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  ومكافحتها السارية غير األمراض من الوقاية
    

  األمانة من تقرير
  
  

متعلقـة ال ريرابإصدارات سـابقة مـن التقـعلمًا أحاط المجلس التنفيذي في دورته الرابعة والثالثين بعد المائة   -١
اإلعالن السياسي لالجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة لألمم المتحدة بشأن الوقاية من األمـراض غيـر متابعة ب

 ١٣٤/١٤م تقـد ُجِمـع بـين الـوثيقتين و ). ١(١٣٤م تالمقـرر اإلجرائـي  واعتمد ١،ومكافحتها) غير السارية(المعدية 
ــــر  ١إضــــافة  ١٣٤/١٤م تو ــــي التقري ــــدِّثتا ف ــــاليوُح ــــذي يتضــــمن ١٥-١٠و ٨و ٧و ٥و ٢(انظــــر الفقــــرات  الت ) ال
  يلي: ما
  

  وصفًا لما يلي:  -
األمــراض غيــر مــل الخاصــة باالســتراتيجية العالميــة للوقايــة مــن عالالتقــدم الُمحــرز فــي تنفيــذ خطــة   •

  ٢٠١٣-٢٠٠٨السارية ومكافحتها للفترة 
 اســتعراض الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدةدور منظمــة الصــحة العالميــة فــي إعــداد وتنفيــذ ومتابعــة   •

للتقــدم المحــرز فــي الوقايــة مــن األمــراض غيــر المعديــة (غيــر  ٢٠١٤ن فــي عــام يوتقييمهــا الشــامل
  السارية) ومكافحتها

  
  النظر فيما يلي:  -

  اختصاصات آلية التنسيق العالمية بشأن الوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها  •
فرقــة عمــل األمــم المتحــدة المشــتركة بــين الوكــاالت بشــأن الوقايــة مــن األمــراض غيــر  تاختصاصــا  •

   المعدية (غير السارية) ومكافحتها
العالميــة لمنظمــة الصــحة لمجموعــة المحــدودة مــن مؤشــرات خطــة العمــل الخاصــة بخطــة العمــل ا  •

   ٢٠٢٠-٢٠١٣العالمية للوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها في الفترة 
  
 التقريــــر ويقــــدم .١٠-٦٦ع ص جو ١٤-٦١ع ص ج الصــــحة جمعيــــة لقــــراري اســــتجابةً  التقريــــر هــــذا ُيقــــدَّمو   -٢

 المســـتوى الرفيـــع لالجتمـــاع السياســـي اإلعـــالن لمتابعـــة األمانـــة بـــه اضـــطلعت الـــذي العمـــل عـــن محدَّثـــة معلومـــات
(الُمعتمد في قـرار  ومكافحتها )السارية غير( المعدية غير األمراض من الوقاية بشأن المتحدة لألمم العامة للجمعية

، E/RES/2013/12قــرار المجلــس االقتصــادي واالجتمــاعي لألمــم المتحــدة و ) ٦٦/٢ الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة
 ٢٠١٤ي عــام الحقــًا فــ نيتقييمهــا الشــاملاض الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة و اســتعر إلجــراء التحضــير إطــار وفــي 

  .السارية) ومكافحتهاية (غير للتقدم المحرز في الوقاية من األمراض غير المعد
                                                           

؛ انظــر أيضــًا المحاضــر المــوجزة للمجلــس التنفيــذي فــي دورتــه الرابعــة ١إضــافة  ١٣٤/١٤م تو ١٣٤/١٤م تالوثيقتــان    ١
 ) (باإلنكليزية).٢سجالت/ /١٣٤/٢٠١٤م ت(الوثيقة  ٢والثالثين بعد المائة، الجلستين الثانية والثالثة، الفرع 
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 األمـراض مـن للوقايـة العالميـة باالسـتراتيجية الخاصـة العمـل خطة تنفيذ في الُمحرز التقدم
   ٢٠١٣-٢٠٠٨ للفترة ومكافحتها السارية غير

  
 باالسـتراتيجية الخاصـة العمـل خطـة ١٤-٦١ع ص ج قرارهـا فـي الصـحة جمعيـة اعتمـدت ٢٠٠٨في عـام   -٣

 الصــحة جمعيــة إلــى تقريــر رفــع العــام المــدير إلــى وطلبــت ومكافحتهــا الســارية غّيــر األمــراض مــن للوقايــة العالميــة
 بشـأن التنفيـذي، المجلـس خـالل مـن الصـحة جمعيـة إلـى سـنتين كل تقرير رفع ذلك بعد ثم والستين، الثالثة العالمية
 المرحلـي بـالتقرير علمـاً  والسـتون الثالثـة العالميـة الصـحة جمعيـة وأحاطـت .العمل وخطة العالمية االستراتيجية تنفيذ
 بـــالتقرير علمـــاً  والســـتون الخامســـة العالميـــة الصـــحة جمعيـــة وأحاطـــت ٢٠٠٩.١-٢٠٠٨ الفتـــرة غطـــى الـــذي األول

 ٢٠١٣-٢٠٠٨ الـذي يغطـي الفتـرة األخيـر المرحلـي والتقريـر ٢٠١١.٢-٢٠١٠ الفتـرة غطـى الـذي الثـاني المرحلي
  ).١ الملحق( طيه مرفق

  
 األمـراض مـن الوقايـة بشـأن العالميـة التنسـيق آليـة اختصاصـات تحديـد فـي الُمحرز التقدم
  ومكافحتها السارية غير

  
 اجتماع المدير العام إلى عقد ادع  ،١٠-٦٦ع ص ج القرار من ))٣(٣و )٢(٣ الفرعيتين بالفقرتين( عمالً   -٤

 بشـأن العمـل الختتـام ٢٠١٣ نـوفمبر /الثـاني تشـرين ١٣ إلـى ١١ مـن الفتـرة فـي جنيـف في األعضاء للدولرسمي 
الخـاص بـذاك  تقريـرُقدِّم الو  .ومكافحتها السارية غير األمراض من الوقاية بشأن العالمية التنسيق آلية اختصاصات

  .١٣٤/١٤م تمن الوثيقة  ٢ الملحق في االجتماع
  
مـن  ٢٠١٤ينـاير / الصـادر فـي كـانون الثـاني) ١(١٣٤م تطلب المجلس التنفيذي فـي المقـرر اإلجرائـي و   -٥

، مــن أجــل ٢٠١٤قبــل نهايــة نيســان/ أبريــل  ٣أن يــدعو إلــى عقــد اجتمــاع رســمي ثــاٍن للــدول األعضــاءالمــدير العــام 
الخـــاص بوضـــع اختصاصـــات آليـــة التنســـيق العالميـــة المعنيـــة بالوقايـــة مـــن األمـــراض غيـــر الســـارية اختتـــام العمـــل 

. وبنـاًء علـى ذلـك ومكافحتها، وأن يقدم تقرير هذا االجتماع إلى جمعية الصحة العالمية السابعة والستين للنظر فيه
سـيقدم ، و ٢٠١٤نيسـان/ أبريـل  ٢٥إلـى  ٢٣إلى عقد اجتماع رسمي ثان للدول األعضـاء مـن سيدعو المدير العام 

  .١إضافة  ٦٧/١٤تقرير ذاك االجتماع إلى جمعية الصحة في الوثيقة ج
  

 الوكــاالت بــين المشــتركة المتحــدة األمــم عمــل فرقــة اختصاصــات تحديــد فــي الُمحــرز التقــدم
  ومكافحتها )السارية غير( المعدية غير األمراض من بشأن الوقاية

  
 مـــــن )٤ الفقـــــرةتلبيـــــة للطلـــــب الـــــوارد فـــــي (و  ١٠-٦٦ع ص ج القـــــرار مـــــن ))٥(٣ الفرعيـــــة بـــــالفقرة( عمـــــالً   -٦

 ٢٠١٣ نــوفمبر /الثــاني تشــرين ١٤و ١٣ فــي جنيــف فــي األعضــاء للــدول اجتمــاع ُعقــد ،E/RES/2013/12 القــرار
 األمـراض مـن بشـأن الوقايـة الوكـاالت بـين المشـتركة المتحـدة األمـم عمـل فرقة اختصاصات بشأن العمل الستكمال

 المتحـــدة األمـــم صـــناديق علــى والمســـؤوليات المهـــام توزيـــع ذلــك فـــي بمـــا ومكافحتهـــا، )الســارية غيـــر( المعديـــة غيــر

                                                           
  .٦٣/١٢ج الوثيقة   ١
  .٦٥/٨ الوثيقة   ٢
 وحسب االقتضاء، منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي.    ٣
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) ١(١٣٤م توقـــد قـــّرر المجلـــس أيضـــًا فـــي المقـــرر اإلجرائـــي  .الدوليـــة المنظمـــات مـــن وغيرهـــا ووكاالتهـــا وبرامجهـــا
لكي تنظر فيه، وهو  الرسمي االجتماعالعالمية السابعة والستين التقرير الخاص بذاك  ُيحيل إلى جمعية الصحة أن

  .هذا التقريرمن  ٢ق الملح فيتقرير يرد 
  
 فــي يــرد مــا إلــى ةتكميليــ معلومــاتك تقــدم،األعضــاء أن  للــدولُطِلــب مــن األمانــة فــي االجتمــاع الرســمي و   -٧

فرقـــة عمـــل األمـــم المتحـــدة المشـــتركة بـــين  فــي المحتملـــين األعضـــاء بأســـماء قائمـــة ،االختصاصـــات مـــن ١٣ الفقــرة
مـن  ٣ق الملحـ ، وهـي قائمـة تـرد فـيومكافحتهـا) غيـر السـارية(الوكاالت بشـأن الوقايـة مـن األمـراض غيـر المعديـة 

  .ا التقريرهذ
  
 بحلـول شـؤونه أن تقـدم أمانـة المنظمـة عـم المجلـس االقتصـادي واالجتمـاعي وتنسـيقوطلب مدير مكتـب د  -٨
بشـأن الوقايـة مـن  وكـاالتالالمشـتركة بـين األمم المتحـدة عن أعمال فرقة عمل  تقريراً  ٢٠١٤مارس / آذار ٢٨ يوم

شـؤون  تنسـيق وٕادارةالمعنـي بجتمـاع االأثناء  هنظر فيمن أجل ال، ومكافحتها) غير السارية(األمراض غير المعدية 
بالفعــل وورد فيــه تقريــر ُقــدِّم ذاك الوقــد . ٢٠١٤يونيــو / حزيــرانفــي عقــده مجلــس االقتصــادي واالجتمــاعي المقــرر ال
الرســمي للــدول األعضــاء إلكمــال العمــل بشــأن اختصاصــات فرقــة عمــل األمــم المتحــدة الجتمــاع االخــاص بر تقريــال

ومكافحتهــا، بمــا فـــي ذلــك تقســيم  )غيــر الســاريةغيــر المعديــة (المشــتركة بــين الوكــاالت بشــأن الوقايــة مــن األمــراض 
  .وسواها من المنظمات الدولية مهام ومسؤوليات صناديق األمم المتحدة وبرامجها ووكاالتها

  
 بخطــة الخاصــة العمــل خطــة مؤشــرات مــن المحــدودة المجموعــة وضــع فــي الُمحــرز التقــدم
 فـي ومكافحتهـا السـارية غيـر األمـراض من للوقاية العالمية الصحة لمنظمة العالمية العمل
   ٢٠٢٠-٢٠١٣ الفترة

  
 مـن وغيرهـا األعضـاء الـدول مـع مشـاورة ُعقدت ،١٠-٦٦ع ص ج القرار من ))٤(٣الفرعية  بالفقرة( عمالً   -٩

 مـن المحـدودة المجموعـة بشـأن العمـل الختتـام ،٢٠١٣ نـوفمبر /الثاني تشرين ١٥ في جنيف في المعنيين الشركاء
 الســارية غيــر األمــراض مــن للوقايــة العالميــة الصــحة لمنظمــة العالميــة العمــل بخطــة الخاصــة العمــل خطــة مؤشــرات
  .٤ الملحق في المشاورة هذه تقرير ويرد .٢٠٢٠-٢٠١٣ الفترة في ومكافحتها

  
) مؤشرات خطة العمل التسعة الواردة فـي التقريـر (انظـر ١(١٣٤م تالمجلس في المقرر اإلجرائي  واعتمد  -١٠

   ١.باعتمادها والستين السابعة العالمية الصحة جمعية وأوصى)، ٢، التذييل، الفقرة ٤الملحق 
  

 العامـة الجمعيـة استعراض العالمية في إعداد وتنفيذ ومتابعةدور منظمة الصحة 
 مـن الوقايـة في المحرز للتقدم ٢٠١٤في عام  نيالشامل وتقييمها المتحدة لألمم

    ومكافحتها )السارية غيرغير المعدية ( األمراض
  

 إجـراء ٢٠١٤فـي عـام  أنها ستتولى ٦٦/٢ هاقرار  من )٦٥ لفقرةبّينت الجمعية العامة لألمم المتحدة في (ا  -١١
  ومكافحتها. )السارية غيرغير المعدية ( األمراض من الوقاية في المحرز للتقدم شاملين وتقييم استعراض

  

                                                           
 والتذييل. ٢، الملحق ١٣٤/١٤م تانظر الوثيقة    ١
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 وجامايكـا لبلجيكـا الـدائمين الممثلـين العامـة الجمعيـة رئـيس عـّين ،٢٠١٣ نـوفمبر الثـاني/ تشـرين ٢٠ وفي  -١٢
ـــرين نيويـــورك فـــي المتحـــدة األمـــم لـــدى  ٢٠١٤األســـاليب المتبعـــة فـــي عـــام  بشـــأن المشـــاورات لقيـــادة مشـــارَكين كميسِّ

 )غيــــر الســــاريةغيــــر المعديــــة (فــــي الوقايــــة مــــن األمــــراض للتقــــدم الُمحــــرز  الشــــاملين والتقيــــيم االســــتعراض إلجــــراء
عقـد الميسـران المشـاركان أول جولـة مـن المشـاورات فـي نيويـورك  ٢٠١٤كانون الثاني/ يناير  ٢٩وفي ومكافحتها. 

الصــيغة ، بمــا فــي ذلــك المواعيــد المفضــلة ومســتوى المشــاركة و االســتعراض والتقيــيم الشــاملينبشــأن أســاليب إجــراء 
  .غرقة والنطاق والحصائل والمضمونتوالمدة المس

  
النظـر نيويـورك بالـدول األعضـاء فـي الجمعيـة العامـة لألمـم المتحـدة تولت  ٢٠١٤فبراير شباط/  ١٠في و   -١٣
ن الوقايـة مـن عـالصـحة العالميـة منظمـة ل متقريـر المـدير العـال فيهـا أحـااألمـين العـام لألمـم المتحـدة من مذكرة في 

) التقـدم الـذي أحرزتـه األمانـة فـي إنجـاز المهـام ١: (ما يلـيذا التقرير هويبرز  ١سارية ومكافحتها.األمراض غير ال
منظمـة أجرتـه الالتقـدم الـذي أحرزتـه الـدول األعضـاء علـى أسـاس نتـائج مسـح و ) ٢(الموكلة إلـى المنظمـة؛ العالمية 

 )؛٢٠١٠٢مقارنـة بعـام ( ٢٠١٣في عـام ومكافحتها السارية األمراض غير من لوقاية ى العلتقييم القدرات الوطنية 
السياسي إلسراع في تنفيذ اإلعالن ل ٣باتخاذهالدول األعضاء ُتوصى امجموعة من اإلجراءات ذات األولوية و ) ٣(

 )غيــر الســاريةغيـر المعديــة (لالجتمـاع الرفيــع المســتوى للجمعيـة العامــة لألمــم المتحــدة بشـأن الوقايــة مــن األمــراض 
العمل الخاصة بخطة العمل العالمية للمنظمة للوقايـة مـن األمـراض غيـر السـارية ومكافحتهـا فـي وخطة  ومكافحتها

ألمانـــة فـــي إنجـــاز المهـــام التقـــدم الـــذي أحرزتـــه ابالتقرير و فـــي المناقشـــة بـــرحـــب المنـــدوبون و  .٢٠٢٠-٢٠١٣ الفتـــرة
  ٤.متفاوت بشكل كبيرو غير كاف على الصعيد القطري الُمحرز على أن التقدم ولكنهم شّددوا  ،العالمية

  
المـــدير المشـــاركان ن ارئـــيس الجمعيـــة العامـــة لألمـــم المتحـــدة والميســـر زّود  ٢٠١٤ فبرايـــرشـــباط/  ٢٥وفــي   -١٤

مراعــاة ، مــع ٢٠١٤فــي عــام  ينشــاملالتقيــيم الالســتعراض و باعهــا فــي إجــراء اتاألســاليب الممكــن ا نعــبنبــذة العــام 
  .من أصحاب المصلحة ينسائر المعنيعضاء و مع الدول األالتي يجريها حاليًا الميسران المشاركان المشاورات 

  
منظمـة فـي إعـداد الدور عـن  ٢إضـافة  ٦٧/١٤أخـرى فـي الوثيقـة جتفاصـيل إلـى جمعيـة الصـحة م قدّ وستُ   -١٥

 .٢٠١٤عام ن في يوتقييمها الشامل استعراض الجمعية العامة لألمم المتحدةوتنفيذ ومتابعة 
  
  

   جمعية الصحة من المطلوب اإلجراء
  

- ٢٠٠٨ للفترة العمل خطة تنفيذ في المحرز التقدم عن بالتقرير علماً  اإلحاطة إلى ةمدعو  جمعية الصحة  -١٦
  ).١ (الملحق ومكافحتها السارية غير األمراض من للوقاية العالمية باالستراتيجية الخاصة ٢٠١٣

  
 إلكمـال األعضـاء للـدول الرسـمي االجتمـاع عـن بـالتقرير علمـاً  اإلحاطـة إلى أيضاً ة مدعو جمعية الصحة و   -١٧

 غيـــر األمـــراض مـــن بشـــأن الوقايـــة الوكـــاالت بـــين المشـــتركة المتحـــدة األمـــم عمـــل فرقـــة اختصاصـــات بشـــأن العمـــل
 ووكاالتها وبرامجها المتحدة األمم صناديق ومسؤوليات مهام تقسيم ذلك فـي بما ومكافحتها، السارية) (غير المعدية

                                                           
 .A/68/650الوثيقة    ١

٢    World Health Organization. Assessing national capacity for the prevention and control of noncommunicable 

diseases: report of the 2010 global survey. Geneva: World Health Organization; 2012.                                             

 .٦، الملحق ١٣٤/١٤م ت، والوثيقة ٤٥، الفقرة A/68/650انظر الوثيقة    ٣

ثمــــــــة ملخــــــــص متــــــــاح باإلنكليزيــــــــة لــــــــدى إدارة شــــــــؤون اإلعــــــــالم فــــــــي األمــــــــم المتحــــــــدة، أو علــــــــى العنــــــــوان التــــــــالي:    ٤
http://www.un.org/News/Press/docs/2014/ga11483.doc.htm  ٢٠١٤آذار/ مارس  ٧(تم االطالع في.( 
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 إلـى بتقديمـه والتوصـية )،٣والملحـق  والتـذييل ٢ (الملحـقوكذلك قائمة أسماء األعضاء المحتملين فـي فرقـة العمـل 
  .٢٠١٤اجتماع التنسيق واإلدارة المقرر أن يعقده المجلس االقتصادي واالجتماعي في حزيران/ يونيو 

  
 بشــأن العمــل إلكمــال األعضــاء الــدول مشــاورة عــن التقريــر فــي النظــر إلــى ة كــذلكمــدعو جمعيــة الصــحة و   -١٨

 غيـر األمـراض مـن للوقايـة للمنظمـة العالميـة العمـل بخطـة الخاصـة العمـل خطـة مؤشـرات مـن المحدودة المجموعة
الـواردة  العمـل لخطـة التسـعة المؤشـرات واعتمـاد والتـذييل) ٤ (الملحـق ٢٠٢٠-٢٠١٣ الفتـرة في ومكافحتها السارية

  .رفي التقري
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  ١ الملحق
 

  الخاصة العمل خطة تنفيذ في الُمحرز التقدم عن تقرير
  ومكافحتها السارية غير األمراض من للوقاية العالمية باالستراتيجية

 ٢٠١٣-٢٠٠٨ للفترة
  
  

 ٢٠١٣-٢٠٠٨ الفترة خالل األمانة اتخذتها التي اإلجراءات موجز
  

 الصـعيدين علـى اإلنمـائي العمـل في السارية غير لألمراض الممنوحة األولوية مستوى رفع :١ الغرض
 المتَّبعــة العامــة السياســات فــي ومكافحتهــا األمــراض هــذه مــن الوقايــة أنشــطة وٕادراج والــوطني، العــالمي
 الحكومية اإلدارات مستويات مختلف على

  
 البيِّنـات بقاعـدة الخاصـة المعلومات إعداد على الدوليين والشركاء األعضاء الدول مع األمانة عملت 

 ذلـك فـي بمـا والتنميـة، والفقـر السـارية غيـر األمـراض بـين بالعالقة السياسات راسمي لتعريف الالزمة
 عـــام بعـــد لمـــا التنميـــة وبخطـــة بالصـــحة المتعلقـــة لأللفيـــة اإلنمائيـــة باألهـــداف تربطهـــا التـــي الصـــالت
  والدولية. اإلقليمية األحداث خالل من المعلومات هذه وبث ،٢٠١٥

  
 الســارية غيــر األمــراض ومكافحــة الصــحية الحيــاة أنمــاط بشــأن األول العــالمي الــوزاري المــؤتمر وُعقــد 

 أبريـــل نيســـان/ ٢٩و ٢٨ فـــي موســـكو فـــي العالميـــة الصـــحة ومنظمـــة الروســـي االتحـــاد نظمـــه الـــذي
 إعــالن وأوضــح للصــحة. وزيــراً  ٨٧ ذلــك فــي بمــا عضــواً  دولــة ١٦٠ ممثلــو المــؤتمر وحضـر .٢٠١١
 علــى للعمــل المنطقــي األســاس المــؤتمر أثنــاء فــي اعُتمــد الــذي الســارية غيــر األمــراض بشــأن موســكو

 إعــالن والســتون الرابعــة العالميــة الصــحة جمعيــة واعتمــدت بــه. وااللتــزام والــدولي الــوطني الصــعيدين
 باالجتمـــاع الخاصـــة التحضـــيرية لألعمـــال الالزمـــة الرئيســـية المـــدخالت مـــن أيضـــاً  باعتبـــاره موســـكو،
ـــة بشـــأن المتحـــدة لألمـــم العامـــة للجمعيـــة المســـتوى الرفيـــع ـــة غيـــر األمـــراض مـــن الوقاي  (غيـــر المعدي

 ).٢٠١١ سبتمبر أيلول/ ٢٠و ١٩ (نيويورك، ومكافحتها السارية)
  
 فيه شارك الذي المستوى الرفيع باالجتماع الخاصة التحضيرية لألعمال التقني الدعم األمانة وقدمت 

 اإلعــالن فــي هــؤالء أقــر وقــد والحكومــات. الــدول رؤســاء مــن رئيســاً  ٣٤و عضــواً  دولــة ١١٣ ممثلــو
 العـالمي الصـعيد علـى وخطرهـا السارية غير األمراض عبء بأن المستوى الرفيع لالجتماع السياسي
 اإلعـالن وتضـمَّن والعشـرين، الحـادي القـرن فـي التنميـة تواجـه التـي التحـديات أهم من واحداً  يشكالن
 مـن للوقايـة القطاعـات المتعـددة الوطنيـة والخطـط السياسـات بتشـجيع والحكومـات الـدول رؤساء التزام

 حســــب وتعزيزهــــا دعمهــــا أو والخطــــط السياســــات تلــــك ووضــــع ومكافحتهــــا الســــارية غيــــر األمــــراض
 األوضـــاع علـــى بنـــاءً  وطنيـــة ومؤشـــرات غايـــات تحديـــد فـــي والنظـــر ،٢٠١٣ عـــام بحلـــول االقتضـــاء
  العالمية. الصحة منظمة توجيهات إلى واستناداً  الوطنية

  
 الناميــــة البلــــدان فــــي التخطــــيط وزراء مــــن كبيــــر عــــدد إليــــه انضــــم السياســــي اإلعــــالن اعتمــــاد وبعــــد 

 العامـة الجمعيـة اعتمـدت ٢٠١٢ يونيـو حزيـران/ وفـي المـدني. المجتمـع ومنظمات الدولية والوكاالت
 الـــذي "المســتقبل عنــوان تحــت جــاءت التــي المســـتدامة للتنميــة المتحــدة األمــم مــؤتمر وثيقــة حصــائل
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 التحـديات أهـم مـن واحـداً  يشـكل السـارية غيـر لألمـراض العـالمي العبء بأن بذلك وأقرت إليه" نصبو
 األمـم عمـل فريـق حـدد ،٢٠١٢ يوليـو تمـوز/ وفـي ١.والعشـرين الحـادي القـرن في التنمية تواجه التي

 المتعددة األولويات كإحدى السارية غير األمراض ٢٠١٥ عام بعد لما التنمية بخطة المعني المتحدة
 تقريــره فــي وذلــك ٢٠١٥٢ عــام بعــد لمــا التنميــة خطــة فــي البشــر فــي واالســتثمار االجتماعيــة للتنميــة
 الجمعيــة أوصــت ،٢٠١٢ ديســمبر األول/ كــانون وفــي إليــه". نصــبو الــذي المســتقبل "تحقيــق المعنــون
ــالنظر العامــة  بعــد لمــا التنميــة بخطــة المتعلقــة المناقشــات فــي الشــاملة الصــحية التغطيــة إدراج فــي ب
 منهمــا كــل يعــزز السياســي اإلعــالن وتنفيــذ الشــاملة الصــحية التغطيــة تــوفير بــأن وأقــرت ٢٠١٥ عــام

 المعنــي المســتوى الرفيــع البــارزة الشخصــيات فريــق تقريــر تضــمن ،٢٠١٣ مــايو أيــار/ وفــي ٣.اآلخــر
 يـــدزألا عـــن النـــاجم المـــرض عـــبء لتخفـــيض إرشـــادية غايـــة ٢٠١٥،٤ عـــام بعـــد لمـــا التنميـــة بخطـــة

 الســارية غيــر واألمــراض المهملــة، المداريــة المنــاطق وأمــراض والمالريــا، والســل، بفيروســه، والعــدوى
 واختـــار .٢٠٣٠ عـــام بحلـــول بالصـــحة اإلنســـان تمتـــع لضـــمان إرشـــادي لهـــدف دعمـــاً  األولويـــة ذات

 يتطلــب الحصــائل هــذه تحقيــق بــأن إقــراراً  الهــدف، هــذا فــي الصــحية الحصــائل علــى التركيــز الفريــق
 األمـين تقريـر أشـار ،٢٠١٣ يوليـو تمـوز/ وفـي األساسـية. الصـحية الرعايـة لخـدمات الشاملة اإلتاحة
 والنهـوض لأللفيـة اإلنمائيـة األهـداف تحقيـق نحو بالتقدم التعجيل للجميع: كريمة "حياة المعنون العام
 فــي حــي واقــع إلــى الرؤيــة هــذه تحويــل أن إلــى ٥"٢٠١٥ عــام بعــد لمــا للتنميــة المتحــدة األمــم بخطــة
 جميـع علـى المنطبقـة والمتضـافرة التحويلية اإلجراءات من عدداً  سيقتضي ٢٠١٥ عام بعد ما مرحلة
 .السارية غير األمراض عبء من للحد البلدان

  
 الســارية غيــر األمــراض مــن الوقايــة مجــال فــي الوطنيــة والخطــط السياســات وتعزيــز وضــع :٢ الغــرض
  ومكافحتها

  
 العالميـة الصـحة منظمـة أقـاليم جميـع فـي والُقطريـة اإلقليميـة الدراسـية والحلقـات العمـل حلقات ُعقدت 

 المتعـددة الوطنيـة والخطـط السياسـات وتنفيـذ وضـع أجـل من األعضاء الدول إلى التقني الدعم لتقديم
  المعني الثامن الدولي المؤتمر وخالل ومكافحتها. السارية غير األمراض من الوقاية بشأن القطاعات
 من خبيراً  ٦٥٠ نحو فيه شارك الذي )٢٠١٣ يونيو حزيران/ ١٤-١٠ (هلسنكي، بالصحة بالنهوض

د السياسات، جميع في الصحة لدمج إطار ُوضع بلدًا، ١٢٠ من أكثر  الجيـدة الممارسـات بأمثلـة وزوِّ
   الُقطري. العمل تدعيم إلى الرامية

 
 التـدخالت مـن مجموعـة علـى ٢٠١٠٦ لعام السارية غير األمراض وضع عن العالمي التقرير ونص 

 تنفيـذها يمكـن والتـي ومكافحتهـا، السـارية غيـر األمـراض مـن الوقايـة إلـى تهـدف التـي المـردود العالية

                                                           
  .A/RES/66/288قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة     ١
  .www.un.org/en/development/desa/policy/untaskteam_undf/report.shtmlانظر     ٢
  .A/RES/67/81لألمم المتحدة  العامةقرار الجمعية     ٣
  .www.post2015hlp.org/the-reportانظر     ٤
  .A/68/202الجمعية العامة لألمم المتحدة  وثيقة    ٥
٦    Global status report on noncommunicable diseases 2010. Geneva: World Health Organization; 2011.  
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 التكـاليف الحتسـاب أداة وُوضـعت التـدخالت هـذه لتنفيـذ العالميـة التكـاليف وقُـدرت .البلدان جميع في
 ١الُقطري. الصعيد على المرحلي التنفيذ تيسير أجل من

  
 المبســــطة التنفيــــذ وأدوات التشخيصــــية، والمعــــايير بالبيِّنــــات، المســــندة التوجيهيــــة المبــــادئ وُوضــــعت 

 وأمـراض والسكري والسرطان الوعائية القلبية األمراض عن المبكر والكشف المخاطر بتقدير الخاصة
 األساســـية التـــدخالت مـــن مجموعـــة األمانـــة ووضـــعت العالجـــي. وتـــدبيرها المزمنـــة، التنفســـي الجهـــاز
 غيـر لألمـراض العالجـي التـدبير تيسـير أجـل مـن ٢األوليـة الصـحية بالرعاية الخاصة المردود العالية
 الموارد. شح ظروف في حتى السارية

  
 علــى القــدرات تشــوب التــي الفجــوات تحديــد أجــل مــن بلــداً  ٣٠ علــى يزيــد مــا إلــى التقنــي الــدعم وُقــدم 

 وتنفيــــذ األوليــــة، الصــــحية الرعايــــة فــــي العــــاملين وتــــدريب وســــدها، األوليــــة الصــــحية الرعايــــة صــــعيد
    األولية. الصحية بالرعاية الخاصة التدخالت مجموعة

  
 فيهـا يشـترك والتـي للتغييـر القابلـة الخطر عوامل أهم من الحد إلى الرامية التدخالت تعزيز :٣ الغرض

 البـدني، والخمـول صـحي، غير غذائي نظام واتباع التبغ، تعاطي وهي: السارية، غير األمراض من عدد
 ضار نحوٍ  على الكحول وتعاطي

  
 إلــى الراميــة التــدخالت تنفِّــذ لكــي األعضــاء الــدول إلــى التقنيــة والمســاعدات اإلرشــادات األمانــة قــدمت 

 العالميـــة الصـــحة منظمـــة اتفاقيـــة وتنفيـــذ اعتمـــاد ذلـــك فـــي بمـــا تعززهـــا، أو الخطـــر عوامـــل مـــن الحـــد
 والنشــاط الغــذائي النظــام بشــأن العالميــة االســتراتيجية توصــيات وتنفيــذ التبــغ، مكافحــة بشــأن اإلطاريــة
 العالميـة واالسـتراتيجية األطفـال، وصغار الرضع تغذية بشأن العالمية واالستراتيجية والصحة، البدني
 غيــر والمشــروبات األغذيــة بتســويق الخاصــة والتوصــيات ضــار نحــو علــى الكحــول تعــاطي مــن للحــد

ـــــة ـــــال، الكحولي ـــــك الصـــــلة، ذات االســـــتراتيجيات مـــــن وغيرهـــــا لألطف  االســـــتراتيجيات خـــــالل مـــــن وذل
  الوطنية. العمل وخطط والسياسات

 
 أجـل مـن االقتضـاء، حسـب وُحدِّثت بالبيِّنات المسندة واألدوات والمعايير التوجيهية المبادئ وُوضعت 

 الخاصـــة االســـتراتيجيات ذلـــك فـــي بمـــا أعـــاله المـــذكورة العالميـــة االســـتراتيجيات دعـــم فـــي اســـتخدامها
 مـــن والحـــد ضـــار، نحـــو علـــى الكحـــول تعـــاطي مـــن والحـــد البـــدني، النشـــاط وتـــرويج التبـــغ، بمكافحـــة
 واألهـــداف المغـــذيات مرتســـمات وتحديـــد األطفـــال، ســـمنة مـــن والوقايـــة الســـكان، بـــين الملـــح اســـتخدام
  والبوتاسيوم. والصوديوم الدهنية واألحماض السكر مدخول على خاصة بصفة التركيز مع التغذوية

  
 باسـم ُعرفـت التقنية المساعدات من شاملة مجموعة المنظمة وضعت ،٢٠٠٨ عام وفي MPOWER 

 الصـحة منظمـة اتفاقيـة عليهـا نصـت التي الطلب من الحد تدابير تنفيذ على البلدان مساندة أجل من
 قيـاس أجـل مـن البلـدان إلى النطاق الواسع العملي الدعم وُقدم التبغ. مكافحة بشأن اإلطارية العالمية
 وتنفيـــذ الصـــلة، ذات التبـــغ تعـــاطي ومحـــددات الـــدخان) والعـــديم (الـــداخن التبـــغ تعـــاطي انتشـــار مـــدى

                                                           
١     Scaling up action against noncommunicable diseases: how much will it cost? Geneva: World Health 

Organization; 2011.                                                                                                                                                       
٢    Prevention and control of noncommunicable diseases: guidelines for primary health care in low-resource 

settings. Geneva: World Health Organization; 2012.                                                                                                   
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 معظــم تحقــق وقــد التبــغ. علــى الطلــب خفــض إلــى تهــدف التــي MPOWER برنــامج تــدخالت وتقيــيم
 البلـدان فـي الماضـية الخمسـة األعـوام خالل MPOWER ببرنامج الخاصة التدابير في الُمحرز التقدم

 أكثـر أو واحـد تنفيـذ فـي البلدان ثلث نجح ،٢٠١٢-٢٠٠٧ الفترة وفي الدخل. والمتوسطة المنخفضة
 هنـاك الحاضـر الوقت وفي اإلنجاز. من مستوى أعلى في MPOWER ببرنامج الخاصة التدابير من

 مقارنـة بلـدًا) ٤٨(و شـخص مليون ١٣٠٠ نحو تبلغ بزيادة أي بالحماية، ينعم شخص مليون ٢٣٠٠
 الالزمـــة القـــدرات بنـــاء علـــى المتنـــامي للطلـــب األمانـــة اســـتجابت األخيـــرة، اآلونـــة وفـــي .٢٠٠٧ بعـــام

 هـذه وخـالل واالسـتثمار. بالتجـارة المتعلقـة المسـائل مـع والتعامل التبغ، صناعة دوائر تدخل لمواجهة
 اإلطاريـة االتفاقية وتنفيذ االتفاقية أمانة مع العمل في التآزر تحقيق على المنظمة أمانة عملت الفترة
 حســـب االحتياجـــات تقـــدير وعمليـــات العاملـــة األفرقـــة فـــي المشـــاركة طريـــق عـــن التبـــغ مكافحـــة بشـــأن

  االقتضاء.
  

 ومكافحتها السارية غير األمراض من للوقاية البحوث تشجيع :٤ الغرض
  

 مـــن الوقايـــة إلـــى الراميـــة التـــدخالت نجـــاح علـــى الدالـــة البيِّنـــات تناولـــت التـــي االستعراضـــات ُأعـــدت 
 الخطــر بعوامــل المتعلقــة المعرفيــة الفجــوات أيضــاً  حــددت والتــي ومكافحتهــا، الســارية غيــر األمــراض
 المزمنــــة، التنفســــي الجهــــاز وأمــــراض والســــكري، والســــرطان، الوعائيــــة، القلبيــــة واألمــــراض الســــلوكية،
 المتعلقـة والمسـائل الصـلة، ذات الصـحية والـُنظم األوليـة الصـحية والرعايـة البشـرية، الوراثية والهندسة

 الـذي الوطنيـة للحـدود والعـابر القطاعـات المتعـدد البحـث أولويات االستعراضات وحددت باإلنصاف.
 غيـر األمـراض مـن بالوقايـة الخاصـة الوطنيـة والبـرامج السياسـات وتنفيـذ بوضـع خاصـة بصفة يتعلق
 والوكاالت الحكومية، غير المنظمات وممثلي باحثي كبار من ٢٠٠ نحو وُدعي ومكافحتها. السارية

 البحـــث أولويـــات لمناقشـــة االجتمـــاع إلـــى العالميـــة الصـــحة منظمـــة مـــن المتعاونـــة والمراكـــز المانحـــة،
 التعـاون ولتحسـين الـدخل والمتوسـطة المنخفضـة البلـدان فـي البحثيـة القـدرات لتعزيز الالزمة واآلليات
 ومتسق. منسق بحثي برنامج تقديم أجل من الدولي

  
 دة وُوضعت  استعراضها وتولى المناقشات، تلك إلى باالستناد األولويات المحدد البحثي البرنامج مسوَّ

 .٢٠١٠ عـــام فـــي النهائيـــة الصـــيغة وُوضـــعت ٢٠٠٩ أكتـــوبر األول/ تشـــرين فـــي الخبـــراء مـــن فريـــق
 الســـياقات يالئـــم بحيـــث األولويـــات المحـــدد البحثـــي البرنـــامج تعـــديل أجـــل مـــن العمـــل حلقـــات وُعقـــدت
 مـــع الســـارية غيـــر بـــاألمراض المتعلقـــة الصـــحية الـــُنظم بحـــوث إجـــراء علـــى القـــدرة وتعزيـــز الوطنيـــة،
 األولية. الصحية الرعاية على خاصة بصفة التركيز

  
  ومكافحتها السارية غير األمراض من للوقاية الشراكات تشجيع :٥ الغرض

  
 ـــة الشـــبكة ُأطلقـــت ـــان ١الســـارية غيـــر لألمـــراض العالمي  المجلـــس دورة مـــن المســـتوى الرفيـــع الجـــزء إب

 مجموعــات مشــاركة تشــجيع أجــل مــن )٢٠٠٩ يوليــو تمــوز/ ٩-٦ (جنيــف، واالجتمــاعي االقتصــادي
 القـدرة بنـاء علـى المتعـددين المصـلحة أصـحاب وعمـل الـدعوة، فـي كافـة المعنيين المصلحة أصحاب
 ومكافحتهــا. الســارية غيــر األمــراض مــن الوقايــة أجــل مــن والماليــة البشــرية المــوارد وتعبئــة الوطنيــة،
 ٢٠١٣-٢٠٠٨ للفتــــرة العمــــل خطــــة تنفيــــذ دعــــم فــــي المصــــلحة أصــــحاب مشــــاركة الشــــبكة وحفــــزت
 ويسرتها.

                                                           
  .www.who.int/ncdnetانظر     ١
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 الصــحة لمنظمــة العــام المــدير تقريــر تحيــل التــي المتحــدة لألمــم العــام األمــين مــذكرة األمانــة وأعــدت 
 األمـراض مـن الوقايـة بشأن قطاعات عّدة في العمل وتيسير بتدعيم الخاصة الخيارات بشأن العالمية
 الشــراكات عــن عامــة لمحــة التقريــر وقــدم ١.فّعالــة شــراكة إقامــة طريــق عــن ومكافحتهــا الســارية غيــر

 واقتـرح الناجحـة، للنهـوج الرئيسـية والعناصـر منهـا المسـتفادة والدروس المجال، هذا في بالفعل القائمة
 لألمـــم العامــة الجمعيــة ونظـــرت الســارية. غيــر األمـــراض لمكافحــة العالميــة للشـــراكات نمــاذج خمســة
  .٢٠١٢ نوفمبر الثاني/ تشرين ٢٨ في التقرير في المتحدة

  
 اجتماعـات سـتة عقـد إلـى العالميـة الصـحة منظمـة دعـت ،٢٠١٣و ٢٠١١ عـامي بين ما الفترة وفي 

 التعاونيـة الترتيبـات هـذه وأسفرت السياسي. اإلعالن تنفيذ بشأن المتحدة األمم لمؤسسات رسمية غير
 بــين مشــترك عــالمي برنــامج )١( ذلــك فــي بمــا االســتراتيجية المبــادرات مــن عــدد عــن الرســمية غيــر

 المحمــول الهــاتف تكنولوجيــات اســتخدام بشــأن العالميــة الصــحة ومنظمــة لالتصــاالت الــدولي االتحــاد
 بــين مشــترك وبرنــامج )٢( بالحركــة")؛ وتمتــع بالصــحة ("تمتــع الســارية غيــر لألمــراض التصــدي فــي

 البلـــدان فـــي الســـرطان مكافحـــة دعـــم بشـــأن العالميـــة الصـــحة ومنظمـــة الذريـــة للطاقـــة الدوليـــة الوكالـــة
 الصـحة لمنظمـة العـام والمـدير اإلنمائي المتحدة األمم برنامج مدير من مشتركة ورسالة )٣( النامية؛
 تصــميم عمليــات فــي الســارية غيــر األمــراض المتحــدة لألمــم الُقطريــة األفرقــة تــدمج أن تقتــرح العالميــة
 االهتمـام مـع الُقطريـة، واألولويـات للسـياقات وفقـاً  اإلنمائية للمساعدة المتحدة األمم عمل إطار وتنفيذ

 ؛٢٠١٣-٢٠١٢ الثنائيــة فــي اإلنمائيــة المســاعدة إطــار تنفيــذ بــدء المقــرر مــن حيــث بالبلــدان المبــدئي
 األمـــم برنـــامج نظمهـــا الســـارية غيـــر واألمـــراض التجاريـــة االتفاقـــات بشـــأن مشـــتركة عمـــل وحلقـــة )٤(

 المشــترك المتحــدة األمــم برنــامج بــين اتفــاق وكتــاب )٥( العالميــة؛ الصــحة ومنظمــة اإلنمــائي المتحــدة
 ومسـاندتها الناميـة البلـدان جهـود تيسـير علـى التعاون بشأن العالمية الصحة ومنظمة يدزألا لمكافحة

 غيـــر واألمـــراض البشـــري المنـــاعي العـــوز فيـــروس عـــن النـــاجم المـــرض لعـــبء بنجـــاح التصـــدي فـــي
 األولويـة زيادة بشأن بيانات المتحدة األمم لمنظومة التابعة المؤسسات رؤساء من عدد وقدم السارية.
  الدولية. العمل برامج في السارية غير لألمراض الممنوحة

  
 القرار ٢٠١٣ لعام الموضوعية دورته في واالجتماعي االقتصادي المجلس واعتمد E/RES/2013/12 

 الوكـاالت بـين المشـتركة المتحـدة األمـم عمـل فرقـة إنشاء المتحدة لألمم العام األمين إلى يطلب الذي
 فرقـة واليـة فـي التوسـع طريق عن ومكافحتها السارية) (غير المعدية غير األمراض من بشأن الوقاية

 منظمة تتولى وسوف التبغ. بمكافحة المعنية المخصصة الوكاالت بين المشتركة المتحدة األمم عمل
 المجلـس إلـى تقاريرهـا العمـل فرقـة وترفـع ورئاسـتها، العمـل فرقـة اجتمـاع إلـى الـدعوة العالميـة الصحة

  المتحدة. لألمم العام األمين خالل من واالجتماعي االقتصادي
  

ــر األمــراض رصــد :٦ الغــرض ــيم ومحــدداتها، الســارية غي ــدم وتقي ــى المحــرز التق ــوطني الصــعيد عل  ال
  والعالمي واإلقليمي

  
 علـى للتـدريب العمـل حلقـات خـالل مـن القـدرات بنـاء أجـل مـن األعضاء الدول إلى التقني الدعم ُقدم 

 طـــالب لصـــحة العـــالمي االستقصـــاء إلجـــراء الـــالزم والتبليـــغ وتحليلهـــا البيانـــات وجمـــع المســـوح تنفيـــذ
 تتبعـه الـذي التـدريجي الـنهج باسـتخدام األسـرية، والمسـوح الشباب بين للتبغ العالمي والمسح المدارس
 أو الماليــة المــوارد البلــدان لجميــع تتــوافر ال ألنــه ونظــراً  البــالغين. بــين للتبــغ العــالمي والمســح المنظمــة

                                                           
  .A/67/373وثيقة الجمعية العامة لألمم المتحدة     ١
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 األدنــى القـدر تمثــل مجموعـة األمانـة وضــعت فقـد كامــل، نحـو علـى المســح هـذا إلجــراء الـالزم الـدعم
 مـن وغيرهـا الصحة على المتعددة الخطر عوامل مسوح في إلدراجها التبغ عن األساسية األسئلة من

 المسوح.
  
 ٢٠١١ عـام فـي السـارية غيـر األمراض وضع عن العالمية الصحة لمنظمة العالمي التقرير وصدر. 

 تقريـر وعـرض ٢٠١١.١ عـام فـي السـارية غيـر األمـراض بشأن مكمِّلة ُقطرية مرتسمات صدرت كما
 علــى األعضــاء الــدول قــدرة وأوضــح ومحــدداتها الســارية غيــر لألمــراض العالميــة االتجاهــات الحالــة
 اتجاهـــات لرصـــد الالزمـــة األساســـية البيانـــات التقريـــر وقـــدم ومكافحتهـــا. األمـــراض هـــذه مـــن الوقايـــة

 التصــدي فــي البلــدان أحرزتــه الــذي التقــدم ولتقيــيم مســتقبًال، خطرهــا وعوامــل الســارية غيــر األمــراض
 نشـرت كمـا ٢،والصـحة الكحـول عـن العـالمي التقريـر أيضـاً  األمانـة نشـرت ،٢٠١١ عام وفي للوباء.

 ٣.التبغ عن الناجمة الوفيات عن عالمياً  تقريراً  ٢٠١٢ عام في
  
 الســارية غيــر لألمــراض العــالمي الرصــد إطــار والســتون السادســة العالميــة الصــحة جمعيــة واعتمــدت 

 مؤشرًا. ٢٥و اختيارية عالمية غايات تسع من مجموعة يشمل الذي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
١    Noncommunicable diseases country profiles. Geneva: World Health Organization; 2011.  
٢    Global status report on alcohol and health. Geneva: World Health Organization; 2011.  
٣    WHO global report on mortality attributable to tobacco. Geneva: World Health Organization; 2012.  
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  ٢ الملحق
  

 فرقة اختصاصات بشأن العمل إلكمال األعضاء للدول الرسمي االجتماع تقرير
 غير األمراض من بشأن الوقاية الوكاالت بين المشتركة المتحدة األمم عمل

 ومسؤوليات مهام تقسيم ذلك فـي بما ومكافحتها، )السارية غير( المعدية
 وبرامجها المتحدة األمم صناديق

 
 
 المتحـــدة األمـــم عمـــل فرقـــة اختصاصـــات بشـــأن العمـــل إلكمـــال األعضـــاء للـــدول الرســـمي االجتمـــاع ُعقـــد  -١

 تقســيم ذلــك فـــي بمــا ومكافحتهــا، الســارية) (غيــر المعديــة غيــر األمــراض مــن بشــأن الوقايــة الوكــاالت بــين المشــتركة
 برئاسـة جنيـف فـي ٢٠١٣ نـوفمبر الثـاني/ تشـرين ١٤و ١٣ فـي وبرامجها المتحدة األمم صناديق ومسؤوليات مهام

 واحـــدة ومنظمـــة عضـــواً  دولـــةً  ١١٦ مـــن ممثلـــون الجلســـة حضـــر وقـــد أفريقيـــا). (جنـــوب ماكوبـــالو لينـــديوي الـــدكتور
   المتحدة. األمم منظومةل المنظمات التابعة من وأربعة اإلقليمي االقتصادي للتكامل

  
 عمـل فرقـة اختصاصـات مسـّودة بشـأن المنظمـة عـن الصـادرة المناقشـة ورقـة فـي األعضـاء الـدول ونظرت  -٢

 فــي بمـا ومكافحتهـا، السـارية) (غيـر المعدية غير األمراض من بشأن الوقاية الوكاالت بين المشتركة المتحدة األمم
 فــي وكــذلك )،A/NCD/UNT/1/2 (الوثيقــة الدوليــة والمنظمــات المتحــدة األمــم منظمــات ومســؤوليات مهــام تقســيم ذلــك
 األمـراض مـن بشـأن الوقايـة الوكـاالت بـين المشـتركة المتحـدة األمـم عمل لفرقة األول االجتماع نتائج يلخِّص تقرير
   ).A/NCD/UNT/1/INF./1 (الوثيقة ومكافحتها السارية) (غير المعدية غير

  
 بشـأن الوقايـة الوكـاالت بـين المشـتركة المتحدة األمم عمل فرقة اختصاصات على اآلراء بتوافق ُووفق وقد  -٣
  تذييل).ال( الُملحقة ومكافحتها السارية) (غير المعدية غير األمراض من
 
 المتحــدة األمــم عمــل فرقــة واختصاصــات التقريــر هــذا يقــدم أن العــام المــدير مــن الرســمي االجتمــاع ويطلـب  -٤

 خـالل مـن بـه، الُملحقـة ومكافحتهـا السـارية) (غيـر المعدية غير األمراض من بشأن الوقاية الوكاالت بين المشتركة
 تنظـر لكـي والسـتين السـابعة العالميـة الصـحة جمعيـة إلـى المائـة، بعـد والثالثـين الرابعـة دورته في التنفيذي المجلس
ـــداً  فيـــه، ـــدِرج أن المتحـــدة لألمـــم العـــام األمـــين إلـــى تطلـــب ألن تمهي  القـــرار تنفيـــذ عـــن تقريـــره فـــي االختصاصـــات ُي

E/RES/2013/12 ٢٠١٤ لعام الموضوعية دورته في واالجتماعي االقتصادي المجلس فيها ينظر لكي.  
 
 اإلحاطــة بغيــة ومرفقاتــه، التقريــر هــذا فــي التنفيــذي المجلــس ينظــر بــأن بشــدة الرســمي االجتمــاع ويوصــي  -٥

   فيها. تنظر لكي العالمية الصحة جمعية إلى بتقديمها والتوصية باالختصاصات علماً 
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  تذييلال
 

  الوكاالت بين المشتركة المتحدة األمم عمل فرقة اختصاصات مسّودة
  ومكافحتها، السارية) (غير المعدية غير األمراض من بشأن الوقاية

  وبرامجها المتحدة األمم صناديق ومسؤوليات مهام تقسيم ذلك في بما
  األخرى الدولية والمنظمات ووكاالتها

  
  

 (غيـــر المعديـــة غيـــر األمــــــــراض مــــــــن بشـــأن الوقايـــة الوكـــاالت بيــــــــــن المشـــتركة المتحــــــــدة األمـــــــم عمــــــل فرقـــة تؤكـــد
 مثلمـا اإلنسـان، حقـوق مـن حقـاً  بوصـفه الصـحة فـي الحـق علـى كافـة وأعضـاؤها العمـل) (فرقة ومكافحتها السارية)

  (المنظمة). العالمية الصحة منظمة ودستور اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن في عليه منصوص هو
  

 الوفـــاء فـــي مـــنهم، كـــل لواليـــة وفقـــاً  الـــدعم، تقـــديم إلـــى وأعضـــاؤها العمـــل فرقـــة بهـــا تضـــطلع التـــي األعمـــال وترمـــي
 المعنـــي المســـتوى الرفيــع المتحـــدة لألمـــم العامــة الجمعيـــة الجتمـــاع السياســي اإلعـــالن فـــي بهــا الُمتعّهـــد بااللتزامــات

 بـاألمراض المعنـي المتحـدة لألمـم السياسـي (اإلعـالن ومكافحتها السارية) (غير المعدية غير األمراض من بالوقاية
 مـن للوقايـة العالميـة الصـحة بمنظمـة الخاصـة العالميـة العمـل خطـة في التفصيل من بمزيد والمبّينة السارية)، غير

 غيـر األمـراض بشـأن للمنظمـة العالميـة العمـل (خطـة ٢٠٢٠-٢٠١٣ الفتـرة فـي ومكافحتهـا السـارية غيـر األمراض
  ).٢٠٢٠-٢٠١٣ السارية

  
  مقدمة

  
 الــدول رؤســاء أقــر الســارية غيــر بــاألمراض المعنــي المتحــدة لألمــم السياســي اإلعــالن مــن ١٣ الفقــرة فــي  -١

 مجـــال فـــي الرئيســـية المتخصصـــة الوكالـــة بوصـــفها القيـــادي المنظمـــة بـــدور والحكومـــات الـــدول وممثلـــو والحكومـــات
 وأعــادت بالصــحة، المتعلقــة السياســات مجــال فــي لواليتهــا وفقــاً  تؤديهــا التــي والمهــام األدوار ذلــك فــي بمــا الصــحة،

 لمكافحـة العـالمي الصـعيد علـى تتخـذ التـي اإلجـراءات ورصـد تعزيـز فـي وتنسـيقي قيـادي دور مـن بـه تقوم ما تأكيد
 والمصـــارف األخـــرى المعنيـــة المتحـــدة األمـــم وكـــاالت بـــه تضـــطلع الـــذي العمـــل إطـــار فـــي الســـارية غيـــر األمـــراض
  منسقة. بطريقة السارية غير لألمراض للتصدي والدولية اإلقليمية المنظمات من وغيرها اإلنمائية

  
 دعـا )السـارية غيـر( غيـر المعديـة بـاألمراض المعنـي المتحـدة لألمـم السياسـي اإلعالن من ٥١ الفقرة وفي  -٢

 فـي الرائـدة المتخصصـة المتحدة األمم وكالة بوصفها المنظمة، والحكومات الدول وممثلو والحكومات الدول رؤساء
 الدوليــة الماليــة والمؤسســات المعنيــة وبرامجهــا وصــناديقها المتحــدة األمــم منظومــة وكــاالت وســائر الصــحة، مجــال

 المبذولــة الجهــود لـدعم منســقة بطريقـة معــاً  العمــل إلـى الرئيســية الدوليـة المنظمــات مــن وغيرهـا اإلنمائيــة والمصـارف
  آثارها. من والتخفيف ومكافحتها السارية غير األمراض من للوقاية الوطني الصعيد على

 
 للمنظمـة العالميـة العمـل خطـة العالميـة الصـحة جمعية أيدت ١٠-٦٦ع ص ج القرار من ١-١ الفقرة وفي  -٣

 رؤســاء بهــا تعهــد التــي بااللتزامــات الوفــاء إلــى الخطــة هــذه وتهــدف .٢٠٢٠-٢٠١٣ الســارية غيــر األمــراض بشــأن
 العمـــل خطـــة وتضـــم الســـارية. غيـــر بـــاألمراض المعنـــي المتحـــدة لألمـــم السياســـي اإلعـــالن فـــي والحكومـــات الـــدول

 والقطـاع الـدوليون والشـركاء )٢( األعضـاء، الـدول )١( جماعيـاً  نفـذتها ما إذا ستفضي، إجراءات مجموعة المذكورة
 الغايــات بلــوغ فــي اإلســهام إلــى الراميــة الوطنيــة جهودهــا فــي الحكومــات دعــم إلــى المنظمــة، وأمانــة )٣( الخــاص،
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 الخطـة لتلـك األساسـية العناصـر ومـن .٢٠٢٥ عـام بحلـول السـارية غيـر األمـراض بشـأن التسـع االختيارية العالمية
 المبذولـة تلـك فيهـا بمـا االقتضـاء، حسـب التعاونية، الجهود أو النتائج على تركز التي المشاركة جهود وتنسيق بناء

 والصــعيد واإلقليمــي الــوطني الصــعيدين علــى ١الــدول غيــر الفاعلــة ونظيرتهــا الصــحية غيــر الفاعلــة الجهــات بمعيــة
  ومكافحتها. السارية غير األمراض من الوقاية أجل من العالمي

  
 مـع العمـل للمنظمـة العـام المـدير مـن الصـحة جمعيـة طلبـت ١٠-٦٦ع ص ج القـرار من )٥(٣ الفقرة وفي  -٤

 بشأن ،٢٠١٣ أكتوبر األول/ تشرين نهاية قبل العمل الستكمال األخرى ووكاالتها وبرامجها المتحدة األمم صناديق
  الدولية. المنظمات من وغيرها ووكاالتها وبرامجها المتحدة األمم صناديق بين والمسؤوليات المهام تقسيم

  
 األمــــم عمــــل فرقــــة بشــــأن ،E/RES/2013/12 واالجتمــــاعي االقتصــــادي المجلــــس قــــرار مــــن ١ الفقــــرة وفــــي  -٥

 االقتصــادي المجلــس طلــب ومكافحتهــا، الســارية غيــر األمــراض مــن بشــأن الوقايــة الوكــاالت بــين المشــتركة المتحــدة
 المخصصـــة العمـــل فرقـــة واليـــة توســـيع طريـــق عـــن المـــذكورة العمـــل فرقـــة ينشـــئ أن العـــام األمـــين إلـــى واالجتمـــاعي
 جانــب مــن االنعقــاد إلــى العمــل فرقــة تُــدعى وســوف حاليــًا. القائمــة التبــغ بمكافحــة المعنيــة الوكــاالت بــين المشــتركة
 األمـين طريـق عـن واالجتمـاعي االقتصـادي المجلـس إلـى تقاريرهـا الفرقـة سـتقدم كما قيادتها، ستتولى التي المنظمة
 بمـا التبـغ، بمكافحـة المعنيـة الوكـاالت بـين المشـتركة المخصصـة العمـل فرقـة بـه تقوم الذي العمل فيها وُتدرج العام
 تنفيـذ فـي التبـغ مكافحـة بشـأن اإلطاريـة العالميـة الصـحة منظمـة اتفاقيـة فـي األطـراف بـدعم المتعلق العمل ذلك في

  عاجل. نحو على االتفاقية
  
 فرقـة تتـولى أن المجلـس قـّرر ،E/RES/2013/12 واالجتمـاعي االقتصـادي المجلـس قـرار من ٢ الفقرة وفي  -٦

 المنظمـــات مـــن وغيرهـــا المعنيـــة المتخصصـــة ووكاالتهـــا وبرامجهـــا المتحـــدة األمـــم صـــناديق أنشـــطة تنســـيق العمـــل
 السياسـي اإلعـالن فـي والحكومـات الـدول رؤسـاء بهـا تعهـد التـي بااللتزامـات الوفـاء دعـم أجـل من الدولية الحكومية

 بشــأن للمنظمــة العالميــة العمــل خطــة تنفيــذ طريــق عــن وبخاصــة الســارية، غيــر بــاألمراض المعنــي المتحــدة لألمــم
  .٢٠٢٠-٢٠١٣ السارية غير األمراض

  
 األعضاء جميع المجلس حث ،E/RES/2013/12 واالجتماعي االقتصادي المجلس قرار من ٣ الفقرة وفي  -٧
 المتحـدة األمـم وصـناديق حاليـاً  القائمـة ٢التبـغ بمكافحـة المعنيـة الوكاالت بين المشتركة المخصصة العمل فرقة في

 حسـب واليتـه، إطـار فـي كل المشاركة، على األخرى الدولية الحكومية والمنظمات المتخصصة ووكاالتها وبرامجها
   العمل. فرقة أنشطة في االقتضاء،

  

                                                           
تتضمن الجهات الفاعلة غير الدول األوساط األكاديمية والمنظمات غير الحكومية المعنيـة وكـذلك كيانـات مختـارة مـن      ١

صناعة التبغ، وتضمين تلك التي أثبتـت التزامهـا بتعزيـز الصـحة العموميـة القطاع الخاص، حسب االقتضاء، باستثناء دوائر 
 والمستعدة للمشاركة في األطر العامة لإلبالغ والمساءلة.

منظمة الصحة العالمية وأمانة اتفاقية منظمـة الصـحة العالميـة اإلطاريـة بشـأن مكافحـة التبـغ وٕادارة الشـؤون االقتصـادية     ٢
العامــة ومنظمــة األمــم المتحــدة لألغذيــة والزراعــة والوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة ومنظمــة الطيــران  واالجتماعيــة فــي األمانــة

المــدني الــدولي ومنظمــة العمــل الدوليــة وصــندوق النقــد الــدولي واالتحــاد الــدولي لالتصــاالت ومفوضــية األمــم المتحــدة لحقــوق 
لية ومنظمة األمم المتحدة للطفولة ومؤتمر األمـم المتحـدة للتجـارة اإلنسان وأمانة المنتدى الدائم المعني بقضايا الشعوب األص

والتنميــة وهيئــة األمــم المتحــدة للمســاواة بــين الجنســين وتمكــين المــرأة وبرنــامج األمــم المتحــدة اإلنمــائي ومنظمــة األمــم المتحــدة 
اكات الدوليـة ومكتـب األمـم المتحـدة المعنـي للتربية والعلـم والثقافـة وبرنـامج األمـم المتحـدة للبيئـة وصـندوق األمـم المتحـدة للشـر 

بالمخــدرات والجريمــة وصــندوق األمــم المتحــدة للســكان والبنــك الــدولي ومنظمــة الجمــارك العالميــة والمنظمــة العالميــة للملكيــة 
 الفكرية ومنظمة التجارة العالمية.
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 األمــين إلــى المجلــس طلــب ،E/RES/2013/12 واالجتمــاعي االقتصــادي المجلــس قــرار مــن ٤ الفقــرة وفــي  -٨
 عـن األعضاء الدول مع الكامل وبالتشاور للمنظمة العام المدير مع الوثيق بالتعاون يضع، أن المتحدة لألمم العام
 فرقـة بـه تقـوم الـذي العمـل الحصـر، ال المثـال سـبيل علـى تضـم، بحيـث العمل، فرقة اختصاصات المنظمة، طريق
 مــن المنظمــة أمانــة حاليــاً  بــه تقــوم الــذي والعمــل التبــغ بمكافحــة المعنيــة الوكــاالت بــين المشــتركة المخصصــة العمــل
 بشـــأن للمنظمـــة العالميـــة العمـــل لخطـــة ٤ التـــذييل فـــي بيانـــه الـــوارد النحـــو علـــى والمســـؤوليات، المهـــام تقســـيم أجـــل

 فـي االختصاصـات يـدرج أن المتحـدة لألمـم العـام األمين إلى أيضاً  وطلب ،٢٠٢٠-٢٠١٣ السارية غير األمراض
  .٢٠١٤ لعام الموضوعية دورته في المجلس فيها ينظر لكي القرار هذا تنفيذ عن تقريره

  
  ومسؤولياتهم. الفرقة أعضاء مهام تقسيم فيها بما العمل، فرقة اختصاصات التذييل هذا ويبّين  -٩
  

  االختصاصات
  

 الـــدوري والتـــواتر ومســـؤولياتهم فيهـــا والمشـــاركين أهـــدافها وكـــذلك العمـــل فرقـــة غـــرض االختصاصـــات تبـــّين  -١٠
 أعضـاء لمهـام تقسـيماً  تتضمن كما والمساءلة، اإلدارية والترتيبات واألمانة العمل وأفرقة العامة االجتماعات النعقاد
  تعاوني. نحو على ومسؤولياتهم العمل فرقة

  
  العمل فرقة غرض

  
 الـذي واالجتمـاعي االقتصـادي المجلـس قـرار منطـوق مـن ٢ الفقـرة فـي المبّين العمل فرقة غرض يلي فيما  -١١

  :٢٠١٣ يوليو تموز/ ٢٢ في اتخذه
  

 المنظمــات مــن وغيرهــا المعنيــة المتخصصــة ووكاالتهــا وبرامجهــا المتحــدة األمــم صــناديق أنشــطة "تنســيق
 اإلعـالن فـي والحكومـات الـدول رؤسـاء بهـا تعهـد التـي بااللتزامـات الوفـاء دعـم أجـل مـن الدوليـة الحكومية
 العالميـة العمـل خطـة تنفيـذ طريـق عـن وبخاصـة السـارية، غيـر بـاألمراض المعنـي المتحدة لألمم السياسي
  ."٢٠٢٠-٢٠١٣ السارية غير األمراض بشأن العالمية الصحة لمنظمة

  
  العمل فرقة أهداف

  
 مــع العمــل، فرقــة أهــداف يلــي فيمــا ،E/RES/2013/12 واالجتمــاعي االقتصــادي المجلــس قــرار علــى بنــاءً   -١٢

 وخطـة السـارية، غيـر بـاألمراض المعني المتحدة لألمم السياسي اإلعالن في المبينة الشاملة والنهج المبادئ مراعاة
 بشــأن عالميــة تنســيق آليــة إلنشــاء ودعمــاً  ،٢٠٢٠-٢٠١٣ الســارية غيــر األمــراض بشــأن للمنظمــة العالميــة العمــل
  ومكافحتها: األمراض تلك من الوقاية

  
 طلبهـا، علـى بنـاءً  الـوطني، الصـعيد علـى األعضـاء الـدول إلى المقدم المنهجي الدعم وتنسيق تعزيز  •

 وتخفيف ومكافحتها السارية غير األمراض من للوقاية االستجابة تدابير دعم إلى الرامية جهودها في
  آثارها.

  
 المتحـــدة األمـــم منظومـــة كيانـــات بـــين فيمـــا المناســـب الوقـــت وفـــي بانتظـــام المعلومـــات تبـــادل تســـهيل  •

 بشـأن الُمزمعـة وتلك حالياً  القائمة واألنشطة والبرامج االستراتيجيات عن الدولية الحكومية والمنظمات
 واإلقليمـــي العـــالمي المســـتويين علـــى آثارهـــا وتخفيــف ومكافحتهـــا الســـارية غيـــر األمـــراض مـــن الوقايــة
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 والمواظبــة العمــل فرقــة ألعضــاء افتراضــي ممارســات مجتمــع إقامــة منهــا بوســائل الــوطني، والمســتوى
 بشـأن المتحـدة األمـم منظومـة أنشطة لجرد قائمة وٕاعداد المشتركين على المعلومات آخر تعميم على

  بانتظام. القائمة تلك وتحديث ومكافحتها، السارية غير األمراض من الوقاية
  
 مــن الوقايــة إلــى الراميــة الوطنيــة للجهــود دعمــاً  المتاحــة المــوارد عــن معلومــات علــى الحصــول تيســير  •

 لتنفيــذ الالزمــة المــوارد حشــد بعمليــة واالضــطالع آثارهــا، وتخفيــف ومكافحتهــا الســارية غيــر األمــراض
 المتحــدة األمــم لمجموعــة التوجيهيــة للمبــادئ وفقــاً  المشــتركة بــالبرامج المتعلقــة تلــك فيهــا بمــا األنشــطة،
  اإلنمائية.

  
 الســارية غيــر األمــراض مــن للوقايــة الممنوحــة األولويــة مســتوى رفــع أجــل مــن الــدعوة أنشــطة تعزيــز  •

 اهتمـــام وٕادامـــة ،٢٠١٥ عـــام بعـــد لمـــا التنميـــة خطـــة فيهـــا بمـــا الدوليـــة، التنميـــة خطـــة فـــي ومكافحتهـــا
 والمشـاركة التقـارير وتقـديم بالبيانـات اإلدالء خـالل مـن بالتزامـاتهم، بالوفـاء والحكومـات الـدول رؤساء

  المتحدة. األمم في المستوى رفيعي مسؤولين جانب من األفرقة في
  
 بوســائل التبــغ، لمكافحــة المخصصــة الوكــاالت بــين المشــتركة المتحــدة األمــم عمــل فرقــة أعمــال دمــج  •

 المنظمـــة اتفاقيـــة بتنفيـــذ المعنيـــة المتحـــدة األمـــم عمـــل فرقـــة أعضـــاء عمـــل مصـــفوفة اســـتخدام منهـــا
 موضــوع معالجــة فــي العمــل لفرقــة الجديــدة الواليــة تســتمر أن وضــمان التبــغ، مكافحــة بشــأن اإلطاريــة
  يستحقها. لتيا األولوية ومنحه الواجب النحو على التبغ مكافحة

  
 الســارية غيــر األمــراض مــن للوقايــة والعالميــة واإلقليميــة الوطنيــة للخطــط دعمــاً  الــدولي التعــاون تقويــة  •

 الصــحة تعزيــز مجــاالت فــي الممارســات أفضــل تبــادل خــالل مــن أمــور، جملــة فــي وذلــك، ومكافحتهــا
 المالئمـة التحتيـة البنيـة وتطـوير الصـحيين العاملين وتدريب الصحية النظم وتدعيم والتنظيم والتشريع
 نحــو علــى التكنولوجيــا نقــل ونشــر اســتحداث وبتعزيــز التشــخيص، وســائل وتطــوير الصــحية للرعايــة
 الميسـورة واللقاحـات األدويـة إنتـاج أجـل مـن للجميـع مقبولـة بشـروط ومسـتدام التكلفـة وميسور مناسب
  النوعية. والجيدة والفعالة والمأمونة التكلفة

 
  العمل فرقة أعضاء

  
 والمؤسسـات وبرامجهـا وصـناديقها المتحـدة األمـم لمنظومـة التابعـة الوكاالت في العمل فرقة أعضاء يتمثل  -١٣

 واألعضـاء المعاهـدات. وأمانـات الرئيسـية الدوليـة الحكوميـة المنظمـات مـن وغيرها التنمية ومصارف الدولية المالية
  ١األول. التذييل في ُمدرجون المحتملون

  
  العمل فرقة أعضاء مسؤوليات

  
 وحسـب مـنهم، كـل واليـة إطـار فـي منسـقة، بطريقـة الـدعم تقـديم فـي العمـل فرقـة أعضـاء مسؤوليات تتمثل  -١٤

 الــدوليين الشــركاء يخــص فيمــا المقترحــة واإلجــراءات الصــلة ذات العامــة السياســة خيــارات ورصــد لتنفيــذ االقتضــاء،
   العمل. فرقة أهداف وكذلك ،٢٠٢٠-٢٠١٣ السارية غير األمراض بشأن للمنظمة العالمية العمل خطة في الواردة

  
                                                           

 .من هذه الوثيقة ٣في الملحق  متاح   ١
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  العمل فرقة الجتماعات الدوري التواتر
  

 جلســة يشــمالن أن شــأنهما مــن ســنويًا، العمــل لفرقــة اجتمــاعين عقــد إلــى المنظمــة تــدعو أن الُمتــوّخى مــن  -١٥
 أن ومـــع التبـــغ. مكافحـــة بشـــأن اإلطاريـــة المنظمـــة اتفاقيـــة وتنفيـــذ التبـــغ لمكافحـــة ُتخّصـــص واحـــد يـــوم لمـــدة ســـنوية
 منهما. كل رئاسة في بالتناوب ُيختار العمل فرقة من آخر عضو مع ُتشارك أن فُيقترح االجتماعين ستقود المنظمة
 الــدخل متوســطة بلــدان فــي ذلــك فــي بمــا االجتماعــات، يستضــيفون األعضــاء مختلــف لجعــل الجهــود بــذل وينبغــي

 حســــب ومخصصــــة، إقليميــــة أخــــرى اجتماعــــات عقــــد إلــــى أيضــــاً  المنظمــــة تــــدعو أن وُيمكــــن الــــدخل. ومنخفضــــة
  آخر. مكان لها ُيحدد لم ما الشريكة، أو الداعية المؤسسات مقار في االجتماعات وُتعقد االقتضاء.

  
ـــاء وُتســـَتعَرُض  سُترَصـــدُ  الســـنوات ثنائيـــة عمـــل خطـــة سُتوَضـــع العمـــل فرقـــة غـــرض مـــع وتماشـــياً   -١٦  عقـــد أثن

  العمل. فرقة اجتماعات
  

  العمل فرقة أمانة
  

 جـزءاً  العمـل فرقـة أمانـة وستشـكل األمانـة. لهـا تـوّفر كمـا وتقودهـا، االنعقاد إلى العمل فرقة المنظمة تدعو  -١٧
  النفسية. والصحة السارية غير باألمراض المعنية المنظمة دائرة من يتجزأ ال
  

  العمل: فرقة أمانة إلى الموكلة األساسية المسؤوليات يلي وفيما  -١٨
  
  وقيادتها. العمل فرقة اجتماعات عقد إلى الدعوة  •
  
 دعــم لتعزيــز العمــل فرقــة أعضــاء بــين فيمــا االســتراتيجية والتحالفــات التعــاون ترتيبــات وتيســير تشــجيع  •

 في والحكومات الدول رؤساء بها تعهد التي بااللتزامات للوفاء الوطني الصعيد على المبذولة الجهود
 خطــة تنفيــذ خــالل مــن والســيما الســارية، غيــر بــاألمراض المعنــي المتحــدة لألمــم السياســي اإلعــالن
  .٢٠٢٠-٢٠١٣ السارية غير األمراض بشأن للمنظمة العالمية العمل

  
  العمل. فرقة ألعضاء افتراضي ممارسات مجتمع وٕادارة إنشاء  •
  
 غيـر األمـراض مـن الوقايـة بشأن وأنشطتهم العمل فرقة أعضاء اللتزامات إلكترونية جرد قائمة إعداد  •

  القائمة. تلك وتحديث ومكافحتها، السارية
  
 بهـــا يضـــطلع التـــي األنشـــطة عـــن المعلومـــات وتقـــديم االستفســـارات علـــى لإلجابـــة مركـــز مقـــام القيـــام  •

  العمل. فرقة أعضاء
  
 التـــــالي: العنـــــوان علـــــى التقـــــارير تلـــــك ونشـــــر العمـــــل فرقـــــة اجتماعـــــات عـــــن مـــــوجزة تقـــــارير إعـــــداد  •

www.who.int/ncd، التــي العمــل فرقــة أهــداف تحقيــق فــي الُمحــرز التقــدم عــن كــذلك تقــارير وٕاعــداد 
ــدرج مــدخالت بمثابــة ســتكون  الســارية غيــر األمــراض مــن الوقايــة بشــأن العالميــة التنســيق آليــة فــي ُت

  ومكافحتها.
  
 ودمــج المتحــدة لألمــم العــام األمــين خــالل مــن واالجتمــاعي االقتصــادي المجلــس تقريــر إعــداد تنســيق  •

 التبـغ، بمكافحة المعنية الوكاالت بين المشتركة المتحدة لألمم السابقة المخصصة العمل فرقة أعمال
 تنفيذ في لتبغا مكافحة بشأن اإلطارية المنظمة اتفاقية في األطراف بدعم المتعلق العمل ذلك في بما

  عاجل. نحو على االتفاقية
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 واالجتمـــاعي االقتصـــادي المجلـــس إحاطـــة بالمســـاءلة، المتعلقـــة العمـــل فرقـــة بالتزامـــات اإلخـــالل دون  •
 العالميـة العمـل خطـة تنفيـذ في العمل فرقة من المحرز بالتقدم بانتظام علماً  العالمية الصحة وجمعية
 مـــن كجـــزء إلســـهامها تقيـــيم ذلـــك فـــي بمـــا ،٢٠٢٠-٢٠١٣ الســـارية غيـــر األمـــراض بشـــأن للمنظمـــة
    .٢٠٢١ عام في المتوخى النهائي التقرير

  
  العمل فرقة بأمانة الخاصة اإلدارية الترتيبات

  
  العمل. فرقة أمانة ألنشطة الميزانية في اعتمادات تخصيص للمنظمة البرمجية الميزانيات ستتضمن  -١٩
  

 يتعلـــق فيمـــا الخاصـــة نفقـــاتهم تغطيـــة بمســـؤولية العمـــل فرقـــة أعضـــاء يتكفـــل أن المبـــدأ حيـــث مـــن وينبغـــي  -٢٠
 لحضـــور واإلقامـــة الســـفر نفقـــات الحصـــر، ال المثـــال ســـبيل علـــى (ومنهـــا العمـــل فرقـــة إطـــار فـــي المنفـــذة باألنشـــطة

  الوكاالت). بين التعاون وأنشطة االجتماعات
  

  المساءلة
  

 فرقـة تقـدم ،E/RES/2013/12 واالجتماعي االقتصادي المجلس قرار منطوق من ١ الفقرة في يرد لما طبقاً   -٢١
 فرقــة بــه تقــوم الــذي العمــل عملهــا فــي وتــدمج المتحــدة لألمــم العــام األمــين طريــق عــن المجلــس إلــى تقاريرهــا العمــل
 فـي األطـراف بـدعم المتعلـق العمـل ذلـك فـي بمـا التبـغ، بمكافحـة المعنية الوكاالت بين المشتركة المخصصة العمل
  عاجل. نحو على االتفاقية تنفيذ في التبغ مكافحة بشأن اإلطارية المنظمة اتفاقية

  
  المصالح تضارب

  
 أي مــن ومكافحتهــا الســارية غيــر األمــراض مــن بالوقايــة المتعلقــة العموميــة الصــحة سياســات حمايــة يجــب  -٢٢
  ١المصالح. تضارب أشكال من شكل ألي له موجب ال تأثير

  
 فـي بمسـؤولياتهم اضـطالعهم لـدى تعنـيهم التـي المصـالح تضـارب بسياسـات العمل فرقة أعضاء ويسترشد  -٢٣
  .٢٠٢٠-٢٠١٣ السارية غير األمراض بشأن للمنظمة العالمية العمل خطة إطار

  
 أن يلزم فإنه خارجية، أطرافاً  أو العمل فرقة في أعضاء تشمل لحالة نتيجة المصالح في تضارب نشأ وٕاذا  -٢٤
 هـــذه لمناقشـــة منبـــر وتـــوفير المصـــالح تضـــارب حـــاالت تجميـــع إلـــى يهـــدف مســـتودع مقـــام العمـــل فرقـــة أمانـــة تقـــوم

  المسائل.
  

  ومكافحتها السارية غير األمراض من الوقاية بشأن العالمية التنسيق بآلية الرابطة الصالت
  

 مســـــودة إعـــــداد للمنظمـــــة العـــــام المـــــدير مـــــن ١٠-٦٦ع ص ج القـــــرار منطـــــوق مـــــن )٢(٣ الفقـــــرة طلبـــــت  -٢٥
  ومكافحتها. السارية غير األمراض من الوقاية بشأن عالمية تنسيق آلية اختصاصات

  

                                                           
مـن خطـة العمـل العالميـة للمنظمـة بشـأن األمـراض  ١٨وفقًا لما تنص عليه المبادئ والنهوج الشاملة الـواردة فـي الفقـرة      ١

 .٢٠٢٠-٢٠١٣غير السارية 
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 واليـــة وضـــمن واالجتمـــاعي، االقتصـــادي المجلـــس يحـــددها التـــي لواليتهـــا وفقـــاً  العمـــل، فرقـــة ُتســـهم وســوف  -٢٦
  لذلك. تبعاً  فيها تشاركو  العالمية التنسيق آلية عمل في االقتضاء، حسب يخصه، فيما كلّ  أعضائها

  
  والمسؤوليات المهام تقسيم

  
 مشـترك نحـو علـى العمـل فـي العمـل فرقـة أعضـاء اضـطالع كيفيـة والمسـؤوليات المهـام تقسيم عملية تبّين  -٢٧

 األخــرى الدوليــة الحكوميــة والمنظمــات المتحــدة لألمــم التابعــة المؤسســات مــن المعنــي أنشــطة تنســيق فــي وجمــاعي
 المتحــدة لألمـم السياسـي اإلعـالن فـي والحكومـات الـدول رؤسـاء بهـا تعهـد التـي بااللتزامـات الوفـاء دعـم إلـى الراميـة
ـــذ خــالل مــن والســيما الســارية، غيــر بــاألمراض المعنــي ـــة تنفيــ ـــل خطـ ـــة العمــ  غيــر األمــراض بشــأن للمنظمــة العالميــ
  .٢٠٢٠-٢٠١٣ السارية

  
 الوقايـة بشـأن حالياً  إنجازها العمل فرقة أعضاء يواصل التي األعمال إلى والمسؤوليات المهام هذه وتستند  -٢٨
 التــي العمــل مجــاالت وتتســم األعمــال. تلــك تشــمل ومســؤوليات مهــام وهــي ومكافحتهــا، الســارية غيــر األمــراض مــن

 الناشــئة الصــحية المخــاطر تقتضــيها قــد التــي التغييــرات تجّســد وربمــا دينــامي، بطــابع العمــل فرقــة أعضــاء حــددها
 العمـل فرقـة تُـدرج وسوف األعضاء. الدول تحددها التي الجديدة والمتطلبات المرض أعباء على الطارئة والتحوالت

 المهـــام لتقســـيم ســـنتين كـــل تحـــديثاً  العالميـــة الصـــحة وجمعيـــة واالجتمـــاعي االقتصـــادي المجلـــس إلـــى تقاريرهـــا فـــي
  االقتضاء. حسب والتعديالت، والمسؤوليات،

  
 العالميـة العمـل لخطـة الستة األغراض حول أدناه الواردة والمسؤوليات المهام تقسيم عملية متنظي ويتمحور  -٢٩

 تنـدرج التـي العمل مجاالت من مجاالً  ٢٧ حالياً  تضم وهي ،٢٠٢٠-٢٠١٣ السارية غير األمراض بشأن للمنظمة
 منها كل تتصرف شريكة وأخرى االجتماعات عقد إلى داعية مؤسسات غرض ولكل الستة. األغراض نطاق ضمن

  االقتضاء. حسب لواليتها، وفقاً 
  

  :االجتماعات عقد إلى الداعية المؤسسات مسؤوليات يلي وفيما  -٣٠
  

 يتعلـق فيمـا  عليهـا، قياسـاً  المحـرز التقـدم عـن تقـارير وٕاعـداد عمـل خطـة ووضـع العمـل نطاق تحديد  •
  .٢٠٢٠-٢٠١٣ السارية غير األمراض بشأن للمنظمة العالمية العمل خطة بأغراض

  
 نطـــاق علـــى العمـــل برنـــامج وضـــع عمليـــة وقيـــادة القطـــري المســـتوى علـــى االحتياجـــات تحديـــد تيســـير  •

  ككل. المتحدة األمم منظومة
  
 غيــــــر األمــــــراض بشــأن للمنظمــة العالميــة العمــل خطـــة مــع يتمشــى بمــا بالعمــل االضــطالع ضــمان  •

  ككل. المتحدة األمم منظومة نطاق على األنشطة مواءمة وتشجيع ،٢٠٢٠-٢٠١٣ الساريـــة
  
 المصـالح تضـارب أشـكال مـن شكل ألي له موجب ال تأثير أي من العمومية الصحة مصالح حماية  •

  محتمًال. أم متصوَّراً  أم حقيقياً  كان سواء
  
 أنحـاء جميـع فـي ومكافحتهـا السـارية غيـر األمـراض مـن الوقايـة بشـأن والتواصـل الـدعوة أنشطة قيادة  •

 غيــر األمــراض بشــأن للمنظمــة العالميــة العمــل خطــة مــع يتمشــى بمــا وذلــك المتحــدة، األمــم منظومــة
  .٢٠٢٠-٢٠١٣ السارية
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 إلــى ترفعهــا تقــارير صــياغة مــن لتمكينهــا العمــل فرقــة أمانــة إلــى المناســب الوقــت فــي مــدخالت تقــديم  •
 المتعلــق العمــل فيهــا بمــا المتحــدة، لألمــم العــام األمــين خــالل مــن واالجتمــاعي االقتصــادي المجلــس
 عاجـل، نحـو على االتفاقية تنفيذ في التبغ مكافحة بشأن اإلطارية المنظمة اتفاقية في األطراف بدعم
 األمـراض بشـأن للمنظمـة العالميـة العمـل خطـة تنفيـذ عـن العالميـة الصـحة جمعيـة إلـى تقـارير وتقديم
   .٢٠٢٠-٢٠١٣ السارية غير

  
 أعمال جداول في الصلة ذات األنشطة إدماج في المحرز التقدم عن االقتضاء، حسب تقارير، تقديم  •

  يخصه. فيما كلّ  الرئاسية األجهزة
  

   كالتالي: فهي الشريكة المؤسسات مسؤوليات أما  -٣١
  
 يتعلـق فيما عليها قياساً  المحرز التقدم عن تقارير وٕاعداد عمل خطة ووضع العمل نطاق تحديد دعم  •

  .٢٠٢٠-٢٠١٣ السارية غير األمراض بشأن للمنظمة العالمية العمل خطة بأغراض
  
 غيـر األمـراض بشـأن للمنظمـة العالمية العمل خطة مع المتمشية باألنشطة االضطالع على التعاون  •

  ككل. المتحدة األمم منظومة نطاق على األنشطة مواءمة ودعم ،٢٠٢٠-٢٠١٣ السارية
  
 أي مـن العموميـة الصـحة مصـالح حمايـة بشـأن االجتماعـات عقـد إلـى الداعيـة المؤسسات مع العمل  •

  محتمًال. أم متصوَّراً  أم حقيقياً  كان سواء المصالح تضارب أشكال من شكل ألي له موجب ال تأثير
  
 األمـراض بشـأن والتواصـل الـدعوة ألنشـطة دعمـاً  االجتماعات عقد إلى الداعية المؤسسات مع العمل  •

 العالميــة العمــل خطــة مــع يتمشــى بمــا وذلــك ككــل، المتحــدة األمــم منظومــة نطــاق علــى الســارية غيــر
  .٢٠٢٠-٢٠١٣ السارية غير األمراض بشأن للمنظمة

  
 فرقــة أمانــة إلــى التوقيــت مناســبة مــدخالت تقــديم فــي االجتماعــات عقــد إلــى الداعيــة المؤسســات دعــم  •

 األمــين خــالل مــن واالجتمــاعي االقتصــادي المجلــس إلــى ترفعهــا تقــارير صــياغة مــن لتمكينهــا العمــل
 بشــأن اإلطاريــة المنظمــة اتفاقيــة فــي األطــراف بــدعم المتعلــق العمــل فيهــا بمــا المتحــدة، لألمــم العــام

 عــن العالميــة الصــحة جمعيــة إلــى تقــارير وتقــديم عاجــل، نحــو علــى االتفاقيــة تنفيــذ فــي التبــغ مكافحــة
  .٢٠٢٠-٢٠١٣ السارية غير األمراض بشأن للمنظمة العالمية العمل خطة تنفيذ

  
 المعنيـة الهيئـات أو و/ الرئاسـية األجهـزة إلـى العمـل فرقة أنشطة عن االقتضاء، حسب تقارير، تقديم  •

  يخصه. فيما كلّ 
  

 بعـد المتحـدة لألمـم تابعة مؤسسات الجدول هذا أعّدت وقد والمسؤوليات. المهام تقسيم أدناه الجدول ويبّين  -٣٢
 وهــو ٢٠١٣،١ يوليــو وتمــوز/ ٢٠١١ ديســمبر األول/ كــانون بــين الواقعــة الفتــرة فــي جــرت التــي المناقشــات مراعــاة
 ُوِضــع وقــد ٢٠٢٠.٢-٢٠١٣ الســارية غيــر األمــراض بشــأن للمنظمــة العالميــة العمــل لخطــة ٤ التــذييل علــى مبنــي

  ).٢٠١٣ أكتوبر األول/ تشرين ٣و ٢ (جنيف، العمل لفرقة األول االجتماع أثناء النهائية صيغته في الجدول
  

                                                           
  .http://www.who.int/nmh/events/ncd_task_force/en/index.htmlالقائمة الكاملة لالجتماعات متاحة على العنوان التالي:   ١
ق أمثلة أنشطة التعاون في تقسيم المهام والمسـؤوليات بقائمـة مؤقتـة فقـط. وتعكـف صـناديق األمـم المتحـدة وبرامجهـا تتعل   ٢

 ووكاالتها على وضع تقسيم للعمل.
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  الوكاالت بين المشتركة المتحدة األمم عمل فرقة ومسؤوليات مهام تقسيم
  ١ومكافحتها السارية) (غير المعدية غير األمراض من بشأن الوقاية

  )٢٠١٣ أكتوبر األول/ تشرين ٣ لغاية (الحالة
  

 المؤسسات  ٢،٣األغراض
 عقد إلى الداعية

  االجتماعات

 الرابطة الصالت  المقترحة العمل مجاالت
 الشركاء بإجراءات

  ٤الدوليين

  الشريكة المؤسسات

 األولويـــــــة زيـــــــادة  -١
 الوقايـــــة إلـــــى المســــندة

 غيــــــر األمــــــراض مــــــن
 ومكافحتهــــــــا الســــــــارية

 العمـــــــــل بـــــــــرامج فـــــــــي
ـــــــــة ـــــــــة العالمي  واإلقليمي

 وفـــــــــــــــــــي والوطنيــــــــــــــــــة
 اإلنمائيـــــــــة األهـــــــــداف
ــــًا، عليهــــا المتفــــق  دولي
 تـــــــــدعيم خـــــــــالل مـــــــــن

 الــــــــــــــــدولي التعــــــــــــــــاون
  والدعوة

 الصـــحة منظمـــة
  العالمية

 االهتمام إلى الدعوة ١- ١
 السارية/ غير باألمراض
 أهداف خطط/ في دمجها
  الدولية التنمية

 ،)ب( ،)(أ ٢٣
  و)( ،)ج(

  

ية للطاقة الدولية الوكالة   الذرِّ
 لمكافحة المشترك المتحدة األمم برنامج
  األيدز
  اإلنمائي المتحدة األمم برنامج
 للمستوطنات المتحدة األمم برنامج
  المتحدة) األمم (موئل البشرية
 للطفولة المتحدة األمم منظمة

  (اليونيسيف)
 المتحدة األمم لمنظومة الدائمة اللجنة
  بالتغذية المعنية

 الشراكات إدارة ٢- ١
 أصحاب بين القائمة

 المتعددين المصلحة
  الموارد وتعبئة

ية للطاقة الدولية الوكالة  )ه( ،)(د ٢٣   الذرِّ
 لمكافحة المشترك المتحدة األمم برنامج
  األيدز
  اإلنمائي المتحدة األمم برنامج
 للمستوطنات المتحدة األمم برنامج
  المتحدة) األمم (موئل البشرية
  العالمي األغذية برنامج

 من الوقاية دمج ٣- ١
 السارية غير األمراض
 مبادرات في ومكافحتها
  الدولية اإلنمائية التعاون

  (الفاو) والزراعة األغذية منظمة  (ج) ٢٣
ية للطاقة الدولية الوكالة   الذرِّ
 لمكافحة المشترك المتحدة األمم برنامج
  األيدز

                                                           
فـرص اإلسـهام كمؤسسـة داعيـة إلـى  مكتب األمم المتحدة المعني بتسـخير الرياضـة ألغـراض التنميـة والسـالمسوف يقيِّم    ١

عقد االجتماعات أو مؤسسة شريكة في عـدد مـن المجـاالت المـذكورة فـي الجـدول، علـى سـبيل المثـال مـن خـالل إنشـاء فريـق 
بتســـخير الرياضـــة ألغـــراض التنميـــة عامـــل مواضـــيعي بشـــأن "الرياضـــة والصـــحة" فـــي ســـياق الفريـــق العامـــل الـــدولي المعنـــي 

  .والسالم
الســتة الــواردة فــي هــذا الجــدول هــي نفســها المبّينــة فــي خطــة العمــل العالميــة للمنظمــة بشــأن األمــراض غيــر األغــراض    ٢

  .٢٠٢٠-٢٠١٣السارية 
مـن خطـة العمـل العالميـة للمنظمـة  ٣ترتبط هذه األغراض الستة بالغايات التسـع العالميـة االختياريـة المبّينـة فـي التـذييل    ٣

  .٢٠٢٠-٢٠١٣بشأن األمراض غير السارية 
  .٢٠٢٠-٢٠١٣ترد في خطة العمل العالمية للمنظمة بشأن األمراض غير السارية    ٤
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 المؤسسات  ٢،٣األغراض
 عقد إلى الداعية

  االجتماعات

 الرابطة الصالت  المقترحة العمل مجاالت
 الشركاء بإجراءات

  ٤الدوليين

  الشريكة المؤسسات

  اإلنمائي المتحدة األمم برنامج
  للبيئة المتحدة األمم برنامج

  اليونيسيف
 المتحدة األمم لمنظومة الدائمة اللجنة
  بالتغذية المعنية
  الدولي البنك

ــــــــــدرة تــــــــــدعيم  -٢  الق
 والقيـــــــــــــــادة الوطنيـــــــــــــــة
 الشـــــــــــؤون وتصـــــــــــريف
 المتعــــــددة واإلجــــــراءات
 والشـــــراكات القطاعـــــات

 تســـــــــــريع أجـــــــــــل مـــــــــــن
 فــي القطريــة االســتجابة
ـــــــــة ســـــــــبيل  مـــــــــن الوقاي
 السـارية غيـر األمراض
  ومكافحتها

 األمم برنامج
 المشترك المتحدة
  ١األيدز لمكافحة

  
 األمم برنامج
 المتحدة
  اإلنمائي

  
 الصـــحة منظمـــة
  العالمية

 العمل تخطيط ١- ٢
  وتنسيقه القطاعات المتعدد

 لمكافحة المشترك المتحدة األمم برنامج  ز)( ،)(أ ٣٢
  األيدز

 من الوقاية دمج ٢- ٢
 السارية غير األمراض
 خطط في ومكافحتها

 الوطنية/ التنمية
 من الحد استراتيجيات

  الفقر

  الفاو  ز)( ،)(د ٣٢
ية للطاقة الدولية الوكالة   الذرِّ
  السرطان لبحوث الدولية الوكالة
 لمكافحة المشترك المتحدة األمم برنامج
  األيدز
 للمستوطنات المتحدة األمم برنامج
  المتحدة) األمم (موئل البشرية
  للسكان المتحدة األمم صندوق
 لشؤون المتحدة األمم مفوضية
  الالجئين
  اليونيسيف

 المتحدة األمم لمنظومة الدائمة اللجنة
  بالتغذية المعنية
  العالمي األغذية برنامج
  الدولي البنك

 التصدي تدابير دمج ٣- ٢
 السارية غير لألمراض
 المناعي العوز وفيروس
  االقتضاء حسب البشري،

  الدولية العمل منظمة  )ب(٥٠و )ز(٣٢
  للسكان المتحدة األمم صندوق
 لشؤون المتحدة األمم مفوضية
  الالجئين

  الدولي البنك
 التمويل توفير ٤- ٢

 لتدابير الالزم االبتكاري
 غير لألمراض التصدي
  السارية

  الدولي البنك  )ز(٣٢و )أ(٥٠

 بيئات إيجاد دعم ٥- ٢
 المجالين في تمكينية
 تعزز والتنظيمي القانوني

  التنمية لقانون الدولية المنظمة  ز)( ،)(و ٣٢
  للسكان المتحدة األمم صندوق

                                                           
  فقط. ٣-٢فيما يخص مجال العمل    ١
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 المؤسسات  ٢،٣األغراض
 عقد إلى الداعية

  االجتماعات

 الرابطة الصالت  المقترحة العمل مجاالت
 الشركاء بإجراءات

  ٤الدوليين

  الشريكة المؤسسات

 المواتية الصحية الحصائل
 السارية غير األمراض بشأن
 الشاملة اإلتاحة فيها (بما

 والتكنولوجيات لألدوية
  األساسية)

  الفكرية للملكية العالمية المنظمة
  ١العالمية التجارة منظمة
  الدولي البنك

 البعد معالجة ٦- ٢
 حقوق وأبعاد الجنساني
 بمسألة المتعلقة اإلنسان
 غير األمراض من الوقاية
 في ومكافحتها السارية
 لتلك التصدي تدابير

 الصعيد على األمراض
  الوطني

  التنمية لقانون الدولية المنظمة  ز)( ،)(ه ٣٢
  للسكان المتحدة األمم صندوق

 عوامـل مـن الحد  -٣
 للتغييـر القابلـة الخطر

 بــــــاألمراض المرتبطــــــة
 ومحـدداتها السارية غير

 األساســــية االجتماعيــــة
 إيجـــــــــاد خـــــــــالل مـــــــــن
زة بيئات   للصحة معزِّ

  
  
  
  

 اتفاقية أمانة
 المنظمة
 اإلطارية
  ٢التبغ لمكافحة

  الفاو
 العمــــــل منظمــــــة
  ٣الدولية
 األمم صندوق
 المتحدة
  ٤للسكان

  اليونيسيف
 الصـــحة منظمـــة
  العالمية

  
  

 اتفاقية تنفيذ  ١- ٣
 بشأن اإلطارية المنظمة
 مراعاة مع ،التبغ مكافحة

 تلّخص التي المصفوفة
 الواردة التعاون مجاالت

 وثيقة من ٦١ الفقرة في
 االقتصادي المجلس

  E/2012/70 واالجتماعي

 لمكافحة اإلطارية المنظمة اتفاقية أمانة  ٤٥
  التبغ
  والتنمية للتجارة المتحدة األمم مؤتمر
  اإلنمائي المتحدة األمم برنامج
  الدولي البنك

 القدرات تنمية ٢- ٣
 تنفيذ على الوطنية

 للحد العالمية االستراتيجية
 على الكحول تعاطي من
  ضار نحو

  اإلنمائي المتحدة األمم برنامج  ٤٥
  اليونيسيف

  الدولي البنك

 االستراتيجية تنفيذ ٣- ٣
 بشأن للمنظمة العالمية
 والنشاط الغذائي النظام
  والصحة البدني

ية للطاقة الدولية الوكالة  ٤٥   الذرِّ
  اإلنمائي المتحدة األمم برنامج
  للبيئة المتحدة األمم برنامج
  الدولي البنك

 القدرات تنمية ٤- ٣
 من الحد على الوطنية
   غير األمراض خطر

  

  الفاو  ٤٥
ية للطاقة الدولية الوكالة   الذرِّ
  للسكان المتحدة األمم صندوق

                                                           
عــن اتفاقاتهــا ذات الصــلة مــن أجــل  ووقائعيــةنهوضــها بهــذه المهمــة معلومــات تقنيــة  فــيمنظمــة التجــارة العالميــة  ســتوفِّر   ١

ارات واإلدارات الحكوميـة المعنيـة لمعالجـة أوجـه التفاعـل بـين السياسـات التجاريـة والقضـايا تقديم الدعم، عند الطلب، إلـى الـوز 
  مجال األمراض غير السارية. فيالصحية 

  .١-٣مجال العمل ب يتصلفيما    ٢
  .٩-٣مجال العمل ب يتصلفيما    ٣
  .٦-٣و ٥-٣بمجالي العمل  يتصلفيما    ٤
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 المؤسسات  ٢،٣األغراض
 عقد إلى الداعية

  االجتماعات

 الرابطة الصالت  المقترحة العمل مجاالت
 الشركاء بإجراءات

  ٤الدوليين

  الشريكة المؤسسات

 األطفال بين السارية
  والمراهقين

  ١اليونيسيف
  العالمي األغذية برنامج

 القدرات تنمية ٥- ٣
 من الحد على الوطنية
 غير األمراض خطر
 النساء بين السارية
  والفتيات

 ،)ه( ،)(أ ٣٢
  ز)( ،)و(

ية للطاقة الدولية الوكالة   الذرِّ
  اإلنمائي المتحدة األمم برنامج

  اليونيسيف
  ٢للسكان المتحدة األمم صندوق
 لشؤون المتحدة األمم مفوضية
  الالجئين
  العالمي األغذية برنامج

 من الوقاية دمج ٦- ٣
 السارية غير األمراض
 صحة في ومكافحتها
   األمهات

 ،)ه( ،)(أ ٣٢
  ز)( ،)و(

ية للطاقة الدولية الوكالة   الذرِّ
 لمكافحة المشترك المتحدة األمم برنامج
  األيدز

  ٢للسكان المتحدة األمم صندوق
  اليونيسيف
 لشؤون المتحدة األمم مفوضية
  الالجئين
  العالمي األغذية برنامج

 في الصحة تعزيز ٧- ٣
 بالبيئة المتعلقة السياسات
  والطاقة

 ،)ه( ،)(أ ٣٢
  ز)(

  اإلنمائي المتحدة األمم برنامج
  للبيئة المتحدة األمم برنامج
  الدولي البنك

 في الصحة تعزيز ٨- ٣
  التعليم قطاع

 ،)ه( ،)(أ ٣٢
  ز)(

  الدولية العمل منظمة
  للبيئة المتحدة األمم برنامج

  ١اليونيسيف
  الدولي البنك

 في الصحة تعزيز ٩- ٣
 يشمل بما العمل، قطاع

 والصحة السالمة
  المهنيتين

 ،)ه( ،)(أ ٣٢
  ز)(

  الدولية العمل منظمة
  للبيئة المتحدة األمم برنامج

 الصحة/ تعزيز ١٠- ٣
 الزراعة قطاع في التغذية
  التغذية نظم وفي

  الدولية العمل منظمة  )ه( ،)(أ ٣٢
  للبيئة المتحدة األمم برنامج
 المتحدة األمم لمنظومة الدائمة اللجنة
  بالتغذية المعنية

                                                           
  مجال العمل هذا.ستتولى اليونيسيف تسهيل االضطالع ب   ١
  سيتولى صندوق األمم المتحدة للسكان تسهيل االضطالع بمجال العمل هذا.   ٢
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 المؤسسات  ٢،٣األغراض
 عقد إلى الداعية

  االجتماعات

 الرابطة الصالت  المقترحة العمل مجاالت
 الشركاء بإجراءات

  ٤الدوليين

  الشريكة المؤسسات

 الــــــــــنظم تــــــــــدعيم  -٤
 وٕاعـــــــــــــــادة الصـــــــــــــــحية
 ُتعنـــــى لكـــــي توجيههـــــا
 األمـراض مـن بالوقاية

 الســـــــــــــــــــــارية غيـــــــــــــــــــــر
 ومحــــدداتها ومكافحتهــــا
 األساســــية االجتماعيــــة

 رعايـــــــــة خـــــــــالل مـــــــــن
ــــــز أوليــــــة صــــــحية  تركِّ
 وتغطيــــة النــــاس علــــى
  شاملة صحية

 الصـــحة منظمـــة
  العالمية
 الدوليـــــة الوكالـــــة
ية للطاقة   ١الذرِّ

  

 النظم تدعيم ١- ٤
 للتصدي الصحية
  السارية غير لألمراض

  لالتصاالت الدولي االتحاد  د)( ،)(ب ٥٠
 لمكافحة المشترك المتحدة األمم برنامج
  األيدز
  اإلنمائي المتحدة األمم برنامج
  للسكان المتحدة األمم صندوق
 لشؤون المتحدة األمم مفوضية
  الالجئين
  اليونيسيف

  الدولي البنك
 الموارد تعبئة ٢- ٤

 تغطية لتمويل الالزمة
 تدمج شاملة صحية
 غير األمراض من الوقاية
 المصابين ورعاية السارية

  بها

 لمكافحة المشترك المتحدة األمم برنامج  )أ( ٥٠
  األيدز
  اإلنمائي المتحدة األمم برنامج
  للسكان المتحدة األمم صندوق

  اليونيسيف
  الدولي البنك

 استحداث تعزيز ٣- ٤
 االتصال تكنولوجيات
 واستعمال اإللكترونية

  المتنقلة االتصال أجهزة

ية للطاقة الدولية الوكالة  )ج( ٥٠   الذرِّ
  اليونيسيف

 لزيادة الدعم تقديم ٤- ٤
 الطب خدمات إتاحة

  اإلشعاعي

ية للطاقة الدولية الوكالة  )ج( ٥٠   الذرِّ

 ودعــــــــــم تعزيــــــــــز  -٥
 علـــــى الوطنيـــــة القـــــدرة

 والتطـــــــــــــوير البحـــــــــــــث
 فـي بـالجودة المتسمين
 مــــــــن الوقايـــــــة مجـــــــال

 غيـــــــــــــــــر األمـــــــــــــــــراض
  ومكافحتها السارية

 الصـــحة منظمـــة
  العالمية

 عمل برنامج تعزيز ١- ٥
 إتاحة يكفل للبحوث دولي
 األدوية من المقبل الجيل

 الالزمة والتكنولوجيات
 غير األمراض لعالج
  السارية

ية للطاقة الدولية الوكالة  ٥٥   الذرِّ
  السرطان لبحوث الدولية الوكالة
  اإلنمائي المتحدة األمم برنامج

                                                           
  .فقط ٤-٤بمجال العمل  يتصلفيما    ١
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 المؤسسات  ٢،٣األغراض
 عقد إلى الداعية

  االجتماعات

 الرابطة الصالت  المقترحة العمل مجاالت
 الشركاء بإجراءات

  ٤الدوليين

  الشريكة المؤسسات

 الوطنية الجهود دعم ٢- ٥
 إتاحة زيادة إلى الرامية
 والتكنولوجيات األدوية

 حالياً  الموجودة األساسية
 غير األمراض لعالج
  السارية

ية للطاقة الدولية الوكالة  ٥٥   الذرِّ
  لالتصاالت الدولي االتحاد
 لمكافحة المشترك المتحدة األمم برنامج
  األيدز
  والتنمية للتجارة المتحدة األمم مؤتمر
   اإلنمائي المتحدة األمم برنامج

 لشؤون المتحدة األمم مفوضية
  الالجئين
  للسكان المتحدة األمم صندوق
  الفكرية للملكية العالمية المنظمة
  ١العالمية التجارة منظمة

 اتجاهــــات رصــــد  -٦
 األمـــــراض ومحـــــددات

 وتقيـــــيم الســـــارية غيـــــر
 فـــــــي المحـــــــرز التقـــــــدم

 منهـــــــــــــــــــــــا الوقايــــــــــــــــــــــة
  ومكافحتها

 الصـــحة منظمـــة
  العالمية

 وطنية نظم إقامة ١- ٦
 غير األمراض لرصد
  وترصدها السارية

  السرطان لبحوث الدولية الوكالة  ٦١
 للمستوطنات المتحدة األمم برنامج
  المتحدة) األمم (موئل البشرية

  اليونيسيف
  الدولي البنك

 تقديم في االنتظام ٢- ٦
 أساس على التقارير
 االختيارية الغايات
  العالمية

 للمستوطنات المتحدة األمم برنامج  ٦١
  المتحدة) األمم (موئل البشرية

  
  
  
  
  
  

                                                           
عــن اتفاقاتهــا ذات الصــلة مــن أجــل  ووقائعيــةنهوضــها بهــذه المهمــة معلومــات تقنيــة  فــيمنظمــة التجــارة العالميــة  ســتوفِّر   ١

تقديم الدعم، عند الطلب، إلـى الـوزارات واإلدارات الحكوميـة المعنيـة لمعالجـة أوجـه التفاعـل بـين السياسـات التجاريـة والقضـايا 
  مجال األمراض غير السارية. فيالصحية 
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  ٣ الملحق
  

تــرد أدنــاه قائمــة األعضــاء المحتملــين فــي فرقــة عمــل األمــم المتحــدة المشــتركة بــين الوكــاالت المعنيــة بالوقايــة مــن 
هــذه مــن  ٢مــن تــذييل الملحــق  ١٣األمــراض غيــر المعديــة (غيــر الســارية) ومكافحتهــا، كمعلومــات تكميليــة للفقــرة 

  الوثيقة.
  

  شتركة بين الوكاالتاألعضاء المحتملون في فرقة عمل األمم المتحدة الم
  المعنية بالوقاية من األمراض غير المعدية (غير السارية) ومكافحتها

  
    البرامج والصناديق المعنية التي تقدم تقاريرها مباشرة إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة:

 مركز التجارة الدولية  
 مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين  
 (اليونيسيف) منظمة األمم المتحدة للطفولة  
 (األونكتاد) مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية  
 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  
 صندوق األمم المتحدة للمشاريع اإلنتاجية  
 برنامج متطوعي األمم المتحدة  
 مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة  
 برنامج األمم المتحدة للبيئة  
 الموئل) –ستوطنات البشرية (األمم المتحدة برنامج األمم المتحدة للم  
 صندوق األمم المتحدة للسكان  
 (األونروا) وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى  
 التابع لألمم المتحدة برنامج األغذية العالمي  

  
    تقاريرها مباشرة إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة:الكيانات األخرى المعنية التابعة لألمم المتحدة والتي تقدم 

 يدزألبرنامج األمم المتحدة المشترك لمكافحة ا  

 مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع  

 كلية موظفي منظومة األمم المتحدة  

 جامعة األمم المتحدة  

 هيئة األمم المتحدة للمرأة  
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    المجلس االقتصادي واالجتماعي:اللجان اإلقليمية التي تقدم تقاريرها مباشرة إلى 
 اللجنة االقتصادية ألفريقيا  
 اللجنة االقتصادية ألوروبا  
  االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبياللجنة  
 اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الهادئ  
 اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا  

  
    التي تقدم تقاريرها مباشرة إلى المجلس االقتصادي واالجتماعي: الهيئات األخرى المعنية

 الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات 
  التابعة لمنظومة األمم المتحدة الدائمة للتغذيةاللجنة  

  
    المكاتب المعنية التي تقدم تقاريرها إلى األمانة العامة لألمم المتحدة:

 المكتب التنفيذي لألمين العام  
 المتحدة للشراكات مكتب األمم  
  إدارة الشــؤون االقتصــادية واالجتماعيــة، بمــا فــي ذلــك شــعبة السياســات والتنميــة االجتماعيــة واألمانــة

  العامة للمنتدى الدائم المعني بقضايا الشعوب األصلية
 إدارة شؤون اإلعالم  
 المفوضية السامية لألمم المتحدة لحقوق اإلنسان  
 لبلـــدان نمـــوًا والبلـــدان الناميـــة غيـــر الســـاحلية والـــدول الجزريـــة مكتـــب الممثـــل الســـامي المعنـــي بأقـــل ا

  الصغيرة
 مكتب المستشار الخاص لشؤون أفريقيا 
 المكتب المعني بتسخير الرياضة ألغراض التنمية والسالم 

  
    الوكاالت المتخصصة المعنية والمنظمات والصناديق وكيانات األمم المتحدة المعنية ذات الصلة:

  (الفاو) المتحدة لألغذية والزراعةمنظمة األمم  
 منظمة الطيران المدني الدولي 
  الصندوق الدولي للتنمية الزراعية  
 منظمة العمل الدولية  
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 المنظمة البحرية الدولية  
 صندوق النقد الدولي  
 االتحاد الدولي لالتصاالت  
 (اليونسكو) منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة  
 (اليونيدو) للتنمية الصناعية منظمة األمم المتحدة 
 ١اللجنة الدائمة لمنظومة األمم المتحدة المعنية بالتغذية 
 االتحاد البريدي العالمي  
 مجموعة البنك الدولي  
 منظمة الصحة العالمية  
 (الويبو) المنظمة العالمية للملكية الفكرية  
 المنظمة العالمية لألرصاد الجوية  
 مم المتحدةمنظمة السياحة العالمية التابعة لأل  

  
    المنظمات المعنية ذات الصلة:

 الوكالة الدولية للطاقة الذرية  
 منظمة التجارة العالمية  

  
    أمانات االتفاقيات المعنية:

 اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة  
 اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ  

  
    الصناديق االئتمانية التابعة لألمم المتحدة:

 صندوق األمم المتحدة للشراكات الدولية  
  

المنظمــات غيــر الحكوميــة المعنيــة التــي تلقــت دعــوة دائمــة إلــى المشــاركة بصــفة مراقــب فــي دورات وعمــل الجمعيــة 
    العامة لألمم المتحدة:

 (اإلنتربول) المنظمة الدولية للشرطة الجنائية  

 المنظمة الدولية لقانون التنمية  
                                                           

 .المعني بالتنسيقهيئة فرعية تابعة لمجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة األمم المتحدة    ١
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  للهجرةالمنظمة الدولية  

 منظمة التعاون اإلسالمي  

 الصندوق المشترك للسلع األساسية 

 منظمة الجمارك العالمية  

 يدز والسل والمالرياالصندوق العالمي لمكافحة األ  
  

الكيانــات األخــرى المعنيــة التــي تلقــت دعــوة دائمــة إلــى المشــاركة بصــفة مراقــب فــي دورات وعمــل الجمعيــة العامــة 
    المتحدة: لألمم

 ولية للصليب األحمراللجنة الد  

 االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر  

 اللجنة األولمبية الدولية  

 االتحاد البرلماني الدولي 
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٤ الملحق
  

  المجموعة بشأن العمل الختتام األعضاء الدول مشاورة تقرير
  العالمية العمل بخطة الخاصة العمل خطة مؤشرات من المحدودة
  السارية غير األمراض من للوقاية العالمية الصحة لمنظمة

  ٢٠٢٠-٢٠١٣ الفترة في ومكافحتها
  

  
 العمـــل خطـــة مؤشـــرات مـــن المحـــدودة المجموعـــة بشـــأن العمـــل الختتـــام األعضـــاء الـــدول مشـــاورة ُعقـــدت  -١

 الفتــرة فــي ومكافحتهــا الســارية غيــر األمــراض مــن للوقايــة العالميــة الصــحة لمنظمــة العالميــة العمــل بخطــة الخاصــة
 (جنــــوب ماكوبــــالو يويلينــــد الــــدكتور برئاســــة جنيــــف فــــي ٢٠١٣ نــــوفمبر الثــــاني/ تشــــرين ١٥ فــــي ٢٠٢٠-٢٠١٣
   اإلقليمي. االقتصادي للتكامل واحدة ومنظمة عضواً  دولةً  ١١٦ من ممثلون الجلسة حضر وقد أفريقيا).

  
 مـــن محـــدودة مجموعـــة وضـــع بشـــأن المنظمـــة عـــن الصـــادرة المناقشـــة ورقـــة فـــي األعضـــاء الـــدول ونظـــرت  -٢

 فــي ومكافحتهــا الســارية غيــر األمــراض مــن للوقايــة للمنظمــة العالميــة العمــل بخطــة الخاصــة العمــل خطــة مؤشــرات
  ).A/NCD/API/2 (الوثيقة ٢٠٢٠-٢٠١٣ الفترة

  
 الُملحقـــة الســـارية غيـــر بـــاألمراض الخاصـــة التســـعة العمـــل خطـــة مؤشـــرات علـــى اآلراء بتوافـــق ُووفـــق وقـــد  -٣

 غيـر األمـراض مـن للوقايـة للمنظمـة العالميـة العمل خطة تنفيذ عملية بشأن المحرز التقدم عن التقارير رفع لتوجيه
 ).التذييل( ٢٠٢٠-٢٠١٣ الفترة في ومكافحتها السارية

 
 بـاألمراض الخاصـة التسـعة العمـل خطـة ومؤشـرات التقريـر هـذا يقـدم أن العام المدير من المشاورة وتطلب  -٤

 للمنظمـة العالميـة العمـل خطـة تنفيـذ عمليـة بشـأن المحـرز التقـدم عـن التقـارير رفـع لتوجيـه بـه الُملحقـة السارية غير
 دورتــه فــي التنفيــذي المجلــس خــالل مــن ،٢٠٢٠-٢٠١٣ الفتــرة فــي ومكافحتهــا الســارية غيــر األمــراض مــن للوقايــة
  وتعتمده. فيه تنظر لكي والستين السابعة العالمية الصحة جمعية إلى المائة، بعد والثالثين الرابعة

 
 المؤشــرات اعتمــاد بغيــة ومرفقاتــه، التقريــر هــذا فــي التنفيــذي المجلــس ينظــر بــأن بشــدة وتوصــي المشــاورة  -٥

 تنفيــذ عمليــة بشــأن المحــرز التقــدم عــن التقــارير رفــع لتوجيــه الســارية غيــر بــاألمراض الخاصــة العمــل لخطــة التســعة
وبغيـــة  ٢٠٢٠-٢٠١٣ الفتـــرة فـــي ومكافحتهـــا الســـارية غيـــر األمـــراض مـــن للوقايـــة للمنظمـــة العالميـــة العمـــل خطـــة

   .توصية جمعية الصحة العالمية باعتمادها
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  تذييلال
  

  التقارير رفع لتوجيه السارية غير باألمراض الخاصة العمل خطة مؤشرات
  للوقاية للمنظمة العالمية العمل خطة تنفيذ عملية بشأن المحرز التقدم عن

  ٢٠٢٠-٢٠١٣ الفترة في ومكافحتها السارية غير األمراض من
  
  

   السارية غير باألمراض الخاصة العمل خطة مؤشرات من محدودة مجموعة وضع معايير
  
ـــدول مشـــاورة وافقـــت  -١ ـــام األعضـــاء ال  العمـــل خطـــة مؤشـــرات مـــن المحـــدودة المجموعـــة بشـــأن العمـــل الختت

 الفتــرة فــي ومكافحتهــا الســارية غيــر األمــراض مــن للوقايــة العالميــة الصــحة لمنظمــة العالميــة العمــل بخطــة الخاصــة
 أدنـاه المبينـة المعـايير اتبـاع على ٢٠١٣ نوفمبر الثاني/ تشرين ١٥ في جنيف في اجتمعت التي ،٢٠٢٠-٢٠١٣
 التقـدم عـن التقـارير رفـع لتوجيه السارية غير باألمراض الخاصة العمل خطة مؤشرات من محدودة مجموعة لوضع
 الفتــرة فـي ومكافحتهـا الســارية غيـر األمـراض مــن للوقايـة للمنظمـة العالميــة العمـل خطـة تنفيــذ عمليـة بشـأن المحـرز
٢٠٢٠-٢٠١٣:  

  
 الســــارية غيــــر األمــــراض مــــن للوقايــــة للمنظمــــة العالميــــة العمــــل لخطــــة الســــتة األغــــراض تشــــمل أن •

 ٢٠٢٠-٢٠١٣ الفترة في ومكافحتها
  
 الوطني السياق ضمن االقتضاء، وحسب البلدان، جميع في اتباعها يمكن أن •
  
 البلدان لجميع األساسية البيانات تتاح أن •
  
 البلدان على إضافياً  عبئاً  تشكل ال البيانات لجمع أدوات توجد أن •
  
 المنظمة وأمانة الدوليين والشركاء األعضاء الدول جانب من البلدان في المحرز العام التقدم تقّيم أن •
  
 الشـامل العـالمي الرصـد (إطـار ٢ التـذييل فـي الـواردة والعشـرين الخمسة الحصائل مؤشرات تكمل أن •

 مـن للوقايـة التسـع االختياريـة العالميـة الغايـات ومجموعـة والعشـرون، الخمسـة المؤشـرات ذلك في بما
 غيــر األمــراض مــن للوقايــة للمنظمــة العالميــة العمــل خطــة مــن ،)ومكافحتهــا الســارية غيــر األمــراض
 المؤشرات هذه مع تتسق وأن ،٢٠٢٠-٢٠١٣ الفترة في ومكافحتها السارية

  
-٢٠١٤ للمنظمـة البرمجيـة الميزانيـة فـي الـواردة السـارية) غير (األمراض ٢ الفئة مؤشرات تكمل أن •

  معها. وتتسق ٢٠١٥
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  السارية غير باألمراض الخاصة العمل خطة مؤشرات
  
 الخاصــــة العمــــل خطــــةل التاليــــة التســــعة مؤشــــراتال علــــى اآلراء بتوافــــق األعضــــاء الــــدول مشــــاورة وافقــــت  -٢

 للمنظمــة العالميــة العمــل خطــة تنفيــذ عمليــة بشــأن المحــرز التقــدم عــن التقــارير رفــع لتوجيــه الســارية غيــر بــاألمراض
  :٢٠٢٠-٢٠١٣ الفترة في ومكافحتها السارية غير األمراض من للوقاية

  
  ١السارية غير باألمراض الخاصة العمل خطة مؤشر  الرقم
 بشـأن القطاعـات متعـددة مطبقـة وطنيـة عمـل خطـة أو اسـتراتيجية أو سياسة لديها التي البلدان عدد  ١

 خطـة مـع يتسـق بمـا مشـتركة خطـر وعوامـل سـارية غيـر أمـراض عـدة تشـمل السارية غير األمراض
  السارية غير األمراض بشأن ٢٠٢٠-٢٠١٣ الفترة في اإلقليمية العالمية العمل

 الصـحة وزارة داخـل السـارية غيـر األمـراض بشـأن عاملـة إدارة شـعبة/ وحدة/ لديها التي البلدان عدد  ٢
  يعادلها ما أو

 علـى الكحـول تعـاطي مـن للحـد مطبقـة عمـل خطـة أو اسـتراتيجية أو سياسـة لـديها التي البلدان عدد  أ٣
  ضار نحو

  البدني الخمول من للحد مطبقة عمل خطة أو استراتيجية أو سياسة لديها التي البلدان عدد  ب٣
 اتفاقيـة مـع يتماشـى نحـو علـى ،مطبقـة عمـل خطـة أو اسـتراتيجية أو سياسـة لـديها التي البلدان عدد  ج٣

  التبغ تعاطي عبء من الحدّ  أجل من التبغ، مكافحة بشأن اإلطارية المنظمة
 غيــر الغــذائي النظــام مــن للحــد مطبقــة عمــل خطــة أو اســتراتيجية أو سياســة لــديها التــي البلــدان عــدد  د٣

  الصحية الغذائية النظم تعزيز أو و/ الصحي
 ومسـندة الحكومـة مـن معتمـدة وطنيـة معـايير بروتوكـوالت/ توجيهيـة/ مبـادئ لـديها التـي البلـدان عدد  ٤

 الصـحية بالرعايـة خـاص نهـج خـالل مـن الرئيسـية السـارية غيـر لألمراض العالجي للتدبير بالبّينات
  المختصة السلطات أو الحكومة من معتمد به/ معترف  األولية

 غيــر بــاألمراض المتعلقــة البحــوث بشــأن مطبقــة وطنيــة عمــل وخطــة سياســة لــديها التــي البلــدان عــدد  ٥
  والسياسات التدخالت أثر وتقييم المرتكز المجتمعية البحوث ذلك في بما السارية،

 أسـاس علـى التقـارير تقـديم تتـيح السـارية غيـر األمـراض ورصـد لترصـد ُنظـم لـديها التي البلدان عدد  ٦
  السارية غير باألمراض الخاصة االختيارية العالمية التسع الغايات

  
 األمانة تعدها منفصلة وثيقة في حدَّديُ  سوف العمل لخطة المقترحة المؤشرات من مؤشر بكل يتعلق وفيما  -٣
 جمـــع وأداة األساســـية البيانــات ومصـــدر )٢٠١٤( األساســية والبيانـــات والقاســـم اإلنجــاز ومعـــايير التعريــف مـــن كــل

  .تقني مجال كل حسب المستخدمة األداة خالل من البيانات لجمع المتوقع والتواتر البيانات إجازة وعملية البيانات
  

=     =     =  

                                                           
الغـرض مــن هــذه المؤشـرات تقيــيم مســتوى القــدرة الوطنيـة علــى التصــدي لألمــراض غيـر الســارية. وٕاذا كانــت المســؤوليات    ١

  عن الصحة ُمسندة ال مركزيًا للمستويات دون الوطنية، فيمكن تطبيق هذه المؤشرات أيضًا على المستويات دون الوطنية. 


