتمامها الكبير  السارية

ة مــن األمــراض غيــر المعديـة ومكافحتهــا. وعلــى الــرغم مــن شــروع بالمشـاركة فــي آليــة التنســيق العــالمي بشـأن الوقايــ
عدد متزايد من كيانات القطاع الخاص في إنتاج وتعزيز استخدام المزيد من المنتجات الغذائية بما يتفق مع النظام 

ي معظـم فإن هذه المنتجات الغذائية غير ميسورة الكلفة أو متاحة أو متوفرة فـ األسفالغذائي الصحي، بيد أنه مع 
  البلدان النامية.

  
  ل األمانةبَ التقدم المحرز من قِ 

  
 برنــامج العمــلومكافحتهــا فــي كــل مــن  األمــراض غيــر الســاريةزيــادة األولويــة الُمســندة إلــى الوقايــة مــن  :١الغــرض 

  العالمي واإلقليمي والوطني واألهداف اإلنمائية المتفق عليها دوليًا، من خالل تدعيم التعاون الدولي والدعوة
  

. ويقــدم التقريــر ٢٠١٤ فــي عــام الســاريةألمــراض غيــر االثــاني عــن وضــع العــالمي نشــرت األمانــة التقريــر   -٦
على ُيقاس وعوامل الخطر التي  األمراض غير الساريةبشأن الوفيات الناجمة عن  ٢٠١٠التقديرات األساسية لعام 

العقبات الغايات العالمية االختيارية التسع. وباإلضافة إلى ذلك، يحدد التقرير تحقيق صوب المحرز أساسها التقدم 
  والفرص واإلجراءات ذات األولوية لتحقيق الغايات التسع.

  
بخصـــــوص الفوائـــــد ة بشـــــأن مكافحـــــة التبـــــغ منشـــــورًا وأصـــــدرت األمانـــــة وأمانـــــة اتفاقيـــــة المنظمـــــة اإلطاريـــــ  -٧

تنظيم المؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية بمناسبة  ٢فرض الضرائب على التبغالناشئة عن االقتصادية والصحية 
الحكومــــات تجمــــع حــــوالي ويقــــدر التقريــــر أن ). ٢٠١٥تمــــوز/ يوليــــو  ١٦إلــــى  ١٣(أديــــس أبابــــا، فــــي الفتــــرة مــــن 

رفـع الضـرائب المفروضـة وأن  إيرادات الضرائب المفروضـة علـى بيـع التبـغ كـل سـنةمليار دوالر أمريكي من  ٢٧٠
أسعار السجائر سيضاعف ذات الدخل المنخفض والمتوسط على بيع التبغ ثالثة أضعاف قيمتها في معظم البلدان 

دولـة عضـوًا علـى األقـل حتـى اآلن تخصـيص  ٣٠ قـررتوقـد . ٪٤٠االسـتهالك بنسـبة تنـاهز مسـتوى مما يخفـض 
  إيرادات الضرائب المفروضة على التبغ ألغراض صحية.

                                                           
 ).٢٠٠٢( ٥٦/٢١٠قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة    ١

  انظر الموقع اإللكتروني التالي:    ٢
http://www.who.int/tobacco/publications/economics/post2015tobacco/en/  نيســــــــان/  ٢١(تــــــــم االطــــــــالع فــــــــي

  ).٢٠١٦  أبريل
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بشأن الثاني الحوار الحوار األول و اجتماعي عن الصادرة تقارير تتضّمن التوصيات ونشرت األمانة أيضًا   -٨
ة عقدتهما اللذين  اإلنمائياألمراض غير السارية والتعاون  ةآلية التنسيق العالمي ة من ب المعني األمـراض غيـر الوقاي

  ١السارية ومكافحتها.
  
واسـتخدمت هـذا الحـدث  ٢لـداء السـكري ٢٠١٦وخصصت األمانة يوم الصحة العـالمي فـي نيسـان/ أبريـل   -٩

مصـــحوبًا بمرتســـمات قطريـــة فرديـــة. وُأعـــدت مجموعـــة مـــن مـــواد  الســـكري عـــنعـــالمي للمنظمـــة  تقريـــرلنشـــر أول 
لبــدء إذكــاء الــوعي وتعزيــز األولويــة الممنوحــة للوقايــة مــن الســكري التواصــل والــدعوة إلــى جانــب حــدث فــي جنيــف 

  ٣وتدبيره العالجي.
  

ـــادة وتصـــريف الشـــؤون واإلجـــراءات المتعـــددة القطاعـــات والشـــراكات علـــى الصـــعيد  :٢الغـــرض  ـــدعيم القـــدرة والقي ت
  ومكافحتها األمراض غير الساريةالوقاية من  الوطني من أجل تسريع االستجابة القطرية في سبيل

  
أنشأت األمانة صفحة على شبكة اإلنترنت تقدم الـروابط الخاصـة بجميـع أدوات المنظمـة المتعلقـة بالوقايـة   -١٠
هذه الصفحة على شـبكة اإلنترنـت لتكـون أول مرجـع لراسـمي  ُصممتوقد  ٤.ومكافحتها األمراض غير الساريةمن 

  السياسات عند وضع االستجابات الوطنية لألمراض غير السارية.
  

معنـي بخطـة العمـل الشـاملة للمنظمـة والخاصـة بالوقايـة مـن  ٢٠١٣فريق توجيهي داخلي فـي عـام ُأنشئ و   -١١
لــدعم التقنــي لحصــول علــى اطلبــات الــدول األعضــاء ل تعزيــز ســرعة تلبيــةومكافحتهــا بهــدف  األمـراض غيــر الســارية

ومعالجة الثغرات فـي المهـارات وخفـض التكـاليف ومواجهـة تحـديات التمويـل. ويشـمل هـذا الفريـق جميـع المسـتويات 
ــــة ٕاذ و الثالثــــة للمنظمــــة ويجتمــــع كــــل ثالثــــة أشــــهر.  ــــائج فــــي الميزاني ــــى النت ــــةتدعمــــه إدارة أقــــوى تســــتند إل  البرمجي

إلــى توطيــد طريقــة للعمــل داخــل األمانــة تتســم بمزيــد مــن الفعاليــة والكفــاءة بــاطراد  ىســعت، ٢٠١٥-٢٠١٤ للمنظمــة
  لمساءلة.اواالستجابة والموضوعية والشفافية و 

  
شـــباط/  ١٧إلـــى  ١٥دولـــة عضـــوًا فـــي جنيـــف فـــي الفتـــرة مـــن  ١٣٧منـــدوب مـــن  ٢٠٠واجتمـــع أكثـــر مـــن   -١٢

لمــديري البــرامج الوطنيــة الخاصــة بــاألمراض غيــر الســارية اجتمــاع المنظمــة العــالمي األول  لحضــور ٢٠١٦ فبرايــر
ــــى  ــــى الوقايــــة مــــن األمــــراض غيــــر الســــارية كــــدليل فعــــال عل ــــدرة الوطنيــــة عل ــــى تعزيــــز الق تصــــميم الحكومــــات عل

تجسيد  سبلوبحث المندوبون أمانة اتفاقية المنظمة اإلطارية لمكافحة التبغ. وُنّظم االجتماع بمشاركة  ٥ومكافحتها.
فـي  ٢٠٣٠والواردة في خطـة التنميـة المسـتدامة لعـام  ٢٠٣٠الغايات الجديدة المتعلقة باألمراض غير السارية لعام 

خبـراتهم فـي تحديـد غايـات وطنيـة متصـلة بـاألمراض غيـر السـارية وشـاطروا الخطط والسياسات اإلنمائيـة الوطنيـة؛ 
بشــأن ســبل إرســاء خطــط عمــل وطنيــة خاصــة بــاألمراض غيــر الســارية مستخلصــة الــدروس الوتبــادلوا ؛ ٢٠٣٠لعــام 

                                                           
  من هذا التقرير. ٥انظر الملحق    ١
نيســـان/  ٢١(تـــم االطـــالع فـــي  /http://www.who.int/diabetes/global-report/enعلـــى الموقـــع اإللكترونـــي التـــالي:    ٢

  ).٢٠١٦أبريل 
فــي (تــم االطــالع  /http://www.who.int/campaigns/world-health-day/2016/enعلــى الموقــع اإللكترونــي التــالي:    ٣
  ).٢٠١٦نيسان/ أبريل  ٢١
تشــــــرين الثــــــاني/  ٣٠(تــــــم االطــــــالع فــــــي  /http://www.who.int/nmh/ncd-tools/enعلــــــى الموقــــــع اإللكترونــــــي التــــــالي:    ٤

 ).٢٠١٥ نوفمبر

 /http://www.who.int/ncds/media/ncd-focal-points-report/enانظـــــــــــــر المــــــــــــــوقعين اإللكتـــــــــــــرونيين التــــــــــــــاليين:    ٥
 ).٢٠١٦نيسان/ أبريل  ٢١(تم االطالع في  /http://www.who.int/nmh/events/2016/ncd-focal-points/enو
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تســريع وتيــرة التقــدم المتصــل بالحــد مــن عوامــل الراميــة إلــى وحــددوا الوســائل تشــارك فيهــا جميــع اإلدارات الحكوميــة؛ 
واقترحـوا طرقـًا جديـدة وتشخيصـها وعالجهـا ورعايتهـا؛ وتكثيف خدمات الكشـف عـن األمـراض غيـر السـارية الخطر 

وناقشــوا إلتاحــة خبــرات المنظمــة السياســية المرتبطــة بــاألمراض غيــر الســارية للحكومــات فــي جميــع مراحــل التنفيــذ؛ 
ومســاهمة االتفاقيــة فــي الوقايــة مــن األمــراض غيــر الســارية تــدعيم تنفيــذ اتفاقيــة المنظمــة اإلطاريــة لمكافحــة التبــغ 

واســتهلوا حيــز التنفيــذ؛  القضــاء علــى االتجــار غيــر المشــروع بمنتجــات التبــغبروتوكــول ومكافحتهــا ونهضــوا بــدخول 
األمــراض بشــأن للجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة الرفيــع المســتوى لالجتمــاع الثالــث  التحضــيرالمناقشــات بشــأن ســبل 

  غير المعدية (غير السارية).
  

ـــ المرتبطـــة: الحـــد مـــن عوامـــل الخطـــر القابلـــة للتغييـــر ٣الغـــرض   االجتماعيـــة ومحـــدداتها األمراض غيـــر الســـاريةب
زة بيئات إيجاد خالل من األساسية   للصحة معزِّ

  
  مكافحة التبغ

  
، ٢٠١٥ عـــام قمـــة األمـــم المتحـــدة العتمـــاد خطـــة التنميـــة لمـــا بعـــدمـــؤتمر كجـــزء مـــن العمليـــة التحضـــيرية ل  -١٣

سلطت المنظمة الضوء على إمكانيـة اسـتجالب المزيـد مـن التمويـل العـام المحلـي مـن خـالل فـرض الضـرائب علـى 
منتجات التبغ، وذلك لضمان تحقيق الغايـات المرتبطـة بالصـحة والمنصـوص عليهـا فـي أهـداف التنميـة المسـتدامة. 

اقيــة اإلطاريــة بشــأن مكافحــة التبــغ بإعــداد منشــورة وفــي هــذا الســياق قامــت أمانــة المنظمــة بالتعــاون مــع أمانــة االتف
. وخصـــص اليـــوم العـــالمي لالمتنـــاع عـــن التبـــغ الفوائـــد االقتصـــادية والصـــحية لفـــرض الضـــرائب علـــى التبـــغبعنـــوان 

 إلبــراز حقيقــة أن زيــادة الضــرائب علــى التبــغ تمثــل سياســة مجديــة لجميــع الــدول األعضــاء، وفــي ٢٠١٤ عــام فــي
رة القضاء على االتجار غير المشروع في التبغ. وشاركت المنظمة مع مسؤولين من ركزت على ضرو  ٢٠١٥ عام

دولة عضوا من جميع أنحاء العالم لتقـديم المسـاعدة التقنيـة بشـأن فـرض الضـرائب  ٧٠وزارات المالية من أكثر من 
  على التبغ.

  
علـــى فـــرض  ٢٠١٥ عـــام شـــر تقريـــر المنظمـــة عـــن وبـــاء التبـــغ العـــالمي كـــل ســـنتين. وقـــد ركـــز تقريـــروينُ   -١٤

للضـرائب المفروضـة علـى التبـغ فـي جميـع الـدول األعضـاء فـي المنظمـة.  متعمقـاً  الضرائب على التبغ وقدم تحليالً 
مـــن األدوات الرئيســـية  ٢٠٢٥-٢٠٠٠ويعتبـــر التقريـــر العـــالمي للمنظمـــة بشـــأن االتجاهـــات المتعلقـــة بتـــدخين التبـــغ 

طريـق تسـير علـى ال اً بلـد ٣٥األخرى إلجراء الحوار بشأن السياسات. وأظهرت النتائج أنه على الرغم من أن هنـاك 
٪ فـي المعـدل الحـالي النتشـار اسـتخدام التبـغ ٣٠الصحيح لتحقيق الهدف المتمثل في تحقيق انخفاض نسبي بنحو 

، فــإن معظــم البلــدان لــن تصــل إلــى الهــدف مــا لــم يــتم تنفيــذ تــدابير مكافحــة التبــغ علــى أعلــى ٢٠٢٥بحلــول عــام 
  مستوى.

  
الدوليــة واالســتثمار أمــام تــدابير مكافحــة التبــغ مــن  وفــي ضــوء التحــديات الماثلــة فــي ظــل اتفاقيــات التجــارة  -١٥

، قـدمت المنظمـة ٢٦-٥٩ج ص عقـرار لل اً قبيل التغليف البسيط واستخدام التحذيرات الصحية الكبيرة المصورة، ووفقـ
مــن الــدول األعضــاء. كمــا قــدمت الــدعم التقنــي لســبع دول مــن خــالل وضــع  ٤٠التــدريب والــدعم التقنــي فــي نحــو 

اجهــة تــدخل دوائــر صــناعة التبــغ. وقــد أعــدت المنظمــة باالشــتراك مــع االتحــاد الــدولي لالتصــاالت خطــط وطنيــة لمو 
أدوات تفاعلية مبتكرة تتسم بالفعالية من حيث التكلفة، وتلبي االحتياجات الشخصـية لتقليـل اسـتخدام التبـغ فـي أربـع 

  من الدول األعضاء.
  

وقد دعمت المنظمة مؤتمر األطـراف فـي اتفاقيـة المنظمـة اإلطاريـة بشـأن مكافحـة التبـغ، مـن خـالل أمانـة   -١٦
مـــن االتفاقيـــة. وباإلضـــافة إلـــى ذلـــك، أعـــدت  ١٠و ٩و ٦االتفاقيـــة، لمســـاعدتها فـــي وضـــع مبـــادئ توجيهيـــة للمـــواد 
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ـــالغين ـــوائح الخاصـــة )، والتقريـــر الخـــامس بشـــأن ا٢٠١٥( أطلـــس المســـح العـــالمي للتبـــغ بـــين الب ألســـاس العلمـــي لل
  بمنتجات التبغ، وملخصات المعارف الخاصة بتأثير استخدام التبغ على الحمل والخرف.

  
  الترويج التباع نظام غذائي صحي وممارسة النشاط البدني

  
الملــــح. وتــــم نشــــر تقريــــر عــــن االجتمــــاع التقنــــي للخبــــراء بشــــأن  لتقليــــلأعــــدت المنظمــــة مجموعــــة أدوات   -١٧

بشـأن االجتماع التقنـي عن استعراضية أساسية تقرير ووثيقة إلى  إضافةً  السياسات المالية الخاصة بالنظام الغذائي
 الــدول األعضــاء فــي تنفيــذ السياســات الراميــة إلــى تعزيــز اتبــاع نظــام غــذائي صــحي. ولــدعملــدعم ، توســيم األغذيــة

االســـتجابات الوطنيـــة، تـــم إنشـــاء شـــبكات للحـــد مـــن الملـــح فـــي عـــدة أقـــاليم. وتـــم تقـــديم الـــدعم التقنـــي كـــذلك للـــدول 
األعضــاء لمســاعدتها فــي وضــع خطــط وطنيــة للحــد مــن الملــح. وقــد أعــدت األمانــة نمــاذج للمرتســم التغــذوي لتكــون 

ن تسويق األغذيـة والمشـروبات غيـر الكحوليـة بمثابة أداة لمساعدة البلدان في تنفيذ مجموعة توصيات المنظمة بشأ
لألطفال. وتـم كـذلك تنفيـذ أنشـطة لبنـاء القـدرات. وقـد تلقـى العديـد مـن الـدول األعضـاء الـدعم التقنـي لوضـع تـدابير 

  السياسات المالية للتصدي لتسويق األغذية والمشروبات غير الكحولية لألطفال.
  

التغذيـة الوطنيـة بشـأن في تعزيز وتحديث السياسـات وخطـط العمـل وقدمت األمانة الدعم التقني للمساعدة   -١٨
الــوطني مــن خــالل قاعــدة البيانــات العالميــة المحــرز علــى الصــعيد فــي عــدد مــن الــدول األعضــاء. وتــم تتبــع التقــدم 

من البيانات الخاصـة بالسياسـات  ٤٠٠٠حتوي اآلن على ما يقرب من ت التيللمنظمة بشأن تنفيذ إجراءات التغذية 
فـي  ثـة للمنظمـة بشـأن مـدخول السـكر لـدى البـالغين واألطفـالدَّ نشرت األمانة المبادئ التوجيهيـة المحو واإلجراءات. 
المتعلقة بإجمالي المدخول من األحماض الدهنية  وأصدرت مسودة المبادئ التوجيهية للمنظمة ٢٠١٥آذار/ مارس 

  .٢٠١٦الطالع الجمهور عليها في نيسان/ أبريل  ة واألحماض الدهنية المفروقةواألحماض الدهنية المشبع
 
تعزيـز النشـاط البـدني، بمـا فـي ذلـك إعـداد مجموعـة جيـدة بشـأن وتم إعداد أدوات لتوجيـه الـدول األعضـاء   -١٩

تنفيذيــة دوات ســكو وغيرهــا، ومجموعــة أيمــن سياســات التربيــة البدنيــة فــي المــدارس، وذلــك بالتعــاون مــع منظمــة اليون
العمــل، وأداة لمراجعــة السياســات. وقــد وضــعت خطــة عمــل إقليميــة  وألمــاكنالصــحية األوليــة، والرياضــة،  للرعايــة

بشــأن النشــاط البــدني فــي إقلــيم واحــد علــى وجــه التحديــد، كجــزء مــن خطــط الوقايــة مــن الســمنة فــي ســائر األقــاليم 
يــة فــي إقليمــين. وتــم التعــاون التقنــي مــع العديــد مــن الــدول األخــرى، فــي حــين ُنفــذت حمــالت النشــاط البــدني اإلقليم

األعضاء في مجاالت التخطيط لبرامج النشاط البدني وبرامج بناء القدرات الالزمة للتسـويق االجتمـاعي والتـدخالت 
  الخاصة بوسائل اإلعالم.

  
  الكحول على نحو ضار تعاطيالحد من 

  
واصــلت األمانــة دعــم شــبكة النظــراء الــوطنيين للمنظمــة، مــع التركيــز علــى تبــادل الخبــرات وجمــع أفضــل   -٢٠

الممارسات وتعزيز التدخالت الفعالة من حيث التكلفة بهدف تعزيز قدرات وزارات الصـحة بمـا يؤهلهـا لقيـادة عمليـة 
ار. وعقـب االجتمـاع الثـاني للشـبكة الكحـول علـى نحـو ضـ تعاطيالسياسات وتنفيذها بطريقة فعالة للحد من وضع 

العالميـــة، نظمـــت المنظمـــة حلقـــة عمـــل لبنـــاء القـــدرات المتعلقـــة بسياســـات تســـعير الكحـــول فـــي جنـــوب أفريقيـــا. وتـــم 
مناقشــة الخيــارات الفعالــة لتنظــيم تســويق المشــروبات الكحوليــة لحمايــة الشــباب بشــكل خــاص، أثنــاء اجتمــاع الخبــراء 

. وبعـــد عـــرض خـــط األســـاس ٢٠١٥قـــد فـــي المقـــر الرئيســـي لمنظمـــة الصـــحة للبلـــدان األمريكيـــة فـــي عـــام عُ الـــذي 
المســح  ُأجــري، ٢٠١٤ لعــاموالصــحة  لكحــولا وضــع عــن العــالمي لمنظمــةا تقريــرللمؤشــرات المتعلقــة بــالكحول فــي 

الفريــق المواضــيعي  ُأنشــئ. و ٢٠١٥لسياســات الخاصــة بــالكحول فــي عــام بشــأن التقــدم المحــرز فــي إطــار االعــالمي 
، كجـزء مـن جهـود ٢٠١٥على نحو ضار في عام  تعاطي الكحولالعالمي التابع لألمم المتحدة والمعني بالحد من 
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فرقـــة عمـــل األمـــم المتحـــدة المشـــتركة بـــين الوكـــاالت المعنيـــة بالوقايـــة مـــن األمـــراض غيـــر المعديـــة (غيـــر الســـارية) 
  ومكافحتها.
  
تتصــدى و  ومكافحتهــا األمــراض غيــر الســارية مــن لوقايــةا تتنــاول لكــي وتوجيههــا الصــحية الــنظم تــدعيم :٤ الغــرض

األفـــراد والتغطيـــة الصـــحية مـــن خـــالل الرعايـــة الصـــحية األوليـــة التـــي تركـــز علـــى  األساســـية االجتماعيـــة لمحـــدداتل
  الشاملة

  
فـــي  الســـارية ألمـــراض غيـــرالتـــدبير العالجـــي لالتـــي تحظـــى بأولويـــة األمانـــة فـــي مجـــال لألنشـــطة  اً توجيهـــ  -٢١

بشـأن  ٢٠١٥ عـام السنوات القادمة، عقدت األمانة أربعة اجتماعات تقنية واستراتيجية على الصعيد العـالمي خـالل
. ولكــــل الدمويـــة وعيـــةاألو ســـرطان وداء الســـكري واألمـــراض التنفســــية المزمنـــة وأمـــراض القلـــب لل التـــدبير العالجـــي

لوية، بمـا فـي ذلـك إعـداد اإلرشـادات الخاصـة بسياسـات تحـري اجتماع، تم تحديد مجموعة من اإلجراءات ذات األو 
القلـــب أمـــراض الســـرطان لـــدى الســـكان، وٕاعـــداد تقريـــر شـــامل عـــن داء الســـكري وتحـــديث الخـــرائط لتقيـــيم مخـــاطر 

 يعالجـــالتـــدبير الالقضـــايا الرئيســـية المرتبطـــة ببشـــأن قـــد عـــدد مـــن المشـــاورات اإلقليميـــة عُ كمـــا . واألوعيـــة الدمويـــة
 فــي الرعايــة الصــحية األوليــة غيـر الســاريةلألمــراض  يعالجــالتــدبير ال، بمــا فــي ذلـك إدمــاج غيــر الســاريةألمـراض ل

  .واألوعية الدمويةورعاية مرضى السرطان والنهج الشامل لمخاطر أمراض القلب  والرعاية الملطفة
  

غيــر الســارية، مــع التركيــز علــى لألمــراض  يعالجــلتــدبير الوواصــلت األمانــة عملهــا لتعزيــز نهــج متكامــل ل  -٢٢
الرعايــة الصــحية األوليــة والتغطيــة الصــحية الشــاملة. وتــم تحــديث مجموعــة التــدخالت األساســية للمنظمــة الخاصــة 

 تفــيّ كُ و واســتكمالها بإرشــادات وأدوات إضــافية.  ٢٠١٣بالرعايــة الصــحية األوليــة لألمــراض غيــر الســارية فــي عــام 
فــي إقلـيم األمــريكتين طريقــة ُأعـدت علـى ســبيل المثــال، . فقــاليم معينـة للمنظمــةمكونـات المجموعــة السـتخدامها فــي أ

لمنظمــة لتقيــيم مخــاطر أمــراض ا خريطــة، باالعتمــاد علــى واألوعيــة الدمويــةلخطــر أمــراض القلــب  إلكترونيــةحســاب 
دولـة مـن الـدول  ٢٧فـي اآلن المجموعـة  تفـذ. ومن خالل ما قدمته األمانة من دعم تقنـي نُ واألوعية الدموية بالقل

التحقـق  العمـل جـار علـىوُأعدت خرائط مخاطر أمراض القلب واألوعية الدموية الخاصة ببلـدان معينـة و  األعضاء.
  .٢٠١٦منها في النصف األول من عام 

  
من المبادئ التوجيهية واألدوات الجديدة لتعزيـز تنفيـذ التـدخالت الفعالـة مـن  اً وقد أعدت األمانة كذلك عدد  -٢٣

: مبـادئ توجيهيـة شـاملة مـا يلـي حيث التكلفة للكشف المبكر والعالج والتأهيل وتقديم الرعايـة الملطفـة. وهـي تشـمل
تشـخيص وتصـنيف معايير و بيان موقف المنظمة بشأن التصوير اإلشعاعي للثدي؛ و لمكافحة سرطان عنق الرحم؛ 

المبــادئ التوجيهيــة و  ؛مــوجز عــالمي عــن ارتفــاع ضــغط الــدمو فــرط ســكر الــدم الــذي يكتشــف ألول مــرة أثنــاء الحمــل؛ 
ثــة ؛ وصــحائف وقــائع محدَّ Bالمصــابين بفيــروس التهــاب الكبــد المــزمن لألشــخاص عــالج اللوقايــة والرعايــة و تــوفير ال

والســرطان وداء الســكري والربــو ومــرض االنســداد الرئــوي واألوعيــة الدمويــة بشــأن الرعايــة الملطفــة وأمــراض القلــب 
لوضع المزمن؛ ومجموعة أدوات للوصول إلى األدوية األساسية والتكنولوجيا الصحية لألمراض غير السارية؛ وأداة 

رت توصــيات وُنشــ .وتنفيــذها ورصــدها خطــط العمــل الوطنيــة المتعــددة القطاعــات والمتعلقــة بــاألمراض غيــر الســارية
مضــاد لفيــروس اللقــاح الجــرعتين مــن  نهــج تــوفيراألوليــة والثانويــة مــن ســرطان عنــق الــرحم (المنظمــة بشــأن الوقايــة 
وُنظمت مشـاورة للخبـراء بشـأن التشـخيص والتحـري المبكـرين وتحري هذا الفيروس وعالجه). الورم الحليمي البشري 

  بمعدات عالج السرطان.ويجري العمل على إعداد قائمة نموذجية  ٢٠١٥للسرطان في عام 
  

وقدمت األمانة الدعم التقني إلى الدول األعضاء لمساعدتها في تعزيز استجابات النظم الصحية لتحديات   -٢٤
التـدبير لتحسـين علـى الـدعم الـدول األعضـاء فـي إقلـيم األمـريكتين  حصـلتارية. و محددة ترتبط باألمراض غير السـ

داء الســكري، مــع التركيــز علــى المجتمعــات التــي يتعــرض ســكانها للخطــر. وقــدم الــدعم إلنشــاء بربــادوس لــ يعالجــال
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اجعــة ســبل كموقــع شــاهد للمشــروع العــالمي للعــالج القياســي الرتفــاع ضــغط الــدم. وأوفــدت بعثــات وطنيــة شــاملة لمر 
والوكالـــة الدوليـــة لبحـــوث الســـرطان إلـــى الوكالـــة الدوليـــة للطاقـــة الذريـــة  مكافحـــة الســـرطان وتقييمهـــا باالشـــتراك مـــع

وُأرســي ســجالت الســرطان وتعزيــز مكافحــة ســرطان عنــق الــرحم. إلعــداد . وقــدم الــدعم القطــري اإلضــافي اً بلــد ٥٩
برنـامج عــالمي مشــترك بشــأن الوقايــة مـن ســرطان عنــق الــرحم ومكافحتــه مـع ثمــاني منظمــات تابعــة لمنظومــة األمــم 

وعــالي الجــودة لمكافحــة ســرطان عنــق الــرحم  وضــع برنــامج وطنــي شــامللالمتحــدة وســوف يــدعم البلــدان المشــاركة 
وعقـــدت األمانـــة  .الحصـــول علـــى الخـــدمات مـــنالمـــرأة  تمكـــينضـــمن اإلنصـــاف فـــي وي ةســـتداماالو  ةفعاليـــاليتســـم ب

بلدًا  ٢٥من ممثلون  اي حضرهتاالجتماعات العامة السنوية للتحالف العالمي لمكافحة األمراض التنفسية المزمنة ال
كمـا عقـدت األمانـة حلقـات عمـل إقليميـة بشـأن الرعايـة  والعديد من الجمعيات المهنية والرابطات المعنية بالمرضى.

ة الدول األعضاء في أربعة أقاليم تابعـة للمنظمـة بـين شـهري تشـرين األول/ أكتـوبر وكـانون األول/ الملطفة بمشارك
  .٢٠١٥ ديسمبر

  
المعنيــة باالختيــار واالســتخدام الرشــيد لألدويــة األساســية فــي العشــرون وقــد أوصــت لجنــة خبــراء المنظمــة   -٢٥

ـــدة  ١٦بإضـــافة  ٢٠١٥نيســـان/ أبريـــل  ـــة للمنظمـــة الخاصـــة إلـــى ادواء مـــن أدويـــة الســـرطان الجدي لقائمـــة النموذجي
كجـزء مـن نظـم العـالج السـريري  اً حاليـفـي القائمـة دواء من األدوية المدرجـة  ٣٠باألدوية األساسية وأيدت استخدام 

٪ مـن التكنولوجيـا ٨٠لتـوفير نحـو  المبذولـةللجهـود  اً في عالج األمـراض غيـر السـارية. وتعزيـز نجاعتها لتي أثبتت ا
 األمـراض غيـر السـاريةالتي يمكن تحمل تكاليفها، بما في ذلك األدوية الجنيسة المطلوبـة لعـالج األساسية واألدوية 

فــي الحــوار مــن خــالل ورقــة مناقشــة والتشــاور عبــر لدوليــة الجهــات الشــريكة ااألمانــة علــى إشــراك  تالرئيســية، عملــ
بلـدًا مـن البلـدان ذات الـدخل المـنخفض  ٣٠مسحًا لحوالي  ٢٠١٦وأجرت األمانة في آذار/ مارس شبكة اإلنترنت. 

األخـرى ومـدى توافرهـا أسعار األدوية األساسية المضادة للسـكري واألمـراض غيـر السـارية والمتوسط من أجل تقييم 
األدويـة لعـالج األمـراض غيـر مسوحات قطرية متعلقة بأسعار  ُأجريتكما تلف مستويات النظام الصحي. على مخ
في ثالثة بلدان في إقليم شرق المتوسـط. وفـي  يةسعر ال هاوعناصر  هاوالقدرة على تحمل تكاليف مدى توافرهاو السارية 

وداء الســكري واألوعيــة الدمويــة فــي عــالج أمــراض القلــب  اً مســتخدم دواء ٢٥إقلــيم األمــريكتين، تــم إدراج أكثــر مــن 
لمنظمـة الصـحة للبلـدان األمريكيـة، وٕابـرام اتفاقـات  المزمنة في الصندوق االستراتيجي والسرطان واألمراض التنفسية

. وتتـــوافر اآلن األدويـــة لجميـــع الـــدول اً لكـــل دواء مـــع المصـــنعين المـــؤهلين مســـبقواحـــد ســـعر شـــأن طويلـــة األجـــل ب
  ضاء في اإلقليم.األع

  
وساهمت األمانة في العمل مع اللجنة الدولية للصليب األحمر واالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر   -٢٦

والهــالل األحمــر ومنظمــة أطبــاء بــال حــدود واليونيســف وصــندوق األمــم المتحــدة للســكان ومفوضــية األمــم المتحــدة 
التـي  ٢٠١١وكـاالت لعـام ال والمشـتركة بـينللطـوارئ  الالزمةالسامية لشؤون الالجئين بغية تحديث العتائد الصحية 

فـي  األمراض غيـر السـاريةاإلغاثة في حاالت الكـوارث، لضـمان االهتمـام بـدم في حاالت الطوارئ اإلنسانية و ستختُ 
المراحل الحادة من االستجابة للكوارث والطوارئ. وقد تـم كـذلك إعـداد مـوجز بالسياسـات للـدول األعضـاء لتوجيههـا 

جــري تحليــل للوضــع أُ ومكافحتهــا فــي االســتجابة للطــوارئ. و  األمــراض غيــر الســاريةهــا للوقايــة مــن إلــى كيفيــة إدماج
لسـوريين والنـازحين الـداخليين فـي مصـر واألردن األمراض غير السارية لالجئـين المتصلة باالخاص بتوفير الرعاية 

  ولبنان والجمهورية العربية السورية وتركيا.
  

البحث والتطوير من أجل أنشطة عالية الجودة في مجالي ودعمها لالضطالع بالوطنية القدرات : تعزيز ٥الغرض 
   ومكافحتها األمراض غير الساريةالوقاية من 

  
لكبــــــــــار البــــــــــاحثين وممثلــــــــــي المنظمــــــــــات غيــــــــــر الحكوميــــــــــة  اً مخصصــــــــــ اً نظمــــــــــت األمانــــــــــة اجتماعــــــــــ  -٢٧

، بغيـــــــة تحديـــــــد التوجهـــــــات االســـــــتراتيجية ٢٠١٥مـــــــايو  المتعاونـــــــة مـــــــع المنظمـــــــة فـــــــي أيـــــــار/ والمراكـــــــز الدوليـــــــة
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تنفـــــذها المنظمـــــة بالتعـــــاون مـــــع  يمكـــــن أنو  األمـــــراض غيـــــر الســـــاريةبحـــــوث ب التـــــي تتصـــــلالرئيســـــية  واألنشـــــطة
ن األمانـــة مـــن إعـــداد خطـــة التاليـــة. وال مـــراء فـــي أن مخرجـــات االجتمـــاع ســـتمكّ  الســـنوات الـــثالث خـــالل شـــركائها،
األمـــراض غيـــر (البحـــوث) مـــن خـــالل خطـــة العمـــل العالميـــة للوقايـــة مـــن  ٥٤عمـــل ال لتنفيـــذ ٢٠١٨-٢٠١٦ العمـــل
، مــع األخــذ بعــين االعتبــار االلتزامــات المتعلقــة بــالبحوث وفقــًا لقــراري الجمعيــة ٢٠٢٠-٢٠١٣ ومكافحتهــا الســارية

  .٦٨/٣٠٠و ٦٦/٢العامة لألمم المتحدة 
  

اآلن إعداد دليـل عملـي للمنظمـة لتنفيـذ البحـوث بالتعـاون مـع خبـراء دوليـين، بهـدف توجيـه البلـدان ويجري   -٢٨
لتحليــــل المشــــاكل الصــــحية، واســــتقاء بينــــات جديــــدة وربــــط البينــــات والسياســــات الحاليــــة، وتحديــــد أولويــــات العمــــل، 

  واستكشاف نهج مبتكرة لرفع مستوى التدخالت الموصى بها.
  

  وتقييم التقدم المحرز في الوقاية منها ومكافحتهاومحدداتها  األمراض غير الساريةات رصد اتجاه :٦الغرض 
  

رصــد التــي ت هــالــدول األعضــاء بهــدف تعزيــز أو تطــوير نظمالتقنيــين إلــى اقــدمت األمانــة الــدعم واإلرشــاد   -٢٩
/ البيولوجيـــــةتغطـــــي الوفيـــــات وعوامـــــل الخطـــــر الســـــلوكية وعوامـــــل الخطـــــر وتترصـــــدها و  األمـــــراض غيـــــر الســـــارية

المشـورة والـدعم والتـدريب للـدول األعضـاء إلتاحـة خـدمات بعثات تقنيـة وحلقـات عمـل إقليميـة  وُنظمتاالستقالبية. 
 غاياتلدول األعضاء في وضع أيضًا إلى ادم الدعم قُ و توسع نطاقها. أو ترصد عوامل الخطر ل هانظم التي ترسي

مفصـــلة وتعـــاريف تـــم إعـــداد مواصـــفات : إلـــى المعـــايير العالميـــة اً ومؤشـــرات وطنيـــة لألمـــراض غيـــر الســـارية اســـتناد
  على الظروف الوطنية. ءً مناسبة بناغايات تحديد على أدوات للمساعدة نشر للمؤشرات و 

  
لرسـم خــرائط النطــاق  ة، أجــرت األمانـة عمليــة واسـع٢٠١٥أغسـطس  وفـي الفتــرة مـا بــين أيـار/ مــايو وآب/  -٣٠
  .وتقييم هذه القدرة ومكافحتها األمراض غير الساريةلقدرة الوطنية للدول األعضاء على الوقاية من ا
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  ٢الملحق 
  

  ٢٠١٦عملية التحديث في عام 
 لوقاية من األمراض غير الساريةللخطة العمل العالمية  ٣للتذييل 

  ٢٠٢٠-٢٠١٣  ومكافحتها
  
  

  السياق
  
 ٢٠٢٠-٢٠١٣ومكافحتهـــا  الســـاريةاألمـــراض غيـــر لوقايـــة مـــن لخطـــة العمـــل العالميـــة ل ٣يتـــألف التـــذييل  -١

قائمــــة مــــن الخيــــارات السياســــية والتــــدخالت المتعلقــــة بكــــل غــــرض مــــن أغــــراض الخطــــة الســــتة. وتشــــمل هــــذه  مــــن
 عالي المـردود"تدخل ف على أنه يصنَّ تدخًال سياسيًا  ١٤توصية  ٨١التوصيات المتعلقة بالسياسات والبالغ عددها 

"أفضـل الخيـارات")،  تعبيـرب أيضـاً إلـى هـذه التـدخالت (يشـار  ١األعضـاء" الـدولإلـى جميـع وميسور الكلفة بالنسـبة 
 الجيدة").الخيارات "بتعبير  أيضاً شار إليها يمن حيث التكلفة (فعالة عن تدخالت أخرى  الً فض
  
بشـأن منهجيـة إلـى األمانـة لتقـديم المشـورة  ٢٠١٥يونيـو  حزيـران/ ٢٣و ٢٢للخبـراء يـومي مشاورة وعقدت   -٢

المواضــيع عــن خبــراء فــي  الً المشــاركون خبــراء فــي منهجيــة التقيــيم االقتصــادي، فضــوضــم  ٣.٢التــذييل لتحــديث 
فـي ضـوء البينـات  ٣. وكـان هنـاك اتفـاق بـين الخبـراء علـى توصـياتهم إلـى األمانـة بضـرورة تحـديث التـذييل المعنية

لتعزيـز الثقـة  أيضـاً سـتخدم تُ يجـب أن  ٣العلمية الجديدة. وبالمثل، فقد تم توصية األمانة بأن عملية تحديث التذييل 
 لتكلفة عبر الفئتين.العامة والشفافية من خالل تصنيف التدخالت الفعالة من حيث ا

  
  النهج الشامل

  
 باستخدام النهج التالي: ٣سوف تقوم األمانة بتحديث التذييل   -٣

  الحالي كنقطة البدء للتحديث ٣سيتم استخدام التذييل   ) أ(
بالشفافية: وسوف تظهر الخوارزميـة الواضـحة التـدخالت التـي  ٣سوف تتسم عملية تحديث التذييل   ) ب(

  تصنيفها (بما في ذلك تلك التدخالت التي ال تكمل إلى النص النهائي).تم النظر فيها وكيف يتم 
وسهولة للدول األعضاء لتمكينها  لجعله أكثر وضوحاً  ٣سيتم إدخال تحسينات على عرض التذييل   (ج)

  " الوارد أدناه).المحدَّث ٣"عرض التذييل  بشأن الفرعمن تقييم التدخالت وفقًا لسياقها الوطني (انظر 
، لتـــوفير الســـياق الخـــاص ثدَّ المحـــ ٣معلومـــات وٕارشـــادات إضـــافية يـــتم إعـــدادها إلرفاقهـــا بالتـــذييل   (د)

  بالتنفيذ، والنظام الصحي، واعتبارات اإلنصاف.
  يتعين تحديث قائمة التدخالت بشكل متواصل.  (ه)

                                                           
ضــيف عامــًا آخــر مــن الحيــاة مــع التمتــع بالصــحة بتكلفــة تقــل عــن متوســط الــدخل الســنوي أو يمــردود أي عــالي ال تــدخل   ١

 .الناتج المحلي اإلجمالي للفرد

  على الموقع اإللكتروني التالي:    ٢
.http://www.who.int/nmh/events/meeting-report-consultation-on-appendix-3-final.pdf?ua=1 
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مة علـى بمجرد االنتهاء من وضع قائمة التدخالت في صيغتها النهائية، سيتم تحديث صفحة المنظ  (و)
  بأي موارد إضافية. األمراض غير الساريةشبكة اإلنترنت الخاصة باألدوات الالزمة للوقاية من 

  
  تحديد التدخالت بغرض التحليل

  
  :ية لتحديد التدخالت بغرض التحليلينبغي استخدام معايير الفعالية التال  -٤

جديـــد لفعاليـــة التكـــاليف نظـــرًا  الحـــالي تســـوغ إجـــراء تحليـــل ٣بعـــض التـــدخالت الـــواردة فـــي التـــذييل   (أ)
  لظهور بينات جديدة أو تغيير التكاليف.

  .اً الحالي بتدخالت أخرى أكثر تحديد ٣في التذييل الواردة بعض التدخالت االستعاضة عن يمكن   (ب)
  بغرض إدراجها. ٣ينبغي تحليل بعض التدخالت الجديدة التي لم تدرج في التذييل   (ج)
  صة بتحديد التدخالت الجديدة التي سيتم تحليلها ما يلي:تتضمن المعايير الخا  (د)

  ؛الحالي ٣مجاالت العمل في خطة العمل العالمية التي ال تنعكس في التذييل   -
  ؛٢٠١١شرت منذ عام نُ المجاالت التي تغطيها إرشادات المنظمة الجديدة التي   -
العالميـــة للمنظمـــة وفـــرق الخبـــراء مشـــاورة التـــدخالت األخـــرى المقترحـــة مـــن خـــالل اجتماعـــات   -

  الخبراء االستشاريين.
وينبغــي أن تلبــي جميـــع التــدخالت الجديـــدة معــايير الفعاليـــة التاليــة، حتـــى يمكــن النظـــر فــي إجـــراء   (ه)

  المزيد من التحليل لها:
دراســة واحــدة علــى األقــل تــم نشــرها فــي إحــدى  علــى بنــاءً قابــل للقيــاس، والواضــح الثــر األحجــم   -

  ؛المتخصصةالمجالت 
  واضحة بإحدى الغايات العالمية االختيارية التسع.الصلة ال  -

  
  تحليل التدخالت

  
لمخطـــط  اً لتـــدخالت التـــي تلبـــي معـــايير الفعاليـــة، ســـيتم النظـــر فـــي البـــارامترات التاليـــة، وفقـــإلـــى ابالنســـبة   -٥

  .١الخوارزمية الوارد في الشكل 
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 الخوارزمية الخاصة بتحليل التدخالت  :١الشكل 

  
  
  

 المحدَّث ٣في التذييل تدخالت لإلدراج الو السياسات قائمة خيارات 

السياســــــــــات القائمــــــــــة الحاليــــــــــة لخيــــــــــارات 
 ٣والتدخالت الواردة في التذييل 

التـــدخالت الجديـــدة المســـتبانة اســـتنادًا  وأ السياســـاتخيـــارات 
النموذجيـة إلى المبادئ التوجيهية للمنظمة أو قائمة المنظمة 

 ألدوية األساسية أو عمليات استعراض الخبراءل

 :ثراأل  بّينات
  مجلة متخصصة في منشورة األقل على واحدة دراسة من ُمستمدال ثراأل حجم•
 السارية غير باألمراض المتعلقة العالمية الغايات بإحدى واضحةال صلةال•

 :المردودية
 المردودية نسبة لتقدير المعمَّمة المردودية ُتستخدم سوف•
 التي يمكن تالفيها باحتساب مدد العجزالمصححة  العمر سنوات /مريكيةاأل دوالراتال: المقياس•

 :الصحي المكسب حجم
 التـي المصـححة باحتسـاب مـدد العجـز العمر بسنوات مقدراً ( التدخل عن الناجم الصحي لألثر المتوقع الحجم•

 االنتشــار متوســط باســتخدام شــخص ماليــين ١٠ تضــم معياريــة ســكانية مجموعــةإلــى  بالنســبة) تالفيهــا ُيمكــن
 .المعنية الخطر عوامل/ للظروف العالمي

 تالفيها ُيمكن التي المصححة باحتساب مدد العجز العمر سنوات: المقياس•

 :الالزمة اإلجمالية الميزانية/ التكلفة
 متوسـط باسـتخدام شـخص ماليين ١٠ تضم معيارية سكانية مجموعة في التدخل لتنفيذ الالزمة الميزانية حجم•

 المعنية الخطر عوامل /للظروف العالمي االنتشار
األمريكية الدوالرات ماليين: المقياس•

 ):نوعي وصف( التنفيذ اعتبارات
  الصحية النظم متطلبات•
  التنظيمية القدرة متطلبات•
 متطلبات اإلجراءات المتعددة القطاعات•
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  المردودية
  

يتطلــب إذ  للمردوديــةمتــين بعــض التــدخالت أنــه يتعــذر إجــراء تحليــل بخصــوص بــه م لَّ المســمــن   (أ)
  يلي: ماتحليل من هذا القبيل 

  قياس اآلثار الصحية لمجموعة الحصائل الصحية المحتملة؛  -
 العمر؛ طيلةاآلثار الصحية نمذجة   -

 تحديد وظيفة تكلفة التدخالت.  -
 

فــي هــذا الوقــت، أمــرًا ممكنــًا  لمردوديتهــامتــين إجــراء تحليــل ال يعتبــر لتــدخالت التــي إلــى ابالنســبة   (ب)
  ستوجه مباشرة للنظر في قيود التنفيذ.

حلـــل ، ســـوف تُ أمـــرًا ممكنـــاً  تهـــالمردوديمتـــين إجـــراء تحليـــل يعتبـــر لتـــدخالت التـــي إلـــى ابالنســـبة   (ج)
  ١.المردودية أساس على التدخالت اختيار في المعممة المنظمةباستخدام منهجية 

لبيــان معينــة أي حــدود  تؤخــذ فــي االعتبــار. وال مردوديتهــاالتــدخالت حســب ترتيــب نســبة  ســُتدرج  (د)
النسـبية لمختلـف  المردوديـةعلـى  ءً ". ويمكـن تقـديم توصـيات بنـايتـهمردودعـدم أو "التـدخل " يـةمردود"مدى 

  الخيارات أو التدخالت المتعلقة بالسياسات.
  

  حجم المكاسب الصحية
على إجمالي عدد السنوات  ءً صحة السكان بنافي سيتم احتساب الحجم المتوقع لتأثير كل تدخل   (أ)

  ماليين شخص. ١٠ها لدى عدد سكان قياسي يبلغ يمكن تالفيالمصححة باحتساب مدد العجز التي 

م ، سيتم استخدااً سيؤخذ حجم تأثير كل تدخل من واقع المؤلفات المنشورة. وحيثما كان ذلك ممكن  (ب)
التحليل التلوي للتجارب. ويتمثل الحد األدنى المطلوب في دراسة واحدة تم نشـرها وتبـين أثـر التـدخل علـى 

  الحصائل الصحية القابلة للقياس الكمي.

سـيتم قيـاس المكاسـب الصـحية باســتخدام نمـوذج وبـائي يشـمل جميــع الحصـائل الصـحية التـي قــد   (ج)
، أحــدهما يــتم فيــه تنفيــذ التــدخل واألخــر ال يوجــد فيــه أي تــدخل. تتــأثر بالتــدخل. وســيتم مقارنــة ســيناريوهين

  ويمثل الفرق في سنوات العمر المصححة باحتساب مدد العجز المكاسب الصحية.

إلــــى المتوســــطات  اً ســـيتم تطبيــــق معــــدل انتشـــار الظــــروف وعوامــــل الخطــــر ذات الصـــلة، اســــتناد  (د)
مــــنخفض، الــــدخل الات الــــدخل القطريــــة (العالميــــة أو المتوســــطات الخاصــــة بكــــل مجموعــــة مــــن مجموعــــ

علــى عــدد  )مرتفــعوالــدخل المتوســط، والشــريحة العليــا مــن الــدخل المتوســط، نيا مــن الــدخل الوالشــريحة الــدُ 
معدل االنتشار المسـتخدمة لتيسـير األمـر علـى الـدول قيم  وسُتدرجماليين شخص.  ١٠سكان قياسي يبلغ 

  الوطني.بوضعها  يةالتقدير القيمة مقارنة ل الطريقة المحتملةاألعضاء لتقييم 
  

                                                           
تـــم االطـــالع فـــي ( /http://www.who.int/choice/cost-effectiveness/enالمتاحـــة علـــى الموقـــع اإللكترونـــي التـــالي:    ١
 ).٢٠١٥الثاني/ نوفمبر  تشرين  ٢٩
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  التكلفة/ الميزانية اإلجمالية الالزمة
  

ــدَّر التكلفــة اإلجماليــة الالزمــة لتنفيــذ كــل تــدخل علــى أســاس تكلفــة تنفيــذه فــي مجموعــة   (أ) ســوف تُق
  ماليين شخص. ١٠سكانية معيارية تضم 

سوف ُتحسب التكاليف باستخدام "نهج قائم على المكّونات" ُيحدَّد فيـه كـل بنـد الزم لتنفيـذ التـدخل   (ب)
المعنـــي (مثـــل األدويـــة والمحـــاقن وتـــدريب رجـــال الشـــرطة وصـــياغة التشـــريعات)، وتُقـــدَّر كمّيتـــه (ك) علـــى 

منـه (ث) المسـتمد مـن  أساس المبادئ التوجيهية للمنظمة أو خبرة أخرى مكتسبة في البلدان، وثمن الوحدة
). وُيعطــــي CHOICEقاعـــدة بيانــــات المنظمــــة بشــــأن اختيــــار التـــدخالت العاليــــة المــــردود (قاعــــدة بيانــــات 

  ث التكلفة اإلجمالية.× حاصل الضرب ك 

سوف يطبق انتشار الظـروف/ عوامـل الخطـر ذات الصـلة، اسـتنادًا إلـى المتوسـطات العالميـة أو   (ج)
نيا مــن الــدخل الــدخل المــنخفض، والشــريحة الــدُ مصــنفة حســب الــدخل ( المتوســطات لكــل مجموعــة قطريــة

)، علــى مجموعــة الســكان المعياريــة التــي المتوســط، والشــريحة العليــا مــن الــدخل المتوســط، والــدخل المرتفــع
تقيـيم االنتشار المستخدمة لكـي يتيّسـر للـدول األعضـاء معدل قيم  ُتدرجماليين شخص. وسوف  ١٠تضم 

  وضعها الوطني.بلمقارنة القيمة التقديرية ة الطريقة المحتمل
  

  قيود الجدوى/ التنفيذ
  

سوف ُتعرَّف الجدوى بداللة قيود التنفيذ غير المالية. وبدًال مـن الحكـم علـى هـذا الُبعـد علـى نحـو   (أ)
، مــع بيــان ٣اســتبعادي، ســوف ُيتصــدى لــه مــن خــالل تعليقــات نوعيــة فــي جــدول التــدخالت فــي التــذييل 

والقـدرة تنفيذ الرئيسية التـي يتعـّين علـى صـناع القـرار مراعاتهـا (اشـتراطات قـدرة الـنظم الصـحية اعتبارات ال
  التنظيمية وما إلى ذلك).

  
البعــــدان اإلضــــافيان لإلنصــــاف والحمايــــة مــــن  ٣وســــوف يــــوفَّر فــــي إضــــافة نوعيــــة إلــــى التــــذييل   (ب)

  ًال لقيود التنفيذ.المخاطر المالية، وكذلك مناقشة أكثر تفصي
  

  المحدَّث ٣عرض التذييل 
  
متــى اكتمــل تحليــل التــدخالت، ســوف تنظــر األمانــة فــي أنســب الخيــارات لعــرض المعلومــات لتيســير اتخــاذ   -٦

الحــالي التــدخالت حســب األغــراض الســتة لخطــة العمــل  ٣القــرارات المســتنيرة فــي مجــال السياســات. ويبــّين التــذييل 
  المحدَّث ما يلي: ٣يل العالمية. وتشمل الخيارات األخرى لعرض التذي

  اإلدراج في قائمة بترتيب المردودية؛  (أ)

  سريري، وما إلى ذلك).ال التدبير العالجيتجميع التدخالت حسب النوع (تنظيمية/ مالية،   (ب)
  

  المحدَّث ٣إضافة إلى التذييل 
  
بغيـة التصـدي لعـدد مــن االعتبـارات المهّمـة األخــرى (تحـديات التنفيـذ فـي ســياقات المـوارد/ الـنظم الصــحية   -٧

المختلفة، واالعتبارات المتعلقة باإلنصاف، والحاجة إلى مزيد من الشفافية بشأن منهجية اشتقاق قائمة التـدخالت)، 
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قــة وشــكلها النهــائيين، بيــد أن محتوياتهــا ســوف . وســوف تقــرر األمانــة عنــوان هــذه الوثي٣يوصــى بإضــافة للتــذييل 
  تشمل المسائل الملخَّصة أدناه.

  
  المسائل المنهجية

  
) وعــن CHOICEســوف تــوفَّر تفاصــيل عــن نمــوذج اختيــار التــدخالت العاليــة المــردود (نمــوذج   (أ)

إلكترونـي يتضـمن  رجـعمكيفية إجراء تحليل المردودية، بما في ذلك االفتراضـات واألسـاليب، أو رابـط إلـى 
  هذه المعلومات.

سـوف تــوّفر القائمـة الكاملــة للتــدخالت التـي ُينظــر فــي إدراجهـا، بمــا فـي ذلــك تلــك التـي ُوجــد أنهــا   (ب)
التكلفــة، كمــا ســُتدرج خوارزميــة تبــّين كيفيــة تطــّور التــدخالت خــالل مختلــف مراحــل مــن حيــث ليســت فّعالــة 

  ).١التحليل (انظر الشكل 

ى مناقشة صريحة للفوائد المشتركة بين قطاعات متعددة من جراء التدخالت التي يحتاج األمر إل  (ج)
يــرجح أن يكــون لهــا فوائــد اجتماعيــة أوســع نطاقــًا مــن خــالل تحقيــق حصــائل محّســنة خــارج قطــاع الصــحة 
(مثل زيادة اإلنتاجية االقتصـادية عـن طريـق الحـّد مـن تكـدس حركـة المـرور علـى الطـرق نتيجـة لسياسـات 

  عن زيادة الضرائب على التبغ). ةبشأن النقل العام، وزيادة إيرادات الحكومة الناجممحّسنة 
  

  المسائل المتعلقة بالتنفيذ
  

تتفاوت تبعات اإلنصاف والحماية من المخاطر المالية حسـب البلـد، ولـذلك سـوف تُقـدم إرشـادات   (أ)
  .السياساتمتعلق ب تدخلعامة بشأن تطبيق هذه المبادئ بدًال من تطبيقها على كل خيار أو 

، ُيمكـن وضـع دليــل ٣أو التـدخالت الـواردة فـي التـذييل السياسـات تنفيـذ خيـارات نجـاح بغيـة دعـم   (ب)
إرشادي لمديري البرامج كوثيقة منفصـلة، ُيمكـن فيهـا التصـدي لالختالفـات التـي تحـدث داخـل المجموعـات 

  السكانية. 
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  اإلطار الزمني
  
  .٢مبّين في الشكل  ٣الزمني لتحديث التذييل اإلطار   -٨
  
  ٣اإلطار الزمني لتحديث التذييل  :٢ لشكلا
  

  
  
  
  
  

  * التواريخ إرشادية
  
  

   ٢٠١٥حزيران/ يونيو  ٢٣-٢٢
مقترحـــة منهجيـــة  مســـّودةمشـــاورة خبـــراء أنتجـــت 

 ٣زمنيًا لتحديث التذييل  وٕاطاراً 

   ٢٠١٥كانون األول/ ديسمبر 
ســوف تنشـــر المنظمـــة عمليـــة مقترحـــة 

كجـــزء مـــن وثـــائق  ٣التـــذييل  لتحـــديث
دورة المجلـــــــــــــس التنفيـــــــــــــذي الثامنـــــــــــــة 

 والثالثين بعد المائة

 ٢٠١٦كانون الثاني/ ينـاير  ٣٠-٢٥
ســـوف ُيــــدعى المجلـــس التنفيــــذي فــــي 
دورته الثامنة والثالثين بعد المائة إلى 

ــــــــذييل  ــــــــة تحــــــــديث الت ــــــــة عملي  ٣إحال
المقترحة إلى جمعية الصـحة العالميـة 

 التاسعة والستين

سوف تحدِّث 
المنظمة 
 ٣التذييل 

  كانون الثاني/ 
   ٢٠١٧يناير 

دورة المجلس التنفيذي 
 األربعون بعد المائة

أيار/  ٢٨-٢٣
   ٢٠١٦مايو 

سوف ُتدعى جمعية 
الصحة العالمية 
التاسعة والستون 

إلى اإلحاطة علمًا 
بالعملية المقترحة 

 واعتمادها

 ٢٠١٧أيار/ مايو 
جمعية الصحة 
 العالمية السبعون

 ٢٠١٨شباط/ فبراير 
تحيط الدول األعضاء 

 علمًا بالتقرير

 ٢٠١٦تشـرين الثـاني/ نـوفمبر  –تشرين األول/ أكتـوبر 
كجــزء مــن وثــائق  ٣ســوف تنشــر المنظمــة تحــديثًا للتــذييل 

 دورة المجلس التنفيذي األربعين بعد المائة

  ٢٠١٨أيار/ مايو 
تنخــــرط الــــدول األعضــــاء فــــي مشــــاورات غيــــر رســــمية 

فـــي بشـــأن مســـّودة وثيقـــة الحصـــائل المقـــرر اعتمادهـــا 
االجتمــــاع الرفيــــع المســــتوى الثالــــث، ويجــــوز أن تســــند 

 ٣األولوية لتدخالت معّينة ُمدرجة في التذييل 

٢٠١٨  
غيــر االجتمــاع الرفيــع المســتوى الثالــث المعنــي بــاألمراض 

 للجمعية العامة لألمم المتحدة )غير الساريةالمعدية (

   ٢٠١٧كانون األول/ ديسمبر 
تقدم المنظمـــــة تقريـــــرًا مرحليـــــًا عـــــن ســـــ

األمــراض غيــر الســارية إلــى الجمعيــة 
ـــــى ســـــبيل  العامـــــة لألمـــــم المتحـــــدة عل

ـــــث الالجتمـــــاع لالتحضـــــير  ـــــع الثال رفي
. وســـــوف ٢٠١٨المســـــتوى فـــــي عـــــام 

يصــــف التقريــــر كيــــف جــــرى تحــــديث 
وكيــــــف أحاطــــــت جمعيــــــة  ٣التــــــذييل 

 /بـــه الصـــحة العالميـــة الســـبعون علمـــاً 
 عبية بالوثيقة)اعتمدته (مع وصلة تش

سوف ُتدعى جمعية الصحة 
العالمية إلى اإلحاطة علمًا 

 المحدَّث واعتماده ٣بالتذييل 
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  ٣ الملحق
  
  

 العالمية الغايات تحقيق سبيل في ٢٠١٥ عام في المحرز التقدم عن تقرير
  ومكافحتها السارية غير األمراض من الوقاية بشأن التسع االختيارية

  
  

 التســع االختياريــة العالميــة الغايــات تحقيــق ســبيل فــي ٢٠١٥ عــام فــي المحــرز التقــدم التقريــر هــذا يصــف  -١
  ومكافحتها السارية غير األمراض من الوقاية بشأن

  
  األعضاء الدول أحرزته الذي التقدم

  
 لرصـد العـالمي اإلطـار الصـحة جمعيـة اعتمـدت ،١٠-٦٦ع ص ج القـرار من )٢(١ الفرعية الفقرة بموجب  -٢

 السـياقات عبـر تطبيقهـا ُيمكـن مؤشـراً  ٢٥ مـن مجموعـة ذلـك فـي بمـا ومكافحتها، السارية غير األمراض من الوقاية
 الخاصـــة الوطنيـــة والخطـــط االســـتراتيجيات تنفيـــذ فـــي المحـــرز التقـــدم وتقيـــيم االتجاهـــات لرصـــد والقطريـــة اإلقليميـــة
 للتقــدم ملخــص يلــي فيمــا االعتبــار، فــي" األساســية" عشــر الخمســة المؤشــرات وضــع ومــع. الســارية غيــر بــاألمراض

 بحلــــول تحقيقهــــا المزمــــع التســــع االختياريــــة العالميــــة الغايــــات تحقيــــق ســــبيل فــــي األعضــــاء الــــدول أحرزتــــه الــــذي
  .٢٠٢٥ عام

  
  ٢٠١٤  ٢٠١٠  المؤشر  الغاية  اإلطار عنصر

  والمراضة الوفيات معدل
 المبكــــــــرة الوفيــــــــات معــــــــّدل
 غيـــــــــر األمـــــــــراض بســـــــــبب
  السارية

 ٪٢٥ قـــدره نســـبي خفـــض  )١(
 عـن الناجمـة الوفيـات معـدل في

 الدمويـة واألوعيـة القلب أمراض
 أو الســكري داء أو الســرطان أو

 التنفســــــــــــي الجهــــــــــــاز أمــــــــــــراض
  المزمنة

 يتـــراوح ســـن فــي المطلـــق الوفـــاة احتمــال ) ١(
ـــــب أمـــــراض بســـــبب ســـــنة ٧٠و ٣٠ بـــــين  القل

 أو الســكري أو الســرطان أو الدمويــة واألوعيــة
  المزمنة التنفسي الجهاز أمراض

١٪١٩  ٪٢٠  

  الخطر عوامل
          السلوكية الخطر عوامل
 نحــو علــى الكحــول تعــاطي
  ٢ضار

 نســـــبي انخفـــــاض تحقيـــــق  )٢(
 فــــي األقــــل علــــى ٪١٠ بمقــــدار
 علـــى الكحـــول تعـــاطي معـــدالت

 االقتضـــاء، حســـب ضـــار، نحـــو
  ٣الوطني السياق في

ـــــــر المســـــــجل( إجمـــــــالي  )٣( ) المســـــــجل وغي
 أو عاماً  ١٥ العمر من البالغ( الفرد استهالك
 الصــــــافي، الكحــــــول بلتــــــرات الســــــنوي) أكثــــــر
  الوطني السياق إطار في االقتضاء، حسب

٦,٤  
  
  

٦,٣  
  
  

 الســــن حســــب الموحــــد االنتشــــار معــــّدل ) ٤(  
 المــــراهقين لــــدى شــــربلا فــــي اإلفــــراط لنوبــــات

ـــالغين،  الســـياق ضـــمن االقتضـــاء، حســـب والب
  الوطني

٩,٦٪  
  
  
  

٩,٣٪  
  
  
  

                                                           
 .٢٠١٢ عام رقم   ١

 مـع يتماشـى نحـو وعلـى الـذاتي الـوطني سـياقها يالئـم حسـبما ضـار نحـو علـى التعـاطي) مؤشـرات( مؤشـر البلدان تختار   ٢
 نوبـات انتشار مدى المؤشرات هذه تشمل وقد. ضار نحو على الكحول تعاطي من الحدّ  بشأن للمنظمة العالمية االستراتيجية

 .بالكحول المرتبطة والمراضة والوفيات للفرد اإلجمالي الكحول واستهالك الشرب في اإلفراط

 الكحــول تعــاطي"  مفهــوم يشــمل ضــار، نحــو علــى الكحــول تعــاطي مــن الحــدّ  بشــأن للمنظمــة العالميــة لالســتراتيجية طبقــاً    ٣
 وكـذلك عمومـًا، وللمجتمـع حولـه ولمـن للشـارب ضـارة واجتماعيـة صـحية عواقـب يسـبب الـذي الكحول شرب" ضار نحو على
 .الضارة الصحية الحصائل احتمال بزيادة المرتبط الكحول شرب أنماط
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  ٢٠١٤  ٢٠١٠  المؤشر  الغاية  اإلطار عنصر
  لــــــــــــدى المــــــــــــراهقين (المتراوحــــــــــــة

 سنة) ١٩و ١٥أعمارهم بين 
  لـــــدى البـــــالغين (البالغـــــة أعمـــــارهم

  أكثر) وأسنة  ١٥

  
  
٧,٨٪  

  
  
٧,٧٪  

 تعــاطي عــن الناجمــة والوفيــات المراضــة  )٥(    
ـــــدى الكحـــــول ـــــالغين، المـــــراهقين ل  حســـــب والب
  الوطني السياق ضمن االقتضاء،
 حســـــب الموحـــــد االنتشـــــار معـــــّدل 

الضــــــــــــطرابات تعــــــــــــاطي  الســــــــــــن
كنسبة مئوية من السكان الكحول (

أو ســـــــــنة  ١٥البالغـــــــــة أعمـــــــــارهم 
  أكثر)

  
  

٤,١٪  

  
  

٤,١٪  

ــــــــــــــــق  )٣(  البدني الخمول ــــــــــــــــاض تحقيـــــ  انخفـــــ
ــــــــــبي ــــــــــدار نســـــ  فـــــــــــي ٪١٠بمقـــــ
 النشــــــاط نقــــــص انتشــــــار معـــــدل
 البدني

 البــــــدني النشــــــاط قلــــــة انتشــــــــــار معــــــدل ) ٦(
 مــن أقــل مزاولــة بأنــه ويعرَّف المـراهقين، لدى
ــــة ٦٠ ــــن دقيقــ ــــاط مـ ــــذي النشــ ــــراوح الـ ــــين يتــ  بــ

   يومياً  والشدة االعتــدال

٨١٪  
  
  
  

  ١بيانات توجد ال
  
  

 حســـــــــــب الموحـــــــــــد االنتشــــــــــــــار معـــــــــــدل ) ٧(  
 األشــــخاص لدى البــــدني النشــــاط لقلــــة الســــن

ـــــالغين ـــــن البـــ ـــــر مــ ـــــا ١٨ العمـــ ـــــر أو عامـــ  أكثـــ
 دقيقــــة ١٥٠ مــــن أقــــل مزاولــــة بأنـــــــه ويعـــرَّف(

 أو األســـــــــبوع فـــــــــي المعتــــــــــدل النشــــــــــاط مــــــــــن
  )يعادله ما

  ٢بيانات توجد ال  ٪٢٣

ــــــــــــــــق ) ٤( الصوديوم/ الملح مدخول ــــــــــــــــاض تحقيـــــ  انخفـــــ
ـــــــــبي ـــــــــدار نســـــ ـــــــــي ٪٣٠ بمقـــــ  فـ
ــــط ــــدخول متوسـ ــــكان مـ ــــن السـ  مـ
 ٣الصوديوم/ الملح

ــــــــــط ) ٨( ــــــــــدخول متوسـ ــــــــــح مـ ــــــــــد( الملـ  كلوريـ
ـــوديوم ـــد) الصـ ـــن حســــب الموحـ ـــوم فــــي السـ  اليـ

 عامـاً ١٨ العمـر مـن البالغين األشــخاص لــدى
  أكثر أو

ات غرام ٣,٩٥
  يومال في

  بيانات توجد ال

ــــــــــــــــق ) ٥( التبغ تعاطي ــــــــــــــــاض تحقيـــــ  انخفـــــ
ــــــــبي ــــــــدار نســـــ ــــــــي ٪٣٠ بمقـــــ  فــــ
 الحــــــــــــالي االنتشـــــــــــــــار معــــــــــــدل
 األشـــخاص لـدى التبـــغ لتعــاطي
ــــالغين  عامـــاً  ١٥ العمـــر مـــن البـ

 أكثر أو

 التبـــغ لتعـــاطي الحـــالي االنتشــار معــدل ) ٩(
  المراهقين لدى

  
  
  
ــــــدل ) ١٠( ــــــالي االنتشـــــــــار معــ  الموحــــــــد الحـــ

ـــب ـــن حســـ ـــاطي السـ ـــغ لتعــ  البـــــالغين لــدى التبــ
 أكثر أو عاماً ١٨ العمـــر مــن

٤٪١٥  
  
  
  
  
 تعاطي انتشار
 عديم التبغ
 ٥٪٦ الدخان
 تدخين انتشار
 لدى التبغ

 من البالغين

  بيانات توجد ال
  
  
  
  

 بيانات توجد ال
 
 تدخين انتشار
 لدى التبغ

 من البالغين
 عاماً  ١٨ العمر

                                                           
يجــري العمــل حاليــًا علــى إعــداد التقــديرات القابلــة للمقارنــة بــين البلــدان والمتصــلة بــالخمول البــدني لــدى البــالغين والمقــرر    ١

  .٢٠١٦نشرها في تشرين الثاني/ نوفمبر 
يجري العمـل حاليـًا علـى إعـداد التقـديرات القابلـة للمقارنـة بـين البلـدان والمتصـلة بـالخمول البـدني لـدى المـراهقين والمقـرر    ٢

  .٢٠١٦نشرها في تشرين الثاني/ نوفمبر 
 .اليوم في للفرد الصوديوم من غرامين أو الملح من غرامات ٥ من بأقل المنظمة توصي   ٣

 بلــداً  ٦٧ مــن مســتمدةعلــى الصــعيد العــالمي ال الشــباب لــدى التبــغ تعــاطياستقصــاءات  بيانــاتالمتوســط المــرجح ســكانيًا ل   ٤
وتشـــير  .٢٠١١و ٢٠٠٩ مـــن ســـكان العـــالم. وقـــد ُأجريـــت االستقصـــاءات فـــي الفتـــرة بـــين عـــامي ٪٥٠والشـــاملة ألكثـــر مـــن 

 ة.سن ١٥و ١٣التقديرات إلى الشباب المتراوحة أعمارهم بين 

مـن سـكان العـالم. وقـد  ٪٥٠والشـاملة ألكثـر مـن  بلـداً  ٨٦ مـن مسـتمدةاالستقصـاءات ال بياناتالمتوسط المرجح سكانيًا ل   ٥
المتاحــة بشــأن  وتســتند التقــديرات إلــى بيانــات االستقصــاءات .٢٠١٤و ٢٠٠٤ ُأجريــت االستقصــاءات فــي الفتــرة بــين عــامي
 البالغين والشاملة لنطاقات األعمار المختلفة.
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  ٢٠١٤  ٢٠١٠  المؤشر  الغاية  اإلطار عنصر
 عاماً  ١٨ العمر

 ٪٢٣,١ أكثر أو
 أكثر أو

٢١,٨٪ 
          البيولوجية الخطر عوامل
ــــــــــــــــق ) ٦( الدم ضغط ارتفاع ــــــــــــــــاض تحقيـــــ  انخفـــــ

ـــــــــبي ـــــــــدار نســـــ ـــــــــي ٪٢٥ بمقـــــ  فـ
 ضـــــغط ارتفــــــاع انتشــــــار معـــــدل
 ارتفــــاع انتشــــار احتــــواء أو الـــدم

 للظـــــــروف تبعـــــــاً  الـــــــدم ضـــــــغط
 الوطنية

ـــــــار معـــــــــدل ) ١١( ـــــــد االنتشـــــ ـــــــب الموحــ  حســ
ـــدم ضــــغط الرتفـــــاع الســـــن  األشــخاص لــدى الـ

ـــــــالغين ـــــــن البــ ـــــــر مـ ـــــــر أو عامــــــاً  ١٨ العمـ  أكثـ
 البـــالغ االنقباضـــي الـــدم ضـــغط بأنـــه ويعـــرَّف(

 الدم ضغط أو/ و أكثر أو زئبق مليمترا ١٤٠
 ،)أكثـر أو زئبق مليمترا ٩٠ البالغ االنبساطي
 المتوسط االنقباضي الدم وضغط

٢٢  ٪٢٣٪  

 معـــــدل في الزيــــادة وقـــــف ) ٧( ١بدانةوال السكري الداء
 بدانةوال السكري داء انتشـــــــار

 حســــــــب الموحــــــــد االنتشـــــــــــــار معـــــــدل ) ١٢(
 الســـــــكر/ الغلوكــــــوز مســـــــتوى الرتفـــــــاع الســــــن
 مــــــن البـــــــــالغين األشـــــــــخاص لــدى الــــــدم فــــــي

ــــــر ـــــر أو عامـــــاً  ١٨ العمــــــ ـــــه ويعـــــرَّف( أكث  بأن
 البــالغ الريـق علــى الـدم بالزمــا غلوكـوز تركيـز

 أو) ديســيلتر/ مليغــرام ١٢٦( لتــر/ مليمــول ٧
 مسـتوى ارتفـاع لعـالج أدويـة تعاطي أو أكثر،

 ) الدم في الغلوكوز

٧,٩٪  
  

٨,٥٪  
  

ــــــــــدل ) ١٣(     ــــــــــار معــــ ــــــــــرط انتشـــــــ ــــــــــوزن فــــ  الــــ
ــــــــة  وفقـــــــاً  المعـــــــرَّف( المـــــــراهقين لـــــــدى والبدانــــ
 إلـى بالنسـبة للنمـو المرجعيـة المنظمة لمعايير
  والمراهقين األطفال لدى الوزن فرط

  بيانات توجد ال  بيانات توجد ال

 الســـن حســـب الموحـــد االنتشـــار معــدل ) ١٤(    
 البــالغين األشــخاص لـدى بدانةوال الوزن لفـرط
 فــــرط ويعــــرَّف( أكثـر أو عامـاً  ١٨ العمـر مـن

 يعــادل الــذي الجســم كتلــة منســب بأنـــه الـــوزن
 ُتعــــّرف حــــين فــــي أكثــــر أو ٢م/ كيلــــوغرام ٢٥
 يعــادل الــذي الجســم كتلــة منســب بأنها بدانةال

  )أكثر أو ٢م/ كيلوغرام ٣٠

  )البدانة( ٪١١
  
٣٧٪ 

  )الوزن فرط(

  )البدانة( ٪١٣
  
٣٩٪ 

  )الوزن فرط(

  الوطنية النظم استجابة
 لمنــــــــــع باألدويــــــة العــــــالج
 القلبيــــة النوبــــات

 الدماغية والســــكتات

ـــــــــــول  )٨( ـــــــــــى ٪٥٠ حصـــ  علـــ
ـــــــــــــل ـــــــــــــن األقـــــ  األشـــــــــــــخاص مـــ

ــــــتحقين ــــــالج المسـ ــــــة للعـ  باألدويـ
ـــــة ـــــن للوقايــ ـــــات مـ ـــــة النوبــ  القلبيــ

ــــــــــكتات ــــــــــة والســ ــــــــــى الدماغي  عل
 الطبيــــــــــــة والمشــــــــــــورة األدويــــــــــــة

 )الدم سكر ضبط ذلك في بما(

ــــــــــــبة ) ١٨( ــــــــــــخاص نســـ ــــــــــــتحقين األشـــ  المســـ
ـــــن البــــــالغون األشــــــخاص بــــأنهم المعّرفــــون(  مـ

 لخطـــر المعرضــون أكثــر أو عاماً  ٤٠ العمــر
ـــــابة  واألوعيــــة الدمويــــة القلــــب بـــــأمراض اإلصـ
ــــر أو ٪٣٠ بنســــبة  ســـنوات، عشـــر خـــالل أكث
 القلـــــب بـــــأمراض المصــــــابون ذلــــــك فـــــي بمـــــا

ــــــذين) واألوعيــــــة الدمويــــــة ــــــى يحصــــــلون ال  عل
 ضـبط ذلك في بما( الطبيـــة والمشــورة العـــالج
 القلبيـــــــة النوبـــــــات مـــــــن للوقايـــــــة) الــــــدم ســــــكر

 الدماغية والسـكتات

 توجد ال  بيانات توجد ال
  ٢بيانات

                                                           
 .الوطني للسياق) المناسبة المؤشرات( المناسب المؤشر البلدان تختار   ١

يجـــري العمـــل حاليـــًا علـــى إعـــداد التقـــديرات القابلـــة للمقارنـــة بـــين البلـــدان والمتصـــلة بالبدانـــة وفـــرط الـــوزن لـــدى المـــراهقين    ٢
. وتتــاح البيانــات الالزمــة إلعــداد هــذا المؤشــر فــي الوقــت الحــالي مــن عــدد قليــل مــن ٢٠١٦والمقــرر نشــرها فــي أيــار/ مــايو 

بـد مـن تـوفير البيانـات مـن تـدابير بيولوجيـة وكيميائيـة. وال باتخـاذ STEPSنهج  البلدان التي أجرت استقصاءات معتمدة على
 عدد أكبر من البلدان بهدف إعداد تقديرات عالمية.
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  ٢٠١٤  ٢٠١٠  المؤشر  الغاية  اإلطار عنصر
 الضــــــــــــرورية األدويــــــــــــة

 األساسية والتكنولوجيـــــــــات
 األمـــــــــراض لعـــــــــالج
 الرئيسية السارية غيـــــــــر

ـــــة  )٩( ـــــات إتاحـــــــــ  التكنولوجيـــــــــ
ـــــة  الميســـــورة األساســـــية واألدويـــــ
ــــة ذلــــك فــــي بمــــا التكلفــــة  األدويـــ

ـــة، ـــرورية الجنيســـــ ـــالج الضـــ  لعـــــ
 الســــــــــــــارية غيــــــــــــــر األمـــــــــــــراض
ـــــــي ٪٨٠ بنســـــــبة الرئيســـــــية،  فـــــ
ـــآت ـــاع منشـــــــــ ـــام القطـــــــــ  العـــــــــ
 سواء حد على والخاص

ـــوافر ) ١٩( ـــر تـ ـــة ويسـ ـــة تكلفـ ـــراض أدويـ  األمـ
ــــر ــــارية غيـ ــــية الســـــ ــــة األساســـــ ــــودة العاليـــــ  الجـــ

 ذلـــــــــــك فـــــــــــي بمــــــــــــــا والفعالــــــــــــــة، والمأمونــــــــــــة
 األساســية والتكنولوجيـات الجنيســـــــــة، األدويــــــة

 حــد علــى والخــاص العــام القطــاع منشــآت فــي
 سواء

 توجد ال  بيانات توجد ال
  ١بيانات

  
  

                                                           
تتاح البيانات الالزمة إلعداد هذا المؤشر في الوقت الحالي مـن عـدد قليـل مـن البلـدان التـي أجـرت استقصـاءات معتمـدة    ١

بــد مــن تــوفير البيانــات مــن عــدد أكبــر مــن البلــدان بهــدف إعــداد وافر األدويــة والتكنولوجيــات. والعلــى المرافــق لتحديــد مــدى تــ
  تقديرات عالمية.
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  ٤ الملحق
  

   الجهات مساهمات وتعميم لتسجيل استخدامه ُيمكن نهج وضع
  االختيارية الغايات تحقيق سبيل في الدول غيرالفاعلة 

  ومكافحتها السارية غير األمراض من الوقاية بشأن التسع
  
  

  والغرض النطاق
  
 الصـحة بمنظمـة العامـة الجمعيـة أهابـت ،٦٨/٣٠٠ المتحـدة لألمـم العامة الجمعية قرار من ٣٧ الفقرة في  -١

 العالميــة التنســيق آليــة ســياق وفـي األعضــاء الــدول مع بالتشـاور ،٢٠١٥ عـام نهايـة حلول قبل تضع، أن العالمية
 مــــن المالئمــــة الحمايــــة تــــوفير ضــــمان ومــــع ومكافحتهــــا، الســـارية غــــير األمــــراض مــــن الوقايــــةب المعنيـــة الشــــاملة
 الخيريــة األعمــال وكيانــات الخــاص القطـاع مسـاهمات وتعمـيم لتسـجيل اسـتخدامه يمكـن نهجاً  الخاصـة، المصـالح
  .السارية غير األمراض بشأن التسع االختيارية الغايات بلوغ في المدني والمجتمع

  
 هـذا يتضمن المهّمة، هذه إنجاز سبيل في اتباعها ُيمكن التي العديدة الُممكنة النهوج االعتبار في ووضعاً   -٢

 وهــي. األعضــاء الــدول مــع الكامــل بالتشــاور ،٢٠١٦ عــام فــي تحريهــا األمانــة تقتــرح التــي األوليــة الُســبل التقريــر
  :تشمل

 ُيمكــن التــي الــدول غيــر الفاعلــة الجهــات مــن المقدمــة" المســاهمات" أنــواع لتحديــد الُممكنــة الخيــارات  -
 االختياريـــة الغايـــات تحقيـــق علـــى األثـــر أكبـــر لهـــا يكـــون أن ضـــمان وكيفيـــة مفيـــدة، بطريقـــة تســـجيلها
  التسع؛

 الُممكنــة والطرائــق للمشــاركة مؤهلــة تكــون أن ُيمكــن التــي الــدول غيــر الفاعلــة الجهــات لتعريــف بــدائل  -
  المشاركة؛ لهذه

  .فّعالية الطرق بأكثر المساهمات لتسجيل وضعها ُيمكن التي الصكوك ألنواع تمهيدي استكشاف  -
  
 التـي) ١٠ إلـى ٦ الفقرات( واالعتبارات) ٥ الفقرة( الجامعة المبادئ من أولية مجموعة الملحق هذا ويقترح  -٣

 مبـــدئياً  تحلـــيالً  أيضـــاً  التقريـــر ويقـــدم. وتضـــعها للـــنهج نهائيـــة مســـّودة تحـــدِّد عنـــدما االعتبـــار فـــي األمانـــة ستضـــعها
  ).١١ الفقرة( منها التخفيف وتدابير الُممكنة للمخاطر

  
 األعضـاء الـدول فيـه تنظـر لكـي ٢٠١٦ عام في العمل إلكمال مقترح زمني إطار الملحق نهاية في ويقدَّم  -٤
  ).١٢ الفقرة( ٢٠١٧ عام في للمنظمة الرئاسية األجهزة في
  

  الجامعة المبادئ
  
 السـنوات متعـددة عمليـة الـدول غيـر الفاعلـة الجهـات مسـاهمات لتسـجيل نهـج وضـع يكـون أن المتوقـع من  -٥

   :الجامعة المبادئ من ابتدائية مجموعة أدناه وُيقترح. محدَّدة جامعة مبادئ على ترتكز أن ُيمكن
  االختيارية الغايات تحقيق دعم  -
  المستقل للتحقق والخضوع والمساءلة والشمول واالنفتاح الشفافية لمبادئ االمتثال  -
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  )اإلعداد قيد( الدول غير الفاعلة الجهات مع لمشاركةالمنظمة ل إطار مع االتساق ضمان  -
  االعتراف بتضارب المصالح األساسي بين دوائر صناعة التبغ وبين الصحة العمومية.  -
  

  المساهمات لتسجيل نهج بوضع متعلقةال عتباراتاال
  
  .نهائي نهج لوضع المنهجية الخيارات من مجموعة التالي القسم يوّفر  -٦
  
ــايير  -٧  وجــداول ُأطــرمعاهــدات و  االعتبــار فــي توضــع أن الــنهج، وضــع لــدى األمانــة، تقتــرح. المواءمــة مع

  :يلي بما يفي أن للنهج وُيمكن. أخرى قائمة دولية ومبادرات أعمال
  

 التــي الصــلة ذات وتوصــياتها عملهــا وخطــط واســتراتيجياتها هــاُأطر و  المنظمــة معاهــدات مــع المواءمــة  )أ(
  :ومنها عليها، اتفقت أن األعضاء للدول سبق

   التبغ مكافحة بشأن اإلطارية المنظمة اتفاقية  -
  والصحة البدني والنشاط الغذائي النظام بشأن العالمية االستراتيجية  -
  ضار نحو على الكحول تعاطي من للحد العالمية االستراتيجية  -
  لألطفال الكحولية غّير والمشروبات األغذية تسويق بشأن التوصيات  -
  الصحة أجل من البدني النشاط بشأن العالمية التوصيات  -
  ٢٠٢٠-٢٠١٣ ومكافحتها السارية غير األمراض من للوقاية العالمية العمل خطة  -
  الدول؛ غير الفاعلة الجهات مع لمشاركةالمنظمة ل إطارمسودة   -

 مــن مختلفــة أنواعــاً  ُتشــرك التــي األخــرى المشــابهة واُألطــر المبــادرات مــن المســتفادة الــدروس مراعــاة  )ب(
 ومبـادرة األدويـة علـى الحصـول ودليل المتحدة لألمم التابع العالمي االتفاق مثل( الدول غير الفاعلة الجهات
 نفسـه الوقـت فـي التسـليم مـع ،)G-Finder والمسـح الصـحة أجـل مـن والخاص العام القطاعين بين الشراكات

  المجهود؛ هذا بخصوصية

 المســـتدامة أهـــداف التنميـــة غايـــة ذلـــك فـــي بمـــا ،٢٠٣٠ لعـــام المســـتدامة التنميـــة خطـــة مـــن االســتفادة  )ج(
 وبرنــامج ،٢٠٣٠ عــام بحلــول الثلــث بمقــدار الســارية غيــر األمــراض بســبب المبكــرة الوفيــات بخفــض الخاصــة
 المجــاالت فــي واالســتثمار التنميــة عمليــة فــي المشــاركة إلــى الخــاص القطــاع يــدعو الــذي أبابــا أديــس عمــل

  .المستدامة للتنمية بالنسبة األهمية الحاسمة
  
ــايير  -٨ ــر مع  بشــأن الــدول غيــر الفاعلــة الجهــات إرشــاد لــدى التاليــة الخيــارات استكشــاف األمانــة تقتــرح. األث

  :التسع االختيارية الغايات تحقيق على األثر أكبر لها يكون أن ُيرجَّح التي المساهمات تسجيل

 والتــدخالت السياســات خيــارات علــى أساســاً  التركيــز علــى الــدول غيــر الفاعلــة الجهــات تشــجيع ُيمكــن  )أ(
". البلــدان لجميــع جــداً  التكلفــة وميســورة فّعالــة" باعتبارهــا العالميــة العمــل خطــة مــن ٣ التــذييل فــي المحــددة
  .نحو أوضح على أثراً  األشد المساهمات إبراز يكفل أن لذلك وُيمكن
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 علــى الــدول غيــر الفاعلــة الجهــات تشــجيع ُيمكــن التــي المســاهمات أنــواع بمختلــف يتعلــق وفيمــا  )ب(
  : يلي ما الحصر، ال المثال سبيل على تشمل، أن األمانة تقترحها التي الخيارات لبعض ُيمكن تسجيلها،

 تُقلِّل بأنشطة المتعلقة المساهمات على الدول غير الفاعلة الجهات تسجيل يقتصر أن يمكن  -
 غير لألمراض العالمي العبء على األساسي لعملها الممكن األثر من حدّ  أدنى إلى مباشرة
   السارية؛

 التـي األنشـطة) ١: (بمجـالين المتعلقة المساهمات تسجيل الدول غير الفاعلة للجهات ُيمكن  -
 لألمراض العالمي العبء على األساسي لعملها الممكن األثر من حدّ  أدنى إلى مباشرة تُقلِّل
 اإلصــــابة احتمــــال مــــن موظفيهــــا وقايــــة علــــى تســــاعد التــــي المبــــادرات) ٢( الســــارية؛ غيــــر

  السارية؛ غير باألمراض
ــــــة للجهــــــات ُيمكــــــن  - ــــــر الفاعل ــــــدول غي ــــــة المســــــاهمات تســــــجيل ال ــــــة المتعلق : مجــــــاالت بثالث

 علـــى األساســـي لعملهـــا الممكـــن األثـــر مـــن حـــدّ  أدنـــى إلـــى مباشـــرة تُقلِّـــل التـــي األنشـــطة )١(
 مـن موظفيها وقاية على تساعد التي المبادرات) ٢( السارية؛ غير لألمراض العالمي العبء
 التي الخيرية الطبيعة ذات األخرى المبادرات) ٣( السارية؛ غير باألمراض اإلصابة احتمال
 المــالي الــدعم تــوفير مثــل( الســارية غيــر األمــراض علــى بــه وُيعتــد مباشــراً  أثــراً  لهــا أن ثبــت

 لجميـع جـداً  التكلفـة والميسـورة الفّعالـة التـدخالت" قائمـة في الُمدرجة التدخالت لتنفيذ والعيني
  ")البلدان

  
 والــوطني واإلقليمــي العــالمي المســتوى مــن كــل علــى الــدول غيــر الفاعلــة الجهــات تمثــل. المشــاركة معــايير  -٩

 والســياق والقطــاع والتغطيــة الســوقي الحجــم حســب تجمــيعهم ُيمكــن الــذين المصــلحة أصــحاب مــن متنوعــة مجموعــة
. مســاهماتها لتســجيل فّعاليــة النهــوج أكثــر تعريــف عنــد الــدول غيــر الفاعلــة الجهــات تنــّوع مراعــاة وينبغــي. الجغرافــي

  .األمانة تستكشفها سوف التي وطرائقها للمشاركة التأهل بارامترات تعريف خيارات لمختلف وصف أدناه ويرد
  

ـــادرة العـــام التأهيـــل يســـتند أن ُيمكـــن  )أ( ـــال إلـــى للمب ـــة الجهـــات امتث ـــدول غيـــر الفاعل  إطـــار لتعريـــف ال
 العامـة الجمعيـة قـراريّ  وأحكـام ومبادئـه،) اإلنشـاء قيـد( الـدول غيـر الفاعلـة الجهـات مـع لمشـاركةللمنظمة ا

 الســـــــارية غيـــــــر األمـــــــراض مـــــــن للوقايـــــــة العالميـــــــة العمـــــــل وخطـــــــة ،٦٨/٣٠٠و ٦٦/٢ المتحـــــــدة لألمـــــــم
  .٢٠٢٠-٢٠١٣ ومكافحتها

. المؤهلـة الـدول غيـر الفاعلة الجهات مشاركة طريقة لتحديد مختلفة خيارات في النظر عندئذ ُيمكن  )ب(
  :يلي ما تشمل أن وُيمكن بالسياق، المرتبطة واالختالفات التنّوع الخيارات هذه تراعي وقد

 مســاهماتها، بتسـجيل المشــاركة فـي ترغــب التـي المؤهلــة الفاعلـة الجهــات لجميـع الســماح ُيمكـن  -
  .وحجمها وقطاعها وتغطيتها الجغرافي سياقها عن النظر بصرف

 أجل من والحجم والقطاع والتغطية الجغرافي السياق إلى مستندة محدَّدة بارامترات وضع ُيمكن  -
 المشـاركة إلـى تُـدعى قـد المثـال، سـبيل على( مختارة مؤهلة فاعلة جهات على المشاركة قصر

 أو الســوقي الحجــم مــن أدنــى بحــد المتســمة أو فقــط العــالمي الصــعيد علــى المتواجــدة الكيانــات
  ).التغطية

 حسـب المشـاركة هـذه تنظـيم ُيمكـن ولكـن المشـاركة، علـى الفاعلـة الجهـات جميع تشجيع ُيمكن  -
 مختلفــــة توجيهيــــة ومبــــادئ تبليــــغ بــــارامترات بوضــــع يســــمح ممــــا القطــــاع، أو النــــوع أو الحجــــم

  .الكيانات من محدَّدة لمجموعات
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 تشجيع ُيمكن المثال، سبيل فعلى. مراحل على التسجيل بعملية األخذ في األمانة تنظر ربما أخيرًا،  )ج(
ـــة الجهـــات مـــن مختـــارة مجموعـــة ـــدول غيـــر الفاعل ـــة الجهـــات مثـــل( ال  عملهـــا يتعلـــق التـــي العالميـــة الفاعل
 نطـاق توسيع ُيمكن ثم، ومن. أولى مرحلة في المشاركة على) التسع االختيارية بالغايات مباشرة األساسي
  .العملية من الحق وقت في المشاركة

  
 تشـجيع أجـل مـن الُممكنـة، اآلليـات مـن متنوعـة مجموعـة خالل من النهج تنفيذ ُيمكن. المنهجية الخيارات  -١٠

 أن اآلليــات لهــذه وُيمكــن. مســاهماتها تســجيل إلــى تُــدعى التــي الــدول، غيــر الفاعلــة للجهــات االختياريــة المشــاركة
 ربما المستقل، للتحقق وقابلية موضوعية الطرق بأكثر مساهماتها عن بالتبليغ المعنية الفاعلة الجهات لجميع تسمح
 ضـمان وبغيـة. والمؤشـرات البـارامترات مـن سـلفاً  معرَّفة مجموعة على قياساً  الفردية مساهماتها بتقييم لها تسمح بأن

  التبليغ أدوات ُتعطي أن بمكان األهمية من الفاعلة، الجهات أنواع جميع جانب من واسع نطاق على والدعم القبول
  :يلي ما فيها النظر ينبغي التي الخيارات وتشمل. االستخدام وسهلة صلة ذات بأنها انطباعاً  الموضوعة
فـــة حقـــوالً  تضـــم اإلنترنـــت إلـــى مســـتندة عالميـــة" تبليـــغ أداة"  )أ( ـــدة بـــارامترات مـــع متوائمـــة ســـلفاً  معرَّ  موحَّ

فــة االســتمارة لهــذه وُيمكــن. ممكنــة مؤشــرات وتــوّفر ومعــايير واضــحة  أن إلكترونيــًا، ُتمــأل والتــي ســلفًا، المعرَّ
 األمـراض مـن الوقايـة علـى أثـر بـأكبر المتسـمة المسـاهمات تسـجيل إلـى الـدول غيـر الفاعلة الجهات ُترشد
 شأنه ومن. والدقة واالتساق الشفافية من مستوى أعلى يضمن أن ذلك شأن ومن. ومكافحتها السارية غير
 العمليـة يجعـل ممـا للغايـة، محـدودة موارد باستخدام بالمشاركة الدول غير الفاعلة للجهات يسمح أن أيضاً 
  والسياقات؛ والقطاعات األنواع المختلفة الفاعلة الجهات من واسعة لمجموعة بعيد حدّ  إلى شاملة

 هـــذا إتاحــة وُيمكـــن. توجيهيــة ومبـــادئ وبــارامترات ُدنيـــا متطلبــات ذلـــك فــي بمـــا شــامل، تقيـــيم إطــار  )ب(
 الـنهج هـذا يسـمح وقـد. المشـاركة فـي ترغـب التـي الـدول غير الفاعلة للجهات اإلنترنت خالل من النموذج
 علــى الفــردي تبليغهــا ُترّكــز أن علــى نفســه الوقــت فــي دعمهــا مــع الفاعلــة الجهــات لهــذه المرونــة مــن بمزيــد

 قــد ذلــك، علــى وعــالوة. واالتســاق الشــفافية مــن أقــل مســتوى ســيكفل ذلــك أن بيــد. الرئيســية التــأثير مجـاالت
  ؛تحديات على متنوعة وسياقات وأنواع قطاعات عبر مختلفة مساهمات بين المقارنة تنطوي

 إليهــا الوصــول الــدول غيــر الفاعلــة للجهــات ُيمكــن اإلنترنــت علــى متاحــة بوابــة، أو مفتوحــة، منّصــة  )ج(
 سلفاً  معرَّفة ومؤشرات بارامترات إدراج وُيمكن. واسع نطاق على والمقارنة التقييم ألغراض تقاريرها لتحميل
 الفاعلـة الجهـات لهـذه يسـمح أن الـنهج هـذا شـأن ومـن. اتباعهـا يتعـّين التـي التوجيهية المبادئ على كمثال
. ومكافحتهـا السـارية غيـر األمـراض مـن بالوقايـة صـلةً  األوثـق تعتبرهـا التـي للمسـاهمات هي تقييمها بنشر
 البيانــات تكــون قــد الــدول، غيــر الفاعلــة للجهــات التفســير فــي الحريــة مــن المزيــد إتاحــة مــن الــرغم وعلــى

 تقيـيم إطـار غيـاب فـي صـعوبة أكثـر المسـجلة المسـاهمات أهميـة تقيـيم ويكون للمقارنة قابلية أقل المنشورة
  . سلفاً  محدَّد شامل

  
  منها التخفيف وتدابير الُممكنة المخاطر

  
 لتســـجيل نهـــج تعريـــف مواصـــلة تعتـــرض التـــي والمخـــاطر التحـــديات مـــن عـــدد فـــي األمانـــة تنظـــر ســـوف  -١١

  .الدول غير الفاعلة الجهات جانب من المساهمات

 أي إلــى النظــر ينبغــي وبالتــالي. طــوعي أســاس علــى الــدول غيــر الفاعلــة الجهــات مشــاركة ســتكون  )أ(
  : يمكنها أداةً  باعتباره ُيوضع نهج

 إرشــادها مــع الــدول، غيــر الفاعلــة الجهــات مــن المقدمــة المســاهمات األصــيل لتســجيل التيســير  -
 التقــدم مــن مزيــداً  تحــرز لكــي لهــا الفرصــة إتاحــة وبالتــالي لمســاهماتها الفعلــي األثــر تقيــيم بشــأن
  ومكافحتها؛ السارية غير األمراض من الوقاية في مشاركتها في
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  . الدول غير الفاعلة الجهات فئات مختلف بين المحّسن التنسيق تعزيز  -
  
  .تشاركية أدوات باعتبارها وٕانما الجانب أحادية باعتبارها التبليغ أدوات تصّور عدم ينبغي  )ب(
  
 لخدمـــة الـــدول غيـــر الفاعلـــة الجهـــات فـــرادى جانـــب مـــن المســـاهمات تســـجيل اســـتخدام عـــدم ينبغـــي  )ج(

 أو فوائــد، أي تحقيـق عـدم مـع أنشـطتها أو آرائهــا أو منتجاتهـا أو التجاريـة لعالماتهـا التـرويج أو مصـالحها
 ذلـك تالفـي وُيمكـن. ومكافحتهـا السـارية غيـر األمـراض مـن بالوقايـة يتعلق فيما فقط، محدودة فوائد تحقيق
 الجهــات لــبعض وُيمكــن. بوضــوح مســاهمة يشــكل ال ومــا مســاهمة يشــكل مــا بــارامترات تعريــف طريــق عــن

 مــن اعتمــاد بمثابــة همــا المســاهمات وتســجيل المبــادرة فــي المشــاركة أن حــق وجــه دون تــّدعي أن الفاعلــة
  .بوضوح المنظمة دور تحديد ينبغي ثم، ومن. العالمية الصحة منظمة

  
 عـــن االنتبـــاه لتحويـــل المبـــادرة فـــي الـــدول غيـــر الفاعلـــة الجهـــات بعـــض مشـــاركة ُتســـتخدم أن ُيمكـــن  )د(

 الســــارية غيــــر األمــــراض مــــن الوقايــــة علــــى ُمثَبــــت مباشــــر أثــــر لهــــا لــــيس أنشــــطة إلــــى األساســــي عملهــــا
ــــذلك التصــــدي ويمكــــن. ومكافحتهــــا ــــارامترات وضــــع طريــــق عــــن ل ــــادئ ب ــــة ومب  لتســــجيل واضــــحة توجيهي
  . المساهمات

  
  المقترح الزمني اإلطار

  
  .وتنفيذه النهج في للنظر المقترح الزمني اإلطار يلي فيما  -١٢
  

 األمانة ُتكمل األعضاء، الدول مع التام بالتشاور: ٢٠١٧ يناير/ الثاني كانون إلى ٢٠١٦ يناير/ الثاني كانونمن 
 ومؤشـرات بـارامترات مـن بهـا يتعلـق ومـا ملموسـة تبليـغ آليـة أو طريقـة اقتـراح ذلـك ويشـمل. نهج وضع بشأن عملها
  . محدَّدة

  
 خـــالل مـــن الســـبعون،العالميـــة  الصـــحة جمعيـــة تُـــدعى: ٢٠١٧ مـــايو/ أيـــار إلـــى ٢٠١٧ ينـــاير/ الثـــاني كـــانونمـــن 

  .المقترح النهائي النهج اعتماد إلى التنفيذي، المجلس
  

 إشـارة العـام المـدير ُيـدِرج الموضـوع، الـنهج السـبعونالعالميـة  الصـحة جمعية اعتمدت متى: ٢٠١٧ سبتمبر/ أيلول
 العامــة الجمعيــة قــرار تنفيــذ فــي المحــرز التقــدم عــن المتحــدة لألمــم العامــة الجمعيــة إلــى ٢٠١٧ عــام تقريــر فــي إليــه
 بشـأن الوقايـة مـن المتحـدة لألمـم المسـتوى الرفيـعالثالـث  لالجتمـاع التحضـير سـبيل علـى ،٦٨/٣٠٠ المتحـدة لألمم

  .٢٠١٨ عام فيومكافحتها  )السارية غيرغير المعدية ( األمراض
  

 األمانــة، وضــعته الــذي الــنهج الســبعونالعالميــة  الصــحة جمعيــة اعتمــدت متــى: ذلــك بعــد ومــا ٢٠١٧ مــايو/ أيــار
 وفقــــاً  الــــنهج، تطبيــــق فــــي ومكافحتهــــا الســــارية غيــــر األمــــراض مــــن الوقايــــةالمعنيــــة ب العالميــــة التنســــيق آليــــة تشــــرع
  ٢٠١٧.١-٢٠١٦ للفترة عملها خطة من ٢-٤ لإلجراء

  

                                                           
 .٣ الملحق ،٦٨/١١ج الوثيقة انظر   ١
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  ٥ الملحق
  

   عملال خطة في الواردة اإلجراءاتفي تنفيذ  المحرز التقدم عن تقرير
 غير األمراض من الوقايةب المعنية العالمية التنسيق آليةالخاصة ب ٢٠١٥- ٢٠١٤ للفترة

   ٢٠١٦  مارس/ آذار إلى ٢٠١٤ مايو/ أيار من الفترة خاللومكافحتها  السارية
  
  
 غيــر األمــراض مــن الوقايــةب المعنيــة العالميــة التنســيق آليــة أمانــة أحرزتــه الــذي التقــدم التقريــر هــذا يصــف  -١

   ٢٠١٥.١-٢٠١٤ للفترة عملها خطة في الواردة اإلجراءاتتنفيذ  في ومكافحتها السارية
  

  األمانة أحرزته الذي التقدم
  
   العالميـــــــة التنســـــــيق آليـــــــة عمـــــــل بخطـــــــة علمـــــــاً  والســـــــتون الســـــــابعة العالميـــــــة الصـــــــحة جمعيـــــــة أحاطـــــــت  -٢

 العمـل خطـة فـي المتضـمنة اإلجـراءات بشـأن األمانـة أحرزته الذي للتقدم ملخص يلي وفيما. ٢٠١٥-٢٠١٤ للفترة
  .هذه
  

 ٢٠١٥و ٢٠١٤ عامي في المحرز التقدم النشاط اإلجراء

 تشجيع كيفية بشأن ٢٠١٤ عام في حوار إجراء ١-١ اإلجراء
 بـرامج يفـ السارية غير األمراض إدراج مواصلة
 اإلنمائيــة واألهــداف ومبادراتــه اإلنمــائي التعــاون
 التنميـــــــــــة وسياســـــــــــات دوليـــــــــــاً  عليهـــــــــــا المتفـــــــــــق

ــــــــــــــة وأطــــــــــــــر االقتصــــــــــــــادية  المســــــــــــــتدامة التنمي
 وسيســـــفر. الفقـــــر وطـــــأة تخفيـــــف واســـــتراتيجيات

 .بتوصيات مشفوع تقرير عن الحوار

 الســــــارية غيــــــر األمــــــراض بشــــــأن حــــــوار ُأجــــــري
/ نيســــــــــان ٢١و ٢٠ فــــــــــي اإلنمــــــــــائي والتعــــــــــاون

 ٢.تقرير عنه وصدر ٢٠١٥  أبريل

 

 تعزيـز كيفيـة بشـأن ٢٠١٥ عـام في حوار إجراء  ٢-١ اإلجراء
 غيـر األمـراض مـن الوقايـة علـى الدولي التعاون
 بلـدان بـين التعـاون إطـار في ومكافحتها السارية
 بلــــــدان بــــــين فيمــــــا والتعــــــاون والجنــــــوب الشــــــمال
 عـن الحـوار وسيسـفر .الثالثـي والتعـاون الجنوب
 .بتوصيات مشفوع تقرير

 غيــــــــــــــر األمــــــــــــــراض بشــــــــــــــأن حــــــــــــــوار أجــــــــــــــري
/ الثـاني تشـرين ٣٠ مـن الـدولي والتعـاون السارية
 ٢٠١٥ ديســـــمبر/ األول كـــــانون ١ إلـــــى نـــــوفمبر

وسيصــدر تقريــر خــالل النصــف األول مــن شــهر 
  ٢٠١٦.٣أيار/ مايو 

                                                           
 .١ تنقيح ٣ إضافة ٦٧/١٤جالوثيقة  انظر   ١

  على الموقع اإللكتروني التالي:  متاح   ٢
http://www.who.int/globalcoordinationmechanism/final_meeting_report_dialogue_ncd_development_april15_en.pdf?ua=1   

 ).٢٠١٥ نوفمبر/ الثاني تشرين ٣٠ في االطالع تم(

  سيتاح على الموقع اإللكتروني التالي:    ٣
http://www.who.int/global-coordination-mechanism/dialogues/dialogue-international-partnership/en/  تــم)

  ).٢٠١٦أيار/ مايو  ٦االطالع في 
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 ٢٠١٥و ٢٠١٤ عامي في المحرز التقدم النشاط اإلجراء

 ٢٠١٤ عـــام فـــي اإلنترنـــت علـــى منّصـــة إنشـــاء  ١-٢ اإلجراء
 الالزمــة البينــات قاعــدة عــن المعلومــات لتشـكيل
 بــــين العالقــــة بشــــأن السياســــات راســــمي إلرشــــاد

 وبـــث والتنميـــة، والفقـــر الســـارية غيـــر األمـــراض
 .المعلومات هـذه

 ٢٠١٥.١ عام في اإلنترنت على منّصة ُأنشئت

 ٢٠١٥ عـــام فـــي اإلنترنـــت علـــى منّصـــة إنشـــاء  ٢-٢ اإلجراء
 بشــأن وتيســيره والبلــداني الــدولي التعــاون لتعزيــز
 مـــــجد مجـــــاالت فـــــي الممارســـــات أفضـــــل تبـــــادل

 إشــــراك ونهجــــيّ  السياســــات جميــــع فــــي الصــــحة
 والتشــــــريعات ككــــــل والمجتمــــــع ككــــــل الحكومــــــة
 العاملين وتدريب الصحية النظم وتعزيز واللوائح

 مـن المسـتفادة الـدروس نشـر أجـل من الصحيين
ــــــرات ــــــدول خب ــــــي األعضــــــاء ال  هــــــذه مواجهــــــة ف
 .التحديات

 ٢٠١٥ عـــام فـــي اإلنترنـــت علـــى منّصـــة ُأنشـــئت
 ١ .١-٢في ظل اإلجراء 

ـــد  ٣-٢ اإلجراء  طريـــق عـــن الدراســـية الحلقـــات مـــن سلســـة عق
 دعـم أجـل مـن ٢٠١٤ عـام مـن اعتباراً  اإلنترنت

 ُيمكــــــن مجــــــاالت فــــــي التنســــــيقي المنظمــــــة دور
 يتخـذوا وأن فيهـا ُيسهموا أن المصلحة ألصحاب
 غيــــــر األمــــــراض لمكافحــــــة ملموســــــة إجــــــراءات
 .السارية

 طريــق عــن الدراســية الحلقــات مــن سلســة ُنظِّمــت
 ٢.اإلنترنت

 للتوصــــية ٢٠١٤ عــــام فــــي عامــــل فريــــق إنشــــاء  ١-٣ اإلجراء
 األعضـــــــــاء الـــــــــدول لتشـــــــــجيع ســـــــــائلوو  بســـــــــبل

ــــــة والجهــــــات ــــــر الفاعل ــــــدول غي ــــــى ال ــــــاء عل  الوف
 مــــن ٤٤ الفقــــرة عليهــــا تــــنص التــــي بااللتزامــــات
ــــع لالجتمــــاع السياســــي اإلعــــالن  المســــتوى الرفي
بشـأن الوقايـة مـن المتحـدة  لألمم العامة للجمعية

ـــــــــة ( األمـــــــــراض ـــــــــر المعدي ـــــــــرغي ) الســـــــــارية غي
 .ومكافحتها

 ٢٠١٥ مــــارس/ آذار فـــي العامــــل الفريـــق ُأنشـــئ
 وُنشـــر. عملـــه إنجـــاز قبـــل مـــرات ثـــالث واجتمـــع
 دمُقـــو  ٢٠١٥.٣ يوليـــو/ تمـــوز فـــي مبـــدئي تقريـــر
 العام المدير إلىيتضمن توصيات  ختامي تقرير

وُأتــــــــــيح للــــــــــدول  ٢٠١٦ فــــــــــي نيســــــــــان/ أبريــــــــــل
 ٤.األعضاء

                                                           
(تـــــم  http://www.gcmportal.orgو /http://www.who.int/ncds/gcm/en المـــــوقعين اإللكتـــــرونيين التـــــاليين: انظـــــر   ١

  ).٢٠١٦نيسان/ أبريل  ٢١االطالع في 
 /http://www.who.int/global-coordination-mechanism/news/webinars/enانظـــر الموقـــع اإللكترونـــي التـــالي:    ٢

 ).٢٠١٦نيسان/ أبريل  ٢٩(تم االطالع في 

    على الموقع اإللكتروني التالي: متاح   ٣
http://www.who.int/global-coordination-mechanism/working-groups/wg-interim-report-comments/en/  )االطـــالع تـــم 

 ).٢٠١٥ نوفمبر/ الثاني تشرين ٣٠ في

  متاح على الموقع اإللكتروني التالي:    ٤
http://www.who.int/global-coordination-mechanism/working-groups/final_3_1report_with_annexes_apr16_fin.pdf?ua=1 

 ).٢٠١٦نيسان/ أبريل  ٢٩تم االطالع في (
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 ٢٠١٥و ٢٠١٤ عامي في المحرز التقدم النشاط اإلجراء

 فيهــا للمشــاركين ُيمكــن ممارســين جماعــة إنشــاء  ١-٤ اإلجراء
 أجــــل مـــــن متســـــقة إجـــــراءات فـــــي المســـــاهمة
 مثــــل واتخــــاذ الســــارية غيــــر لألمــــراض التصــــدي

 .اإلجراءات هذه

 لمنظمــةا عمــل حــول ممارســين اتجماعــ أرســيت
إضــافة إلــى متابعــة اجتمــاع  المعنــي المواضــيعي

المنظمــة العــالمي األول لمــديري البــرامج الوطنيــة 
 .السارية غير األمراضب الخاصة

 للتوصــــية ٢٠١٤ عــــام فــــي عامــــل فريــــق إنشــــاء  ١-٥ اإلجراء
 األعضـــــــــاء الـــــــــدول لتشـــــــــجيع ســـــــــائلوو  بســـــــــبل

ــــــة والجهــــــات ــــــر الفاعل ــــــدول غي ــــــى ال ــــــاء عل  الوف
 مـن) د( ٤٥ الفقـرة عليها تنص التي بااللتزامات
ــــع لالجتمــــاع السياســــي اإلعــــالن  المســــتوى الرفي
بشـأن الوقايـة مـن المتحـدة  لألمم العامة للجمعية

ـــــــــة ( األمـــــــــراض ـــــــــر المعدي ـــــــــرغي ) الســـــــــارية غي
 .ومكافحتها

 ٢٠١٥ مــــارس/ آذار فـــي العامــــل الفريـــق ُأنشـــئ
 وُنشـــر. عملـــه إنجـــاز قبـــل مـــرات ثـــالث واجتمـــع
 وُقـــدم ١ .٢٠١٥ يوليـــو/ تمـــوز فـــي بـــدئيم تقريـــر
 العام المدير إلىيتضمن توصيات  ختامي تقرير

وُأتــــــــــيح للــــــــــدول  ٢٠١٦فــــــــــي نيســــــــــان/ أبريــــــــــل 
 ١األعضاء.

  
الخاصـة بآليـة  ٢٠١٧-٢٠١٦وأحاطت جمعية الصحة العالمية الثامنة والستون علمًا بخطـة العمـل للفتـرة  -٣

 ١٢من خطـة العمـل هـذه بـالفقرة  ١١ر الفقرة وتذكّ  ٦٨/١١.٢من الوثيقة ج ٣التنسيق العالمية والواردة في الملحق 
 ٢٠١٧وتلزم الجهات المشاركة في اآللية بعقد اجتماع وجهًا لوجه فـي عـام من اختصاصات آلية التنسيق العالمية 

بغــرض تيســير التنســيق وتعزيــزه فيمــا يتصــل باألنشــطة وبمشــاركة الجهــات صــاحبة المصــلحة المتعــددة وعملهــا فــي 
على كل المستويات، والنهوض كـذلك بخطـة العمـل العالميـة للمنظمـة بشـأن الوقايـة مـن األمـراض جميع القطاعات 

وقــد وتقيــيم التقــدم الــذي تحــرزه آليــة التنســيق العالميــة حتــى ذلــك التــاريخ. ، ٢٠٢٠-٢٠١٣غيــر الســارية ومكافحتهــا 
ـــًا للطرائـــق المقترحـــة  ٢٠١٧ عـــاملعقـــد هـــذا االجتمـــاع العـــام فـــي تحديـــد التفاصـــيل بـــدأت األمانـــة  ـــواردة فـــي وفق وال

  .٦٨/١١ضمن الوثيقة ج ٣من الملحق  ١ التذييل
  
  

  

                                                           
  متاح على الموقع اإللكتروني التالي:    ١

http://www.who.int/global-coordination-mechanism/working-groups/final_5_1report_with_annexes_apr16_fin.pdf?ua=1 
 ).٢٠١٦نيسان/ أبريل  ٢٩تم االطالع في (

  المتاحة على الموقع اإللكتروني التالي:    ٢
http://www.who.int/global-coordination-mechanism/working-groups/whaa68_gcm_workplan_2016_17a.pdf?ua=1 ) ــــــــــــــــــــم ت

  ).٢٠١٦نيسان/ أبريل  ٢٩االطالع في 
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  ٦ الملحق
  

   أحرزته الذي التقدم عن تقرير
  بالوقاية المعنية الوكاالت بين المشتركة المتحدة األمم عمل فرقة

 ٢٠١٥ أبريل/ نيسان في الفترة من ومكافحتها) السارية غير( المعدية غير األمراض من
  ٢٠١٦إلى آذار/ مارس 

  
 لألمـم العـام األمـين أحـال عنـدما ٢٠١٥ مـارس/ آذار منـذ األمانـة أحرزتـه الـذي التقـدم التقريـر هـذا يصف  -١

 بشــأن العالميــة الصــحة لمنظمــة العامــة المــديرة تقريــر المتحــدة لألمــم واالجتمــاعي االقتصــادي المجلــس إلــى المتحــدة
) الســـارية غيـــر( المعديـــة غيـــر األمـــراض مـــن بالوقايـــة المعنيـــة الوكـــاالت بـــين المشـــتركة المتحـــدة األمـــم عمـــل فرقـــة

   ١.ومكافحتها
  
 المجلـــــسالصـــــادر عـــــن  ٢٠١٥/٨وعمـــــًال بـــــالقرار  ٢٠١٦وخـــــالل أول أســـــبوع مـــــن شـــــهر آذار/ مـــــارس  -٢

 المعنيــة الوكــاالت بــين المشــتركة المتحــدة األمــم عمــل فرقــة، قــدمت أمانــة المتحــدة لألمــم واالجتمــاعي االقتصــادي
 بشـأنالصـحة العالميـة  منظمـةل العامـة المـديرة تقريـر ومكافحتهـا) السـارية غير( المعدية غير األمراض من بالوقاية
إدارة األمــم المتحــدة للشــؤون االقتصــادية واالجتماعيــة فــي إلــى  الوكــاالت بــين المشــتركة المتحــدة األمــم عمــل فرقــة

 ويجري. واالجتماعي االقتصادي المجلسإلحالته إلى وتنسيق شؤونه  واالجتماعي االقتصادي المجلس دعممكتب 
وتنظـر فيـه  ٢واالجتمـاعي االقتصـادي لمجلـسحاليًا تحرير التقرير وترجمته وسوف ُينشر على الموقـع اإللكترونـي ل

ــــــرة مــــــن  ــــــي الفت ــــــورك، ف ــــــس للتنســــــيق واإلدارة (نيوي ــــــدول األعضــــــاء خــــــالل اجتمــــــاع المجل ــــــى  ١ال ــــــحز  ٣إل ران/ ي
  ٣).٢٠١٦ يونيو

  
  األمانة أحرزته الذي التقدم

  
  المشتركة القطرية البرمجة بعثات

  
 برمجــــة ببعثــــات اضــــُطلع المهتّمــــة، المتحــــدة األمــــم منظومــــة مؤسســــات وبمشــــاركة المنظمــــة، قيــــادة تحــــت  -٣

 الديمقراطيــــــة الكونغــــــو وجمهوريــــــة) ٢٠١٥ أبريــــــل/ نيســــــان ١٧إلــــــى  ١٣مــــــن ( بربــــــادوس إلــــــى مشــــــتركة قطريــــــة
 النكـــــا وســـــري) ٢٠١٥ ســـــبتمبر/ أيلـــــول ١١إلـــــى  ٧مـــــن  ( ومنغوليـــــا) ٢٠١٥ يوليـــــو/ تمـــــوز ١٧ إلـــــى ١٣ مـــــن(
وبـاراغواي  )٢٠١٥ نـوفمبر/ الثـاني تشـرين ٧إلـى  ٢من ( وموزامبيق) ٢٠١٥ أكتوبر/ األول تشرين ٩إلى  ٥ من(

) وعمـــــــان ٢٠١٦آذار/ مـــــــارس  ١٨إلـــــــى  ١٤) وقيرغيزســـــــتان (مـــــــن ٢٠١٦شـــــــباط/ فبرايـــــــر  ٢٦إلـــــــى  ٢٢ (مـــــــن
فـي إطـار جهودهـا المبذولـة  القطريـة األفرقة دعم البعثات هذه واستهدفت. )٢٠١٦نيسان/ أبريل  ١٤إلى  ١٠ من(
البلــدان فــي ســعيها إلــى إيجــاد حلــول خاصــة بالوقايــة مــن األمــراض غيــر الســارية ومكافحتهــا وتبــادل هــذه  مســاعدةل

مالئمـة الترتيبـات غيـره مـن الومعنـي بـاألمراض غيـر السـارية أو  المتحدة لألمم تابعفريق مواضيعي الحلول وٕانشاء 
                                                           

 .E/2015/53 الوثيقة   ١

ـــــــي التـــــــالي:    ٢ ـــــــى الموقـــــــع اإللكترون ـــــــم االطـــــــالع فـــــــي  https://www.un.org/ecosoc/en/documents/reportsعل (ت
 ).٢٠١٦أبريل  نيسان/  ٢١

  على الموقع اإللكتروني التالي:    ٣
https://www.un.org/ecosoc/en/events/2016/ecosoc-coordination-and-management-meeting-0  تم االطـالع فـي)

  ).٢٠١٦يسان/ أبريل ن ٢١
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 ٤-٣التـي تسـهم فـي تحقيـق الغايـة  السـارية غيـر لألمراض الوطنية ةاالستجاب جهودعم المنسق لكمنصة للدليعمل 
 المعديــة غيـر األمـراض عــن الناجمـة المبكـرة الوفيـات تخفــيضمـن أهــداف التنميـة المسـتدامة ( ٣المشـمولة بالهـدف 

 ).٢٠٣٠ عــام بحلــول العقليتــين والســالمة الصــحة وتعزيــز والعــالج الوقايــة خــالل مــن الثلــث بمقــدار) الســارية غيــر(
وٕاطــار عمــل األمــم المتحــدة للمســاعدة التقيــيم القطــري المشــترك إدمــاج األمــراض غيــر الســارية فــي وتشــمل الجهــود 

فــي تنفيــذ المحــرز بمــا فــي ذلــك البرمجــة المشــتركة ورصــد التقــدم وتحديــد الفــرص لتعــاون األفرقــة القطريــة اإلنمائيــة 
مصــرف التنميــة وضــم األعضــاء فــي البعثــات أنشــطة األفرقــة القطريــة المتصــلة بالتصــدي لألمــراض غيــر الســارية. 

 المشـترك المتحـدة األمـم وبرنامج الدولية العملومنظمة والمنظمة الدولية للهجرة ومنظمة األغذية والزراعة األسيوي 
لجنـــة األمـــم المتحـــدة االقتصـــادية واالجتماعيـــة آلســـيا والمحـــيط و  اإلنمـــائي المتحـــدة األمـــم وبرنـــامج األيـــدز لمكافحـــة
 منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافةو األمم المتحدة للطفولة  ومنظمةوصندوق األمم المتحدة للسكان  الهادئ

والبنـك الـدولي وبرنـامج  هيئـة األمـم المتحـدة للمسـاواة بـين الجنسـين وتمكـين المـرأةو  برنامج متطوعي األمم المتحـدةو 
  .األغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية

  
  عالمية مشتركة برامج وضع

  
 فـي العمـل فرقة عمل بشأن ٢٠١٥/٨ القرار المتحدة لألمم واالجتماعي االقتصادي المجلس اعتمد عندما  -٤

 مشـتركة بـرامج ثالثـة بوضـع الخاصـة خططها على األعضاء الدول المنظمةأمانة  أطلعت ،٢٠١٥ يونيو/ حزيران
 برنـامج بـين المشترك العالمي البرنامج) ١: (هي الثالثة والبرامج. المتحدة األمم لمنظومة تابعة أخرى منظمات مع

 غيــر األمــراض بشــأن القطاعــات متعــددة إجــراءات اتخــاذ لتحفيــز العالميــة الصــحة ومنظمــة اإلنمــائي المتحــدة األمــم
 ومنظمة السرطان لبحوث الدولية والوكالة الذرية للطاقة الدولية الوكالة بين المشترك يالعالم البرنامج) ٢( السارية؛
 الوكالـة بـين المشـترك العـالمي البرنـامج )٣( السـرطان؛ مكافحـة بشـأن الوطنيـة االسـتجابات لتعزيـز العالمية الصحة
 وصـندوق األيـدز لمكافحـة المشـترك المتحـدة األمـم وبرنـامج السـرطان لبحـوث الدوليـة والوكالـة الذريـة للطاقة الدولية
 للمــرأة المتحــدة األمــم وهيئــة والجريمــة بالمخــّدرات المعنــي المتحــدة األمــم ومكتــب واليونيســيف للســكان المتحــدة األمــم
 المنظمـات وتعكـف. الـرحم عنـق سـرطان بشـأن الوطنيـة االستجابات لتعزيز العالمية الصحة ومنظمة الدولي والبنك

 نحـو علـى المـوارد تعبئـة فـي شـرعت كمـا النهائيـة، صـيغتها فـي والتشـغيلية القانونيـة الترتيبات وضع على المشاركة
 الهـاتف" العالمية الصحة ومنظمة لالتصاالت الدولي االتحاد بين المشترك العالمي البرنامج توسيع وجرى. مشترك

 المحمـول الهـاتف تكنولوجيـات السـتخدام يـرّوج الـذي ،)Be He@lthy, Be Mobile" (صـحتك خدمـة فـي المحمـول
  . الهند ليشمل السارية، غير لألمراض التصدي في
  

  ٢٠١٧-٢٠١٦ الفترة عمل خطة وضع
  
 العمــــل خطــــة مســــّودة ،٢٠١٥ أكتــــوبر/ األول تشــــرين فــــي الخــــامس اجتماعهــــا فــــي العمــــل، فرقــــة ناقشــــت  -٥

 الرفيعــة االســتراتيجية األولويــات مــن صــغيرة مجموعــة علــى ُترّكــز أن علــى الفرقــة واتفقــت ٢٠١٧.١-٢٠١٦ للفتــرة
لـــة قطريـــة مبـــادرة ووضـــع العالميـــة المشـــتركة البـــرامج تنفيـــذ ذلـــك فـــي بمـــا المســـتوى،  اتصـــاالت حملـــة وتصـــميم معجَّ
 ٢٠١٧-٢٠١٦للفتــرة  العمــل لخطــة النهائيــة الصــيغةو . أعضــائها وعمــل الفرقــة لعمــل للتــرويج عالميــة اســتراتيجية

  ٢.العمل لفرقة كترونياإلل الموقع علىمتاحة 
                                                           

   :اإللكتروني التالي الموقع على الخامس االجتماع حصائل عن تقرير ُيتاح   ١
http://www.who.int/ncds/un-task-force/events/oct-2015-uniatf-fifth-meeting/en/  نيسـان/  ٢١(تم االطالع فـي

 ).٢٠١٦أبريل 

نيســـــان/  ٢١الطـــــالع فـــــي (تـــــم ا /http://www.who.int/ncds/un-task-force/enعلـــــى الموقـــــع اإللكترونـــــي التـــــالي:    ٢
 ).٢٠١٦  أبريل
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  مكافحة التبغ
  
بالتركيز الخاص على مكافحة التبغ في إطار والية فرقة  تعترفالجهات األعضاء في فرقة العمل  زالتما  -٦

  بضمان مواصلة تناول مكافحة التبغ ومنحها األولوية على النحو الواجب.العمل وتظل ملتزمة 
  

  المصالح تضارب
  
 غيـر األمـراض مـن بالوقايـة المعنيـة الوكـاالت بـين المشـتركة المتحـدة األمـم عمل فرقةتنص اختصاصات   -٧

يجــب حمايــة سياســات الصــحة العموميــة المتعلقــة بالوقايــة مــن مــا يلــي: "علــى  ومكافحتهــا) الســارية غيــر( المعديــة
ومـع ذلـك، ". األمراض غير السارية ومكافحتهـا مـن أي تـأثير ال مبـرر لـه ألي شـكل مـن أشـكال تضـارب المصـالح

العمـل دون معرفـة األعضـاء فـي  ةلقد كانت هناك أمثلة على ارتباط دوائر صناعة التبـغ بـبعض األعضـاء فـي فرقـ
 التبـغ مكافحـة بشـأن اإلطاريـة المنظمـة اتفاقيـة أمانـة قـدمت العمل، لفرقة الخامس االجتماع وخالل. بعض األحيان

الوكالـة الدوليـة للطاقـة وكـاالت تشـمل التي اضـطلعت بهـا  الجيدة الممارسات على األضواء تسلط ١وثيقة والمنظمة
ومنظمة الصحة العالمية وأمانـة  ومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافةالذرية وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

ـــدولي  ـــة والبنـــك ال ـــة المنظمـــة اإلطاري ـــعاتفاقي عين الخـــامس وخـــالل االجتمـــا. مـــن التـــدخل دوائـــر صـــناعة التبـــغ لمن
علـى مواصـلة ارتبـاط دوائـر صـناعة والسادس لفرقة العمـل، تـم تبـادل المعلومـات مـع األعضـاء بشـأن أمثلـة محـددة 

  التبغ بمنظمات فردية تابعة لمنظومة األمم المتحدة.
  
وتعد فرقة العمل في الوقت الحـالي "سياسـة نموذجيـة للوكـاالت التابعـة لمنظومـة األمـم المتحـدة بشـأن منـع   -٨

مــن اتفاقيــة المنظمــة اإلطاريــة والمبــادئ  ٣-٥تتضــمن تــدابير مســتندة إلــى المــادة دوائــر صــناعة التبــغ مــن التــدخل" 
مــدها األعضــاء فــي فرقــة العمــل بحلــول نهايــة التوجيهيــة ذات الصــلة التــي اعتمــدها مــؤتمر األطــراف ويتوقــع أن يعت

  السنة.
  
مارســت الضــغط علــى دولــة عضــو علــى األقــل قبــل وتــدرك فرقــة العمــل أيضــًا أن دوائــر صــناعة الكحــول   -٩

  اجتماعات فرقة العمل.انعقاد 
  

  

                                                           
  على الموقع اإللكتروني التالي:    ١

http://apps.who.int/fctc/implementation/database/groups/un-agencies-and-tobacco-industry-interference-
examples-good-practices-un-agencies-document   

  ).٢٠١٦نيسان/ أبريل  ٢١(تم االطالع في 
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  ٧ الملحق
  

 إلى المقدم التقرير مالمح
   المتحدة لألمم العامة الجمعية

  
 نهايـة قـرب المتحـدة لألمـم العامـة الجمعيـة إلـى العام المدير سيقدمه الذي التقرير مالمح التقرير هذا يحدد  -١

  .٢٠١٤ لعام الختامية والوثيقة ٢٠١١ لعام السياسي اإلعالن تنفيذ في المحرز التقدم عن ٢٠١٧ عام
  

  التقرير شكل
  
 لمنظمـــة العـــام المـــدير تقريـــر بموجبهـــا يحيـــل التـــي المتحـــدة لألمـــم العـــام األمـــين مـــذكرة شـــكل يكـــون ســـوف  -٢

 المتحـدة لألمـم العامـة الجمعيـة إلى سُيقدَّم الذي ومكافحتها، السارية غير األمراض من الوقاية عن العالمية الصحة
 مبـّين هـو كمـا ٢٠١٣،١ عام في المستخدم للشكل مشابهاً  ،٢٠١٧ عام نهاية قرب األعضاء الدول فيه تنظر لكي
  .أدناه

  
 النطاق الفصل

 مقدمة ١

)٢٠٣٠روابط بخطة التنمية المستدامة لعام الأين نحن اآلن؟ (الحصائل والتقدم والعملية، بما في ذلك  ٢
 المحرز بشأن الوفاء بااللتزامات والمهام العالميةالتقدم  ٣

 ٢٠١٦و ٢٠١٥التقدم المحرز بشأن الوفاء بااللتزامات الوطنية األربعة المحددة زمنيًا لعامي  ٤

 التعاون الدولي  ٥

 التوصيات ٦

 ٢٠١٧رصد منظمة الصحة العالمية للتقدم المحرز بشأن األمراض غير السارية لعام  الملحق

  
 البلــدان فــرادى بيانــات يتضــمن ملحقــاً  ٢٠١٧ عــام فــي التقريــر يشــمل ســوف ،٢٠١٣ عــام لتقريــر وخالفــاً   -٣

  ٢٠١٥.٢ مايو/ أيار ١ في المنظمة نشرتها التي التقنية المذكرة في المحدَّدة العشرة التقدم بمؤشرات الخاصة
  

                                                           
 .A/68/650 الوثيقة   ١

(تـــــــم  /http://www.who.int/nmh/events/2015/getting-to-2018/en علـــــــى الموقـــــــع اإللكترونـــــــي التـــــــالي: متاحـــــــة   ٢
 ).٢٠١٦نيسان/ أبريل  ٢١االطالع في 
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  ٨الملحق 
  

  الخاص العالمي المساءلة إطار
  ومكافحتها السارية غير األمراض من بالوقاية

  
  الراهنة االتفاقات

  
إطــار الرصــد العــالمي الشــامل للوقايــة مــن ) ٢٠١٣( ١٠-٦٦ج ص عاعتمــدت جمعيــة الصــحة فــي القــرار  -١

التي يمكن تطبيقها في جميع األمراض غير السارية ومكافحتها، بما في ذلك مجموعة المؤشرات الخمسة والعشرين 
البيئات اإلقليمية والقطرية من أجل رصد االتجاهات وتقييم التقدم الُمحرز في تنفيذ االستراتيجيات والخطط الوطنية 

  ١.ألمراض غير الساريةالمتعلقة با
  
للوقايـة مـن األمـراض مجموعة الغايات العالمية االختياريـة التسـع واعتمدت جمعية الصحة في القرار ذاته  -٢

نســبي خفــض تحقيــق مــع مالحظــة أن الغايــة المتمثلــة فــي ، ٢٠٢٥عــام غيــر الســارية ومكافحتهــا لتحقيقهــا بحلــول 
داء السـكري أو السـرطان أو المعدل اإلجمالي للوفيات الناجمة عـن أمـراض القلـب واألوعيـة الدمويـة ٪ في ٢٥ قدره
أمــراض الجهــاز التنفســي المزمنــة تتعلــق بالوفيــات المبكــرة الناجمــة عــن األمــراض غيــر الســارية فــي ســن تتــراوح أو 
  ٢عامًا وفقًا للمؤشر المتعلق بذلك. ٧٠و ٣٠ بين

  
رفع التقارير عن التقـدم الُمحـرز فـي تنفيـذ خطـة طلبت جمعية الصحة من المدير العام وعالوة على ذلك،  -٣

والتقــارير عــن  ٢٠٢١وعــام  ٢٠١٨وعــام  ٢٠١٦العمــل مــن خــالل المجلــس التنفيــذي إلــى جمعيــة الصــحة فــي عــام 
  ٢٠٢٦.٣وعام  ٢٠٢١وعام  ٢٠١٦التقدم الُمحرز في بلوغ الغايات العالمية االختيارية التسع في عام 

  
خطــة العمــل العالميــة للمنظمــة للوقايــة مــن تســعة مؤشــرات ل، اعتمــدت جمعيــة الصــحة ٢٠١٤وفــي عــام  -٤

  ٢٠٢٠.٤-٢٠١٣األمراض غير السارية ومكافحتها في الفترة 
  

العالميـــة لخطـــة  مؤشـــراتالاللجنـــة اإلحصـــائية لألمـــم المتحـــدة المعنيـــة ب وافقـــت، ٢٠١٦وفـــي آذار/ مـــارس  -٥
مؤشـــرات لل المقتـــرح اإلطـــاركمنطلـــق عملـــي علـــى فـــي دورتهـــا الســـابعة واألربعـــين  ٢٠٣٠التنميـــة المســـتدامة لعـــام 

علـى النحـو المبـين فـي قائمـة  ٢٠٣٠األهداف والغايات الواردة في خطـة التنميـة المسـتدامة لعـام العالمية الخاصة ب
 فــي التقنــي بتحســينه ، رهنــاً E/CN.3/2016/2/Rev.1المؤشــرات المعروضــة فــي الملحــق الرابــع الــوارد فــي التقريــر 

  :١في الجدول  بيانها الواردلغايات المتعلقة باألمراض غير السارية اوتتضمن هذه القائمة مؤشرات  ٥.المستقبل

                                                           
(علـــى الموقـــع اإللكترونـــي  ١/ ســـجالت/٦٦/٢٠١٣ع  ص  جمـــن الوثيقـــة  ٢، التـــذييل ٤علـــى النحـــو الـــوارد فـــي الملحـــق    ١

، تــــــــــم http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66-REC1/WHA66_2013_REC1_complete.pdfالتــــــــــالي: 
  ).٢٠١٦نيسان/ أبريل  ٢١االطالع في 

(علـــى الموقـــع اإللكترونـــي  ١/ ســـجالت/٦٦/٢٠١٣ع  ص  جمـــن الوثيقـــة  ٣، التـــذييل ٤علـــى النحـــو الـــوارد فـــي الملحـــق    ٢
، تــــــــــم http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66-REC1/WHA66_2013_REC1_complete.pdfالتــــــــــالي: 

  ).٢٠١٦نيسان/ أبريل  ٢١االطالع في 
  ).٩(٣، الفقرة ١٠-٦٦ج ص عالقرار    ٣
  .١١٨، الصفحة ٣/ سجالت/٦٧/٢٠١٤ع  ص  جوتذييلها، والوثيقة  ٤، الملحق ٦٧/١٤انظر الوثيقة ج   ٤
 الصادر عن اللجنة اإلحصائية لألمم المتحدة في دورتها السابعة واألربعين. ١القرار    ٥



 A69/10              Annex 8    ٨ الملحق       ٦٩/١٠ج

41 

المتعلقة باألمراض غير السارية (على النحو الوارد في لمؤشرات التنمية المستدامة القائمة النهائية : ١الجدول 
فريــق الخبــراء المشــترك بــين الوكــاالت المعنــي ، تقريــر E/CN.3/2016/2/Rev.1الملحــق الرابــع ضــمن الوثيقــة 

  بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة)
  

 األهداف والغايات المتعلقة باألمراض غير السارية
  )٢٠٣٠المستمدة من الخطة لعام (

  المؤشرات

 غيـر األمراض عن الناجمة المبكرة الوفيات تخفيض: ٤-٣
 الوقايـــة خـــالل مـــن الثلـــث بمقـــدار) الســـارية غيـــر( المعديـــة
 بحلــــــــول العقليتــــــــين والســــــــالمة الصــــــــحة وتعزيــــــــز والعــــــــالج

  ٢٠٣٠ عام

معــــــدل الوفيــــــات الناجمــــــة عــــــن أمــــــراض القلــــــب : ١-٤-٣
أو داء الســـكري أو أمـــراض واألوعيـــة الدمويـــة أو الســـرطان 

  الجهاز التنفسي المزمنة
  الناجمة عن االنتحارمعدل الوفيات : ٢-٤-٣

 يشـمل بمـا المـواد، اسـتعمال إسـاءة من الوقاية تعزيز: ٥-٣
 يضـــــــر نحـــــــو علـــــــى الكحـــــــول وتنـــــــاول المخـــــــدرات تعـــــــاطي
  ذلك وعالج بالصحة،

الدوائيــــة خــــدمات ال(تغطيــــة التــــدخالت العالجيــــة : ١-٥-٣
) والنفســـية واالجتماعيـــة وخـــدمات التأهيـــل والرعايـــة الالحقـــة

  المتصلة باالضطرابات الناشئة عن تعاطي المخدرات
تعـــاطي الكحـــول علـــى نحـــو ضـــار المعـــرف وفقـــًا : ٢-٥-٣

 العمــر مــن البــالغ( الفــرد اســتهالكللســياق الــوطني علــى أنــه 
  الصافي الكحول بلترات السنوي) أكثر أو عاماً  ١٥

 ذلـــــك فـــــي بمـــــا الشـــــاملة، الصـــــحية التغطيـــــة تحقيـــــق: ٨-٣
ــــة الماليــــة، المخــــاطر مــــن الحمايــــة ــــى الحصــــول وٕامكاني  عل
 حصـول وٕامكانيـة الجيـدة األساسـية الصـحية الرعاية خدمات
 والميســـورة والفعالـــة الجّيـــدة واللقاحـــات األدويـــة علـــى الجميـــع
  التكلفة

(المعرفـــــة تغطيـــــة الخـــــدمات الصـــــحية األساســـــية : ١-٨-٣
علــى أنهــا متوســط تغطيــة الخــدمات األساســية القائمــة علــى 

صـحة األم و التي تشمل الصحة اإلنجابية ة مقائالتدخالت ال
والوليــد والطفــل واألمــراض المعديــة واألمــراض غيــر الســارية 

عامـة السـكان والفئـات  فـي صـفوفوٕاتاحتها الخدمات  ةوقدر 
  )السكانية األشد حرماناً 

المتمتعـــــــين بتغطيـــــــة التـــــــأمين : عـــــــدد األشـــــــخاص ٢-٨-٣
نظــــــــــام الصــــــــــحة العموميــــــــــة لكــــــــــل الصــــــــــحي أو تغطيــــــــــة 

  نسمة  ١٠٠٠
 الصــــــحة لمنظمــــــة اإلطاريــــــة االتفاقيــــــة تنفيــــــذ تعزيــــــزأ: -٣

  االقتضاء حسب البلدان، جميع في التبغ لمكافحة العالمية
تعـاطي التبـغ ل السـن حسب الموحد االنتشار معدل :١-أ-٣

  سنة أو أكثر ١٥الحالي لدى األشخاص البالغة أعمارهم 
 واألدويــة اللقاحــات مجــال فــي والتطــوير البحــث دعــمب: -٣

(الســـارية وغيـــر الســـارية)  المعديـــة وغيـــر المعديـــة لألمـــراض
 وتــوفير األول، المقــام فــي الناميــة البلــدان لهــا تتعــرض التــي

 بأسـعار األساسـية واللقاحـات األدويـة على الحصول إمكانية
 المتعلــــــق االتفــــــاق بشــــــأن الدوحــــــة إلعــــــالن وفقــــــاً  معقولــــــة،
 الفكريـــــة الملكيـــــة حقـــــوق مـــــن بالتجـــــارة المتصـــــلة بالجوانـــــب
ـــة وبالصـــحة ـــذي ،العمومي ـــدان حـــق يؤكـــد ال ـــة البل  فـــي النامي
 بشـــأن االتفـــاق فـــي الـــواردة األحكـــام مـــن بالكامـــل االســـتفادة
ـــــب ـــــوق مـــــن بالتجـــــارة المتصـــــلة الجوان ـــــة حق ـــــة الملكي  الفكري
 ،العموميــة الصــحة لحمايــة الالزمــة المرونــة بأوجــه المتعلقــة
ــــة أجــــل مــــن العمــــل والســــيما ــــع حصــــول إمكاني ــــى الجمي  عل
  األدوية

التــــي تتــــاح لهــــا أدويــــة ولقاحــــات نســــبة الســــكان : ١-ب-٣
  بشكل مستدام التكلفةميسورة 

اإلنمائيــــــة الرســــــمية مجمــــــوع صــــــافي المســــــاعدة : ٢-ب-٣
الخـدمات الصـحية قطـاع المقدمة إلى قطاع البحث الطبي و 

  األساسية
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  العالمي المساءلة إطار
  
الخـــاص بالوقايـــة مـــن تشـــمل الجوانـــب المتصـــلة بمنظمـــة الصـــحة العالميـــة مـــن إطـــار المســـاءلة العـــالمي  -٦

  .هذه االتفاقات في الحسبان، لدى أخذ ٢العناصر المبينة في الجدول  األمراض غير السارية ومكافحتها
  

  إجراءات المنظمة ووظائفها في إطار المساءلة العالمي  :٢الجدول 
  

ما هي التقارير التي تعدها 
  المنظمة؟

ما هي المؤشرات 
التي تستخدمها 

  المنظمة؟

ما هي الجهة 
ه إليها التي توجَّ 

  البيانات؟

متى ترفع 
  المنظمة تقاريرها؟

متى تجمع المنظمة 
الخاصة بهذا البيانات 

  التقرير؟
تقريـــــــر مرحلـــــــي عـــــــن التقـــــــدم 
المحـــــــرز مـــــــن أجـــــــل تحقيـــــــق 
ـــــــــــة التســـــــــــع  ـــــــــــات العالمي الغاي
ـــــــــر  ـــــــــاألمراض غي ـــــــــة ب المتعلق

  ٢٠٢٥السارية بحلول عام 

مؤشرًا خاصًا  ٢٥
  بالحصائل

األجهزة الرئاسية 
  التابعة للمنظمة

 ٢٠١٦في عام 
 ٢٠٢١وعام 
  ٢٠٢٦ وعام

استقصـــاء المنظمـــة للقـــدرات 
الخاصــة بــاألمراض القطريــة 

ـــــــــــــــــر الســـــــــــــــــارية فـــــــــــــــــي  غي
  ٢٠١٧  وعام ٢٠١٥ عام

تقريــر عــن التقــدم المحــرز فــي 
خطـــــة العمـــــل العالميـــــة تنفيـــــذ 

للمنظمـــة الخاصـــة بـــاألمراض 
  ٢٠٢٠-٢٠١٣غير السارية 

مؤشرات خاصة  ٩
  بخطة العمل

األجهزة الرئاسية 
  التابعة للمنظمة

 ٢٠١٦في عام 
 ٢٠١٨وعام 
  ٢٠٢١ وعام

للقـــدرات استقصـــاء المنظمـــة 
القطريــة الخاصــة بــاألمراض 
ـــــــــــــــــر الســـــــــــــــــارية فـــــــــــــــــي  غي

  ٢٠١٧  وعام ٢٠١٥ عام
تقريــر عــن التقــدم المحــرز فــي 

اإلعـالن السياسـي لألمـم تنفيذ 
بشــــــأن  ٢٠١١المتحـــــدة لعــــــام 

األمــراض غيــر المعديــة (غيــر 
والوثيقـــــــة الختاميـــــــة الســـــــارية) 

 ٢٠١٤لألمـــــم المتحـــــدة لعـــــام 
بشــأن األمــراض غيــر المعديــة 

  السارية)(غير 

مؤشرات  ١٠
لرصد التقدم 

ُنشرت في 
أيار/   ١

  ٢٠١٥ مايو

الجمعية العامة 
  لألمم المتحدة

استقصــــــــــــــــــــــاء المنظمــــــــــــــــــــــة   ٢٠١٧عام 
ـــــدرات ـــــة الخاصـــــة  للق القطري

باألمراض غيـر السـارية فـي 
  ٢٠١٧وعام  ٢٠١٥عام 

تقريــر عــن التقــدم المحــرز مــن 
المتعلقــة الغايــات أجــل تحقيــق 

ــــــــــر الســــــــــارية  بــــــــــاألمراض غي
التنميــــــة  والمشــــــمولة بأهــــــداف

  ٢٠٣٠بحلول عام المستدامة 

الجمعية العامة   ١انظر الجدول 
  لألمم المتحدة

  للتحديد  كل سنة
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  ٩الملحق 
  

  السارية غير األمراض مجال في المقترح الرمز
  
  
الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة، تشارك األمانة مع لجنـة  ٦٨/٣٠٠من القرار  ٣٣دعمًا للفقرة  -١

رمــز الخيــارات إلعــداد استكشــاف  المســاعدة اإلنمائيــة التابعــة لمنظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان االقتصــادي فــي
  .تتبع المساعدة اإلنمائية الرسمية الخاصة باألمراض غير الساريةبهدف المتوخاة  لتحديد األغراض

  
  وتشمل الخيارات المستكشفة في الوقت الحالي ما يلي:  -٢
  

  (المجموع) السارية غير األمراض -٣-أوالً  – ١٢٣الرمز: 
  

  الرموز الفرعية المحتملة:
 تعاطي التبغ - ١٢٣١١  

 التعرض للخمول البدني - ١٢٣١٢  

 و ضارحلتعاطي الكحول على ن التعرض - ١٢٣١٣  

 التعرض لنظام غذائي غير صحي - ١٢٣١٤  

 مكافحة أمراض القلب واألوعية الدموية - ١٢٣٢١  

 مكافحة السرطان - ١٢٣٢٢  

 أمراض الجهاز التنفسي المزمنةمكافحة  - ١٢٣٢٣  

 مكافحة السكري - ١٢٣٢٤  

 لوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتهامن أجل االبحث  - ١٢٣٢٥  

 ترصد الوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها - ١٢٣٢٦  
  
  
  

=     =     =  
  


