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

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

  
  

 من المديرة العامةتقرير 
 

 

وقــرر أن  ١هــذا التقريــرل إصــدار ســابقنظــر المجلــس التنفيــذي أثنــاء دورتــه السادســة والثالثــين بعــد المائــة فــي  -١
 ٢٠١٧المـديرة العامـة فـي عـام تقديم القادمة بشأن كيفية مذكرة تقنية خالل األشهر يطلب من المديرة العامة تعميم 

وفـي  ٢٠١٤ لعـام ٢الختاميـةوثيقـة الالمدرجـة فـي عـن االلتزامـات الوطنيـة الجمعية العامـة لألمـم المتحـدة  تقريرًا إلى
لمؤشــرات القائمــة علــى المســتويين مراعــاة ا، ومــع باســتخدام أدوات المســح القائمــة ٢٠١١،٣لعــام  اإلعــالن السياســي
كمـا ليشمل آخر التطورات والخطوات التاليـة المتوقعـة  تحديث إصدار التقرير الوارد أدناه  موت ٤.العالمي واإلقليمي

م ت  بـالمقرر اإلجرائـي عمـالً  مـع أخـذ الجـداول الزمنيـة فـي االعتبـار ٢٦إلـى  ١٨ مـن تم تحديث الفقرات) ١(يلي: 
فــي دورتــه ، مــع األخــذ فــي الحســبان أن المجلــس قــد نظــر )٣ لملحــقاجــرت إضــافة ملحــق جديــد ( )٢(؛ )١٣(١٣٦

 ١.٥إضافة  ١٣٦/١١م ت  في إصدار سابق لمحتواه الذي ورد في الوثيقة والثالثين بعد المائةالسادسة 

  ٢٠١٤ عام في المستوى الرفيع االجتماع
بشــأن إجــراء اســتعراض وتقيــيم شــاملين االجتمــاع الرفيــع المســتوى للجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة حضــر   -٢

تمـــوز/  ١١و ١٠نيويـــورك، المعديـــة (غيـــر الســـارية) ومكافحتهـــا (للتقـــدم المحـــرز فـــي الوقايـــة مـــن األمـــراض غيـــر 
دولــة عضــوًا، وشــارك فيــه وزراء وممثلــون عــن الحكومــات. وعمــًال بقــرار الجمعيــة  ٦٣) ممثلــون عــن ٢٠١٤ يوليــو

بشـأن نطـاق وطرائـق االسـتعراض والتقيـيم الشـاملين للتقـدم المحـرز فـي الوقايـة مـن  ٦٨/٢٧١العامة لألمـم المتحـدة 
السـارية) ومكافحتهـا، فقـد كـان الهـدف مـن االجتمـاع الرفيـع المسـتوى هـو تقيـيم التقـدم غيـر اض غير المعديـة (األمر 

                                                           
، الجلسـة الثانيـة في دورته السادسة والثالثين بعد المائة انظر المحضر الموجز للمجلس التنفيذي؛ ١٣٦/١١م تالوثيقة     ١

 .٦، والجلستان الثالثة عشر والرابعة عشر، الفرع ٢الفرع عشرة. 

 بهذا التقرير. ١انظر الملحق    ٢

 ).٢٠١١( ٦٦/٢القرار  العامة لألمم المتحدة فيالجمعية  الذي اعتمدته   ٣

 ).١٣(١٣٦م ت المقرر اإلجرائي   ٤

، ٢الفـــرع المحضـــر المـــوجز للمجلـــس التنفيـــذي فـــي دورتـــه السادســـة والثالثـــين بعـــد المائـــة، الجلســـة الثانيـــة عشـــرة،  انظـــر   ٥
 .٦والجلستان الثالثة عشر والرابعة عشر، الفرع 
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المحرز في الوفاء بااللتزامات التي قطعها رؤساء الـدول والحكومـات، والتـي وردت فـي اإلعـالن السياسـي الجتمـاع 
الســارية) ومكافحتهــا (المســّمى غيــر يــر المعديــة (الجمعيــة العامــة الرفيــع المســتوى المعنــي بالوقايــة مــن األمــراض غ

كما كان الهدف مـن االجتمـاع الرفيـع المسـتوى هـو تحديـد الثغـرات وردمهـا والتأكيـد  ١يلي باإلعالن السياسي). فيما
  على االلتزام السياسي المقطوع بشأن التصدي لتحديات األمراض غير السارية.

اعتمــدتها التــي  ٢)فيــع المســتوى (المســّماة فيمــا يلــي بالوثيقــة الختاميــةوتبــّين الوثيقــة الختاميــة لالجتمــاع الر   -٣
، الجهـــود المســـتمرة والمتزايـــدة التـــي ال ُيســـتغنى عنهـــا لتحقيـــق ٦٨/٣٠٠الجمعيـــة العامـــة لألمـــم المتحـــدة فـــي قرارهـــا 

دة بإطـار زمنـي عـدد مـن التـدابير المحـد ٣٠خارطة طريق االلتزامات الواردة في اإلعالن السياسي. ويرد في الفقـرة 
. وسـيقدم األمـين العـام لألمـم المتحـدة والمـديرة ٢٠١٦و ٢٠١٥من المقّرر أن تنفذها الدول األعضاء بحلول عامي 

إلى الجمعية العامة لألمم المتحـدة، وسـيكون التقريـر بمثابـة مـدخل  ٢٠١٧العامة تقريرًا عن التقدم الُمحرز في عام 
غيــر ( غيــر المعديــة يــة العامــة لألمــم المتحــدة بشــأن الوقايــة مــن األمــراضلعقــد اجتمــاع ثالــث رفيــع المســتوى للجمع

  .٢٠١٨ومكافحتها في عام  )السارية

، ومـؤداه أن يطلـب مـن المـديرة العامـة ٢٠١٤يستجيب هذا التقرير التفاق جمعية الصحة في أيار/ مايو و   -٤
المنظمـة فـي متابعـة االجتمـاع الرفيـع المسـتوى أن تقدم تقريرًا إلى جمعية الصحة العالمية الثامنة والسـتين عـن دور 

  ٢٠١٤.٣في عام 

  ٢٠١٤حصائل االجتماع الرفيع المستوى في عام 
  السياق

يتضــمن اإلعــالن السياســي الجتمــاع الجمعيــة العامــة الرفيــع المســتوى المعنــي بالوقايــة مــن األمــراض غيــر   -٥
خريطــة  ٢٠١١،٤ســبتمبر / والحكومــات فــي أيلــولومكافحتهــا الــذي اعتمــده رؤســاء الــدول ) الســاريةغيــر (المعديــة 

، بتعزيـز أو وضـع أو دعـم ٢٠١٣زمنيًا بشأن القيـام، بحلـول عـام  مقترنة بتعهد محّدد طريق تبّين التزامات ملموسة
للوقايـة مـن األمـراض غيـر السـارية  أو تعضيد سياسات وخطط وطنية، حسب االقتضاء، في العديـد مـن القطاعـات

اإلعـالن السياسـي أيضـًا مـن المنظمـة أن تسـتكمل عـدة مهـام عالميـة تتـرجم الرؤيـة الراسـخة فـي وطلب . ومكافحتها
وفي خريطة طريق االلتزامات الواردة  ٥للوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتهاالتاريخية الستراتيجية العالمية ا

ودعــا . عضــاء فــي جهودهــا الوطنيــةفــي اإلعــالن السياســي إلــى مبــادئ توجيهيــة وٕاجــراءات عمليــة لــدعم الــدول األ
للتقـــدم المحـــرز فـــي الوقايـــة مـــن  ٢٠١٤أيضـــًا إلـــى إجـــراء اســـتعراض وتقيـــيم شـــاملين فـــي عـــام  اإلعـــالن السياســـي

  .األمراض غير السارية ومكافحتها

  

                                                           
 ).٢٠١١( ٦٦/٢الذي اعتمدته الجمعية العامة لألمم المتحدة في القرار    ١

 .١انظر الملحق    ٢

" التابعـــة لجمعيـــة الصـــحة أالمحضـــر المـــوجز للجلســـة الســـابعة للجنـــة "، ٣/ ســـجالت/٦٧/٢٠١٤ج ص عالوثيقـــة انظـــر    ٣
 .(باإلنكليزية) ٢العالمية السابعة والستين، الفرع 

 .٦٦/٢عية العامة لألمم المتحدة الجمقرار    ٤

 .١٧-٥٣ج ص عالقرار    ٥
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  االلتزامات الوطنية

الُمحـرز علـى المسـتوى بالتقـدم الملحـوظ  ٢٠١٤في عام  سّلمت الوثيقة الختامية لالجتماع الرفيع المستوى  -٦
٪ فـي ٥٠إلـى  ٢٠١٠٪ في عام ٣٢، بما في ذلك زيادة نسبة البلدان من ٢٠١١ سبتمبر/ الوطني منذ شهر أيلول

  .التي نفذت سياسة وطنية لمكافحة األمراض غير السارية وخّصصت ميزانية لتنفيذها ٢٠١٣عام 

 الوقايـة مـن األمـراض غيـر السـارية ومكافحتهـا غيـر كـافوٕادراكًا من الوزراء أيضًا بأن التقدم الُمحرز فـي   -٧
مــن الوثيقــة الختاميــة  ٣٠وال متكــافئ للغايــة وبأنــه يلــزم االســتمرار فــي بــذل الجهــود وزيادتهــا، فقــد التزمــوا فــي الفقــرة 
ايـة مـن والوق الحوكمـة: بإعطاء األولوية لمجموعـة مـن التـدابير المتخـذة فـي المجـاالت األربعـة التاليـة ذات األولويـة

أربعــة ضــمن مــا تتضــمن، الوثيقــة الختاميــة، تحديــدًا تتضــمن و . عوامــل الخطــر وتقليلهــا والرعايــة الصــحية والترصــد
  :، وهي كالتالي٢٠١٦و ٢٠١٥ األولوية بحلول عاميبإعطائها لوزراء التزم ا منيبإطار ز تدابير محددة 

وٕاعــــداد مؤشــــرات فــــي ضــــوء  ٢٠٢٥، فــــي وضــــع أهــــداف وطنيــــة لعــــام ٢٠١٥لنظــــر، بحلــــول عــــام ا  •
  ١؛الساريةاألوضاع الوطنية، مع مراعاة األهداف العالمية الطوعية التسعة المتعلقة باألمراض غير 

سياســات وخطــط وطنيــة فــي العديــد مــن القطاعــات أو تعزيــز ، فــي وضــع ٢٠١٥النظــر، بحلــول عــام   •
خطـة العمـل العالميـة للمنظمـة بشـأن الوقايـة ، مـع مراعـاة ٢٠٢٥لبلوغ األهداف الوطنيـة بحلـول عـام 

  ٢؛٢٠٢٠-٢٠١٣من األمراض غير السارية ومكافحتها 

بـاألمراض غيــر  المرتبطــةعوامــل الخطـر  بالتقليـل مـن، ٢٠١٦القيـام، حسـب االقتضــاء، بحلـول عــام   •
التـي سياسـات المتاحة في مجـال الخيارات الو  التدابيربتنفيذ  األساسيةوالمحددات االجتماعية  السارية

لخطـة العمـل  ٣التـذييل  الـواردة فـيترمي إلى تهيئة بيئات مؤاتية للصحة، باالستفادة مـن اإلرشـادات 
  ٣العالمية؛

، بتعزيـــز الـــنظم الصـــحية وتوجيههـــا للتصـــدي لمســـألة ٢٠١٦القيـــام، حســـب االقتضـــاء، بحلـــول عـــام   •
تـــوفير مـــن خـــالل  األساســـيةومكافحتهـــا والمحـــددات االجتماعيـــة  الســـاريةالوقايــة مـــن األمـــراض غيـــر 

الصـحية طـوال الحيـاة،  فـي الـنظمالرعاية الصحية األولية التي تركز على اإلنسان والتغطيـة الشـاملة 
  ٤.لخطة العمل العالمية ٣التذييل  الواردة فيباالستفادة من اإلرشادات 

  

                                                           
مــن قــرار الجمعيــة  )١(أ)(٣٠ ةء الوفــود الــوارد فــي الفقــر لمــا يــرد فــي التــزام وزراء وممثلــي الــدول والحكومــات ورؤســاوفقــًا    ١

 .٦٨/٣٠٠العامة لألمم المتحدة 

مــن قــرار الجمعيــة ) ٢((أ)٣٠ ةلمــا يــرد فــي التــزام وزراء وممثلــي الــدول والحكومــات ورؤســاء الوفــود الــوارد فــي الفقــر وفقــًا    ٢
 .٦٨/٣٠٠العامة لألمم المتحدة 

ــًا     ٣ مــن قــرار الجمعيــة  )ب(٣٠ ةوممثلــي الــدول والحكومــات ورؤســاء الوفــود الــوارد فــي الفقــر  لمــا يــرد فــي التــزام وزراءوفق
 .٦٨/٣٠٠العامة لألمم المتحدة 

مــن قــرار الجمعيــة  )ج(٣٠ ةلمــا يــرد فــي التــزام وزراء وممثلــي الــدول والحكومــات ورؤســاء الوفــود الــوارد فــي الفقــر وفقــًا     ٤
 .٦٨/٣٠٠العامة لألمم المتحدة 
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  االلتزامات الدولية

  :العالمية المسندة إلى المنظمة في اإلعالن السياسي، رحبت الوثيقة الختامية بما يليفيما يتعلق بالمهام   -٨

طـــار الرصـــد العـــالمي الشـــامل، بمـــا فـــي ذلـــك اعتمـــاد جمعيـــة الصـــحة العالميـــة السادســـة والســـتين إل  •
مجموعـة المؤشـرات الخمسـة ، و ٢٠٢٥الغايات العالميـة االختياريـة التسـع المقـّرر بلوغهـا بحلـول عـام 

تطبيقهــا فــي جميــع البيئــات اإلقليميــة والُقطريــة مــن أجــل رصــد االتجاهــات وتقيــيم المقــّرر  والعشــرين
  ١التقدم الُمحرز في تنفيذ االستراتيجيات والخطط الوطنية المتعلقة باألمراض غير السارية؛

األمــراض اعتمــاد جمعيــة الصــحة العالميــة السادســة والســتين لخطــة العمــل العالميــة بشــأن الوقايــة مــن   •
ــــة الصــــحة العالميــــة الســــابعة والســــتين  ٢٠٢٠،٢-٢٠١٣  غيــــر الســــارية ومكافحتهــــا واعتمــــاد جمعي

   ٣للمؤشرات التسعة التي ُيستنار بها في اإلبالغ عن التقدم الُمحرز في تنفيذ خطة العمل العالمية؛

عمــــل األمــــم المتحــــدة المشــــتركة بــــين إنشــــاء مجلــــس األمــــم المتحــــدة االقتصــــادي واالجتمــــاعي لفرقــــة   •
، وٕاقــــــراره ومكافحتهــــــا) الســــــاريةغيــــــر (الوكــــــاالت المعنيــــــة بالوقايــــــة مــــــن األمــــــراض غيــــــر المعديــــــة 

  ٤؛٢٠١٤يونيو / حزيران ١٣الختصاصات فرقة العمل في 

موافقــة جمعيــة الصـــحة العالميــة الســـابعة والســتين علــى اعتمـــاد اختصاصــات آليـــة التنســيق العالميـــة   •
وقاية من األمراض غير السارية ومكافحتهـا، واإلحاطـة علمـًا بخطـة عملهـا التـي تشـمل الفتـرة بشأن ال
٥ .٢٠١٥-٢٠١٤  

وتســليمًا مــن الــوزراء بالحاجــة إلــى مواصــلة تعزيــز التعــاون الــدولي فــي الوقايــة مــن األمــراض غيــر الســارية   -٩
لجنة المساعدة اإلنمائية في منظمة التعـاون والتنميـة فـي الميـدان ومكافحتها، فقد التزموا في الوثيقة الختامية بدعوة 

) الساريةغير (ألمراض غير المعدية ا لتحديد األغراض المتوخاة في مجالاالقتصادي إلى النظر في وضع مدونة 
معديـة للجهـود الوطنيـة مـن أجـل الوقايـة مـن األمـراض غيـر ال نمائية الرسمية دعمـاً بهدف تحسين تتبع المساعدة اإل

  ٦.ومكافحتها) الساريةغير (

وبقصد تعزيز مساهمات الجهات الفاعلة غير الدول في الوفاء بااللتزامات الـواردة فـي اإلعـالن السياسـي،   -١٠
يمكــن  اً نهجــ ،٢٠١٥قبــل حلــول نهايــة عــام و  ، بالتشــاور مــع الــدول األعضــاءطلــب الــوزراء مــن األمانــة أن تضــع
                                                           

 .١٠-٦٦ج ص عانظر القرار     ١

مـن قـرار الجمعيـة العامـة (ج) ٣٠ة لما يرد في التزام وزراء وممثلي الدول والحكومات ورؤساء الوفود الوارد في الفقـر وفقًا    ٢
 .٦٨/٣٠٠لألمم المتحدة 

لجمعيـــة الصـــحة " التابعـــة أالمحضـــر المـــوجز للجلســـة الســـابعة للجنـــة "، ٣/ ســـجالت/٦٧/٢٠١٤ج ص عالوثيقـــة انظـــر    ٣
  .(باإلنكليزية) ٢العالمية السابعة والستين، الفرع 

 .E/RES/2013/12و E/RES/2014/10 مجلس األمم المتحدة االقتصادي واالجتماعيانظر قراري     ٤

، المحضـــر ٣/ ســـجالت/٦٧/٢٠١٤ع  ص  جالتـــي اعتمـــدتها جمعيـــة الصـــحة العالميـــة الســـابعة والســـتون (انظـــر الوثيقـــة     ٥
 .)، (باإلنكليزية)٢للجلسة السابعة ، اللجنة "أ" لجمعية الصحة العالمية السابعة والستين، الفرع الموجز 

مــن قــرار الجمعيــة العامــة  ٣٣ة لمــا يــرد فــي التــزام وزراء وممثلــي الــدول والحكومــات ورؤســاء الوفــود الــوارد فــي الفقــر وفقــًا    ٦
 .٦٨/٣٠٠لألمم المتحدة 
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غايـات مساهمات القطاع الخاص وكيانات األعمال الخيريـة والمجتمـع المـدني فـي بلـوغ ال وتعميماستخدامه لتسجيل 
  ١.التسع المتعلقة باألمراض غير المعديةاالختيارية 

استعراضـــًا شـــامًال للتقـــدم الُمحـــرز فـــي  ٢٠١٨وتحضـــيرًا إلجـــراء الجمعيـــة العامـــة لألمـــم المتحـــدة فـــي عـــام   -١١
الوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها، طلب الوزراء من األمين العام لألمم المتحدة أن يقـدم، بحلـول أواخـر 

المعنيــة فــي منظومــة األمــم المتحــدة، تقريــرًا إلــى ؤسســات وبالتعــاون مــع الــدول األعضــاء والمنظمــة والم ٢٠١٧عــام 
  ٢.ألمم المتحدة عن التقدم الُمحرز في تنفيذ اإلعالن السياسي والوثيقة الختاميةالجمعية العامة ل

  ٢٠١٤الثغرات التي لم يعالجها االجتماع الرفيع المستوى في عام 
هـا عبـر جميـع األمـاكن بالبلـدان تطبيقالتـي يمكـن  كانت الحاجـة إلـى وضـع مجموعـة مـن مؤشـرات العمليـة  -١٢

اللتزامــات الــواردة فــي اإلعــالن السياســي موضــع مناقشــات اتقيــيم التقــدم المحــرز فــي تنفيــذ خريطــة طريــق  لمــن أجــ
رفيــع المســـتوى فـــي الجتمـــاع التـــي أفضـــت إلــى عقـــد اال التحضــيرعمليـــة الـــدول األعضــاء خـــالل دارت بـــين  مكثفــة
  .٢٠١٤ عام

ألمــم األمــين العــام لن مّكــأن يمليــة مجموعــة مــن مؤشــرات العمــن شــأن وضــع هــذه الأن وأفــاد أحــد اآلراء بــ  -١٣
 إلـى الجمعيـة العامـة لألمـم المتحـدة ٢٠١٧عـام سترشـاد بهـا فـي تقـديم تقاريرهمـا فـي ة مـن االالعام ةالمتحدة والمدير 

واسُتشـِهد بمثـال علـى ذلـك هـو مـا اعتمدتـه اللجنـة اإلقليميـة . السياسـيعـالن اإلحرز فـي عمليـة تنفيـذ لتقدم المُ عن ا
التقـارير عـن التقـدم المحـرز من مؤشرات ُيسترشـد بهـا فـي تقـديم  ٢٠١٢٣أكتوبر / في تشرين األوللشرق المتوسط 

  .في عملية تنفيذ اإلعالن السياسي على المستوى الوطني

ن التقـدم المحـرز ـــالتقـارير عي تقـديم ـــي ُيسترشـد بهـا فـــالتة ـــالمؤشـرات التسعمـن شـأن أن بـرأي آخر وأفاد   -١٤
 ٢٠٢٠،٤-٢٠١٣ ومكافحتهـــا األمـــراض غيـــر الســـاريةبشـــأن الوقايـــة مـــن فـــي عمليـــة تنفيـــذ خطـــة العمـــل العالميـــة 

أن  ٥ختياريـة التسـع،عالميـة االبلوغ الغايات القياس التقدم المحرز في حصائل الخمسة والعشرين لمؤشرات ال أو /و
التقــــدم المحــــرز إلــــى الجمعيــــة العامــــة لألمــــم المتحــــدة فــــي  لتقــــارير عــــنتكــــون مؤشــــرات ُيسترشــــد بهــــا فــــي تقــــديم ا

  .٢٠١٧ عام

تفتقـر  وثيقة ختاميةمسألة عن إعداد هذه الحول توافق في اآلراء بين جميع الدول األعضاء وأسفر انعدام   -١٥
المتحــدة فــي رير إلــى الجمعيــة العامــة لألمــم اتقــ ةالعامــ ةالمــدير بهــا أن تقــدم الكيفيــة التــي ينبغــي إرشــادات بشــأن إلــى 
  .ن التقدم المحرز في تنفيذ اإلعالن السياسي والوثيقة الختاميةع ٢٠١٧ عام

  

                                                           
 .٦٨/٣٠٠من قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة  ٣٧ لما يرد في الفقرةوفقًا     ١

 .٦٨/٣٠٠من قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة  ٣٨لما يرد في الفقرة وفقًا     ٢

 .٢-/ق٥٩انظر القرار ش م/ل إ    ٣

ر المحضـــ ،٣/ ســـجالت/٦٧/٢٠١٤ج ص ع الوثيقـــةالتـــي اعتمـــدتها جمعيـــة الصـــحة العالميـــة الســـابعة والســـتين (انظـــر     ٤
 (باإلنكليزية)). ٢" التابعة لجمعية الصحة العالمية السابعة والستين، الفرع أالموجز للجلسة السابعة للجنة "

 .١٠-٦٦ج ص عانظر القرار     ٥
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  ٢٠١٤منظمة في متابعة االجتماع الرفيع المستوى في عام دور ال

رشـادات اإلسعيًا إلى تزويد الدول األعضـاء ب .لدول األعضاءى الإالمساعدة التقنية التي تقدمها األمانة   -١٦
لسـلة مـن ساألمانـة نشـر من الوثيقـة الختاميـة، ست ٣٠في الفقرة مبّينة جهودها الرامية إلى تنفيذ التدابير الي ة فالتقني

، وهـي ملخصـات سـتقوم أيضـًا ٢٠١٥خـالل عـام  عـن كـل واحـد مـن التـدابير المـذكورة العامـة سياساتملخصات ال
الـــذي ســـتدعو  األمراض غيـــر الســـاريةة بـــالمعنيـــاالتصـــال الوطنيـــة مراكـــز مـــدخالت للمـــؤتمر العـــالمي األول لمقـــام 
ـــ منصـــة تعلـــم ٢٠١٥وســـُتطلق مـــع نهايـــة عـــام . ٢٠١٥عـــام نهايـــة   بحلـــول إلـــى عقـــده األمانـــة ة لراســـمي إلكتروني

 الرفيـع المسـتوى مـن لمعالجـةالالزمـة بنـاء القـدرات الوطنيـة الرامية إلى منظمة التعزيز جهود ل مواصلةً و . السياسات
ترصـد، والرعايـة الصـحية والوتقليلها  عوامل الخطرمن والوقاية فيما يتعلق بالحوكمة  قضايا األمراض غير السارية

مسـاعدة ، فـي حـدود المـوارد المتاحـة، بشـأن زيـادة مـا تقدمـه مـن نموذج جديدبلوغ هدف وضع األمانة إلى ستصبو 
الســتفادة مــن المســاهمات مــن المشــاريع المنفــذة باصــة وذلــك بنــاًء علــى العبــر المستخللــدول األعضــاء، إلــى اتقنيــة 

وســتكفل  .الخيريــةلألعمــال التحــاد الروســي ومؤسســة بيــل وميلينــدا غيــتس ومؤسســة بلــومبرغ الطوعيــة المقدمــة مــن ا
التــي ُيعكــف علــى وضــعها ) العمــل أســلوب" (األمــراض غيــر الســاريةبشــأن مكافحــة منظمــة العمــل الموحــدة للخطــة "

  .وما بعده ٢٠١٥ في عامكافة  الثالثةالمنظمة تآزر والمواءمة بين األنشطة عبر مستويات التحقيق ، حالياً 

ــة التــي   -١٧ ــدمها أيالمســاعدة التقني ــة ق ــة عضــاء فرق ــين الوكــاالت المعني عمــل األمــم المتحــدة المشــتركة ب
مــن قــرار  ٩عمــًال بــالفقرة  .لــدول األعضــاءى الــإ ومكافحتهــا) الســاريةغيــر (بالوقايــة مــن األمــراض غيــر المعديــة 

مــن قــرار مجلــس األمــم المتحــدة االقتصــادي  ٢، ووفقــًا لمــا يــرد فــي الفقــرة ٦٨/٣٠٠الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة 
دورهـا  ، تعتـزم األمانـة مواصـلة وتعزيـز٢٠١٤/١٠المـذكور ، ومتابعًة أيضًا لقرار المجلس ٢٠١٣/١٢ واالجتماعي

في ية سار لمكافحة األمراض غير ال التي تتخذ على الصعيد العالمياإلجراءات تنسيقي في تعزيز ورصد القيادي و ال
 المنظمـاتغيرهـا مـن األخـرى والمصـارف اإلنمائيـة و  المعنيـةوكـاالت األمـم المتحـدة  إطار العمـل الـذي تضـطلع بـه

 بالتزامهــا بإدمــاجودعمــًا للــدول األعضــاء فــي الوفــاء . ة منســقةطريقــية بســار لتصــدي لألمــراض غيــر الفــي االدوليــة 
فــي عمليــات تصــميم إطــار عمــل األمــم المتحــدة للمســاعدة ) الســاريةغيــر (لتصــدي لألمــراض غيــر المعديــة لتــدابير 

 ٢٠١٥.٢مــارس  /آذارمــذكرة توجيهيــة فــي  المنظمــة وبرنــامج األمــم المتحــدة اإلنمــائينشــرت  ١،اإلنمائيــة وتنفيــذه
إلى التصدي لألمـراض غيـر السـارية، سيواصـل أعضـاء فرقـة العمـل ودعمًا للحكومات في جهودها الوطنية الرامية 

المشـــتركة بـــين الوكـــاالت عملهـــم فـــي الميـــدان فـــي إطـــار إيفـــاد ســـت بعثـــات مشـــتركة لتقـــديم المســـاعدة التقنيـــة فـــي 
ودعمــًا للجهــود الوطنيــة المبذولــة فــي مجــال . ٢٠١٤بنــاًء علــى حصــائل ثــالث بعثــات ُأوِفــدت فــي عــام  ٢٠١٥ عــام

األمــراض غيــر الســارية، ستســعى األمانــة إلــى بلــوغ هــدف زيــادة تكنولوجيــات االتصــاالت المتنقلــة لمعالجــة اســتخدام 
البرنـــامج المشـــترك بـــين االتحـــاد الـــدولي لالتصـــاالت والمنظمـــة بشـــأن الصـــحة المســاعدة التقنيـــة المقدمـــة فـــي إطـــار 

 ٣.)”Be he@lthy, Be mobile“" (تكالهاتف المحمـول فـي خدمـة صـح" نونالمع ،المحمولة واألمراض غير السارية
مماثلـة مـع المؤسسـات األخـرى و مشـتركة عالميـة تنفيذ برامج رامية إلى استهالل  جهودويجري على قدم وساق بذل 

  .٢٠١٥منظومة األمم المتحدة في عام التابعة ل

                                                           
مــن قــرار الجمعيــة ) ٥((أ)٣٠وفقــًا لمــا يــرد فــي التــزام وزراء وممثلــي الــدول والحكومــات ورؤســاء الوفــود الــوارد فــي الفقــرة     ١

 .٦٨/٣٠٠لألمم المتحدة العامة 

 إطـــارمـــذكرة توجيهيـــة بشـــأن إدراج األمـــراض غيـــر الســـارية فـــي  المنظمـــة وبرنـــامج األمـــم المتحـــدة اإلنمـــائي.   ٢
-http://www.who.int/nmh/ncd-task ، متاحة علـى الـرابط التـالي: ٢٠١٥، عام اإلنمائية للمساعدة المتحدة األمم عمل

force/guidance-note.pdf?ua=1  ٢٠١٥أبريل  /نيسان ٢(تم االطالع في.( 

(تـــــــــــــم  http://www.itu.int/en/ITU-D/ICT-Applications/eHEALTH/Pages/Be_Healthy_intro.aspxانظـــــــــــــر الـــــــــــــرابط:     ٣
 ).٢٠١٤تشرين األول/ أكتوبر  ٢٧االطالع في 
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مختلـف  تسهيل وتعزيز تنسـيق األنشـطة وٕاشـراك أصـحاب المصـلحة المتعـددين واتخـاذ اإلجـراءات عبـر  -١٨
ــًا لموافقــة جمعيــة الصــحة ٦٨/٣٠٠مــن قــرار الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة  ١١عمــًال بــالفقرة  .القطاعــات ، وطبق

العالمية السابعة والستين على اعتماد اختصاصات آلية التنسـيق العالميـة بشـأن الوقايـة مـن األمـراض غيـر السـارية 
أمانة مستقلة داخل مكتب المدير العام المساعد  ٢٠١٤سبتمبر / أيلول ١٥أنشأت المديرة العامة يوم  ١ومكافحتها،

ووفقًا لخطة عمل آليـة التنسـيق . في دائرة األمراض غير السارية والصحة النفسية دعمًا لعمل آلية التنسيق العالمية
التــــي أحاطــــت بهــــا علمــــًا جمعيــــة الصــــحة العالميــــة الســــابعة  ٢٠١٥،٢-٢٠١٤العالميــــة تلــــك التــــي تشــــمل الفتــــرة 

فـريقين عـاملين يوصـيان بسـبل  ٢٠١٤أمانة آلية التنسيق العالميـة خـالل الربـع األخيـر مـن عـام أنشأت  ١الستون،و 
الــــدول األعضــــاء والجهــــات الفاعلــــة غيــــر الــــدول علــــى الوفــــاء بااللتزامــــات الــــواردة فــــي الفقــــرتين  ووســــائل تشــــجيع

ـــــى التـــــوالي مـــــن اإلعـــــالن السياســـــي )د(٤٥و ٤٤  /فـــــي شـــــباطكـــــل واحـــــد مـــــن الفـــــريقين العـــــاملين  واجتمـــــع ٣.عل
لبدء أعماله، وذلك في إطار مراعاة تقديم التقرير النهائي لكـل واحـد مـن الفـريقين إلـى المـديرة العامـة  ٢٠١٥ فبراير

قـــدم وســـاق إلقامـــة حـــوارات ومنصـــات علـــى شـــبكة اإلنترنـــت وٕانشـــاء  ىويجـــري العمـــل علـــ. ٢٠١٥فـــي نهايـــة عـــام 
للوثيقـة  ١ التـذييلمـن  ١٥ووفقـًا لمـا يـرد فـي الفقـرة . ٢٠١٥أثنـاء النصـف األول مـن عـام جماعات من الممارسـين 

لكـي  ٢٠١٧-٢٠١٦، يجري تقديم مسودة خطة عمل آليـة التنسـيق العالميـة التـي تشـمل الفتـرة ١إضافة  ٦٧/١٤ج
 .٣في الملحق ينظر فيها

الفاعلـة غيـر الـدول فـي بلـوغ الغايـات وضع نهج يمكن استخدامه لتسـجيل وتعمـيم مسـاهمات الجهـات   -١٩
ــر الســارية ومكافحتهــا ــة مــن األمــراض غي ــة التســع بشــأن الوقاي ــة االختياري مــن قــرار  ٣٧عمــًال بــالفقرة  .العالمي

وبالتشـــاور مـــع الـــدول  ٢٠١٥، ستضـــع األمانـــة، قبـــل حلـــول نهايـــة عـــام ٦٨/٣٠٠الجمعيـــة العامـــة لألمـــم المتحـــدة 
تســجيل وتعمــيم مســاهمات القطــاع الخــاص وكيانــات األعمــال الخيريــة والمجتمــع األعضــاء، نهجــًا يمكــن اســتخدامه ل

 المدني فـي بلـوغ الغايـات االختياريـة التسـع المتعلقـة بـاألمراض غيـر السـارية. وتحقيقـًا لهـذه الغايـة، ستسـعى األمانـة 
مقترحــًا للتشــاور عبــر إلــى نشــر ورقــة مناقشــة أولــى تبــّين بإيجــاز نهجــًا  ٢٠١٥الربــع الثــاني مــن عــام  نهايــة بحلــول

شبكة اإلنترنت، على أن يتبعها ورقة مناقشة ثانية تُنشـر فـي الربـع الثالـث مـن العـام المـذكور، لتكـون بمثابـة مـدخل 
  .استكماًال للعمل في هذا المضمار ٢٠١٥إلجراء مشاورة مع الدول األعضاء خالل الربع األخير من عام 

عمـــًال  بشـــأن إشـــراك قطاعـــات أخـــرى غيـــر قطـــاع الصـــحة. إعـــداد إطـــار للعمـــل علـــى الصـــعيد القطـــري  -٢٠
  ) مــن القــرار ١(٣، ووفقــًا لمــا يــرد فــي الفقــرة الفرعيــة ٦٨/٣٠٠مــن قــرار الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة  ١٠ بــالفقرة
األمانــــة، بالتشــــاور مــــع الــــدول األعضــــاء والمؤسســــات التابعــــة لمنظومــــة األمــــم المتحــــدة  أعــــّدت، ١٢-٦٧ج ص ع

والمنظمات الدولية األخرى، وفي حدود الموارد المتاحة، إطارًا للعمل على الصعيد القطري، يكّيف حسب السـياقات 
يـان هلسـنكي بشـأن إدمـاج المختلفة، لكي تنظر فيـه جمعيـة الصـحة العالميـة الثامنـة والسـتون، وذلـك عقـب مراعـاة ب

ورقـــة  ٢٠١٤أكتـــوبر  /تشـــرين األول ٢٩فـــي األمانـــة  نشـــرتالصـــحة فـــي جميـــع السياســـات. وتحقيقـــًا لهـــذه الغايـــة، 
حتـى  مناقشة أولى تبّين بإيجاز نهجًا مقترحـًا للعمـل علـى الصـعيد القطـري مـن خـالل التشـاور عبـر شـبكة اإلنترنـت

 قامـتة ثانيـة شإلى ورقة مناق مخرجات التشاور المذكور بمثابة مدخل وكانت ٢٠١٤.٤ديسمبر  /كانون األول ٣١
                                                           

المحضـــر المـــوجز للجلســـة الســـابعة للجنـــة "أ" التابعـــة لجمعيـــة الصـــحة ، ٣/ ســـجالت/٦٧/٢٠١٤ج ص عانظـــر الوثيقـــة    ١
 (باإلنكليزية). ٢العالمية السابعة والستين، الفرع 

 .١تنقيح  ٣إضافة  ٦٧/١٤الواردة في الوثيقة ج    ٢

ـــــــي:     ٣ ـــــــط التالـ ـــــــى الرابــ ـــــــات علـ  /http://www.who.int/nmh/ncd-coordination-mechanism/enيتــــــاح مزيــــــد مــــــن المعلومــ
  ).٢٠١٥أبريل  /نيسان ٢االطالع في  (تم
ـــالي    ٤ ـــد مـــن المعلومـــات علـــى الـــرابط الت ـــاح مزي (تـــم  /http://www.who.int/nmh/events/action-framework-step1/en :يت
   ).٢٠١٥أبريل  /نيسان ٢طالع في اال
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مـــارس  /آذار ٣ حتـــى التشـــاور عبـــر شـــبكة اإلنترنـــت خـــاللمـــن  ٢٠١٥فبرايـــر  /شـــباط ١٦ فـــي بتعميمهـــا األمانـــة
لــدعم الجهــود التــي تبــذلها األمانــة بهــدف  ٢٠١٥مــارس  /آذار ٦و ٥فــي واجتمــع فريــق مرجعــي تقنــي  ١ .٢٠١٥
تنظــر كــي  والســتين النهائيــة التــي ســتقدمها إلــى جمعيــة الصــحة العالميــة الثامنــة المســودة مــن عملهــا بشــأن االنتهــاء

  .فيها
  

تحديث قائمة خيارات السياسات والتدخالت العالية المردودية بشأن الوقايـة مـن األمـراض غيـر السـارية   -٢١
 إلى بلـوغ الغايـات العالميـة االختياريـة التسـع. ومكافحتها لمساعدة الدول األعضاء على تنفيذ اإلجراءات الرامية

، ووفقـًا لمـا يـرد فـي ٦٨/٣٠٠(ج) من قرار الجمعية العامة لألمـم المتحـدة ٣٠(ب) و٣٠و ٢٤و ١٥عمًال بالفقرات 
استعراضًا للبّينـات بشـأن اقتـراح تحـديث  ٢٠١٥، ستجري األمانة في عام ١٠-٦٦ج ص ع) من القرار ١٠(٣الفقرة 

فـي ضـوء  ٢٠٢٠-٢٠١٣طة العمل العالمية بشأن الوقايـة مـن األمـراض غيـر السـارية ومكافحتهـا من خ ٣للتذييل 
البّينات العلمية الجديدة، وبشأن تقديم تحديث آخر للتذييل نفسه، عن طريق المجلس التنفيذي، إلى جمعيـة الصـحة 

علـى إجـراء استعراضـات  ٢٠١٥. وسـينطوي اسـتعراض البّينـات فـي عـام ٢٠١٦العالمية التاسـعة والسـتين فـي عـام 
  منهجية، حسب االقتضاء.

(ه) ٣٩يطلب اإلجراء  تحديث التقارير العالمية الصادرة عن المنظمة عن حالة األمراض غير السارية.  -٢٢
واإلجـــراء  ٢٠١٣-٢٠٠٨مـــن خطـــة عمـــل االســـتراتيجية العالميـــة للوقايـــة مـــن األمـــراض غيـــر الســـارية ومكافحتهـــا 

، من األمانة أن تنشر تقارير عالمية عـن حالـة الوقايـة مـن ٢٠٢٠-٢٠١٣لمية للفترة (ب) من خطة العمل العا٦٠
، تبــّين اتجاهــات األمــراض غيــر الســارية ٢٠٢١و ٢٠١٦و ٢٠١٤األمــراض غيــر الســارية ومكافحتهــا فــي األعــوام 

ن تلـــك وعوامـــل الخطـــر وقـــدرة الـــدول علـــى االســـتجابة لتلـــك األمـــراض، وتـــوفر توجيهـــات سياســـية بشـــأن الوقايـــة مـــ
 ٢٠١٠.٢األمــراض ومكافحتهــا علــى غــرار أول تقريــر عــالمي للمنظمــة عــن حالــة األمــراض غيــر الســارية فــي عــام 

التقريــر بيانــات عــن  ويتضــمن ٢٠١٥.٣فــي عــام  تقريــر الحالــة العــالمي الثــاني نشــر  ،  تــم مــؤخراً ذلــك علــى وبنــاءً 
ويوفر أساسًا عالميًا ُيستند إليه في قياس التقدم الُمحرز صوب بلوغ  ٢٠١٠معدل الوفيات وعوامل الخطر في عام 

التقريــر أحــدث اإلحصــائيات والبّينــات والخبــرات  يــورد . كمــا ٢٠٢٥الغايــات العالميــة االختياريــة التســع بحلــول عــام 
مــن  ٣٠رســال اســتجابة قويــة تفــي بااللتزامــات المحــددة زمنيــًا الــواردة فــي الفقــرة الالزمــة لــدعم الــدول األعضــاء فــي إ

  الوثيقة الختامية.

فــي  ١٠-٦٦ج ص عبنــاًء علــى مــا يطلبــه القــرار  تقــديم تقــارير عــن التقــدم الُمحــرز إلــى جمعيــة الصــحة.  -٢٣
ن التقـدم الُمحـرز فـي تنفيـذ خطــة ) منـه، سـترفع األمانـة، مــن خـالل المجلـس التنفيـذي، تقـارير عــ٩(٣الفقـرة الفرعيـة 

إلى جمعية الصحة فـي األعـوام  ٢٠٢٠-٢٠١٣العمل العالمية بشأن الوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها 
(ب) من خطـة العمـل العالميـة المـذكورة، سـتجري األمانـة ٦٠. وطبقًا لما يرد في اإلجراء ٢٠٢١و ٢٠١٨و ٢٠١٦

، وتُــدرج النتــائج التــي تتوصــل إليهــا فــي تلــك التقــارير ٢٠٢٠و ٢٠١٧فــي عــامي  تقييمــًا مســتقًال لتنفيــذ خطــة العمــل
المعــّدة عــن التقــدم الُمحــرز. وســتقدم األمانــة أيضــًا تقــارير عــن التقــدم الُمحــرز فــي بلــوغ الغايــات العالميــة االختياريــة 

قـــدرات الوطنيـــة ، وستضـــم التقـــارير حصـــائل مســـوح المنظمـــة لتقيـــيم ال٢٠٢٦و ٢٠٢١و ٢٠١٦التســـع فـــي األعـــوام 
  .٢٠١٩و ٢٠١٧و ٢٠١٥الالزمة للوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها، والتي سُتجرى في األعوام 

                                                           
(تــم االطــالع  /http://www.who.int/nmh/events/action-framework/en :يتــاح مزيــد مــن المعلومــات علــى الــرابط التــالي    ١

   ).٢٠١٥أبريل  /نيسان ٢في 

  .٢٠١٠عن حالة األمراض غير السارية. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛  ٢٠١٠التقرير العالمي    ٢
، متـــاح علـــى ٢٠١٤: منظمـــة الصـــحة العالميـــة ٢٠١٤األمـــراض غيـــر الســـارية لعـــام التقريـــر العـــالمي الثـــاني عـــن حالـــة    ٣

ـــــالي: ـــــرابط الت ـــــي /http://www.who.int/nmh/publications/ncd-status-report-2014/en ال ـــــم االطـــــالع ف ـــــل  ٢ (ت نيســـــان/ أبري
٢٠١٥.( 



    A68/11     ٦٨/١١ج

9 

يطلـب قـرار مجلـس  تقديم تقرير عن التقدم الُمحرز إلى مجلس األمـم المتحـدة االقتصـادي واالجتمـاعي.  -٢٤
منـه أن تقـدم األمانـة تقريـرًا إلـى األمـين العـام لألمـم  ٣في الفقرة  ٢٠١٤/١٠ األمم المتحدة االقتصادي واالجتماعي

، والــذي ســيقدمه األمــين العــام لألمــم المتحــدة بــدوره إلــى ذلــك ٢٠١٣/١٢ المتحــدة عــن تنفيــذ قــرار المجلــس المــذكور
فــي  ٢٠١٥يونيــو  /حزيــران ١٠-٨فــي الفتــرة  عقــده المقــرراجتمــاع التنســيق واإلدارة (المجلــس لكــي ينظــر فيــه فــي 

 المعنـون ، البنـد الفرعـيالتنسـيق والبـرامج والمسـائل األخـرى"جـدول األعمـال المؤقـت بشـأن "نيويورك) في إطـار بنـد 
  ."ومكافحتها السارية غير األمراض من الوقاية"

يطلـب قـرار الجمعيـة العامـة لألمـم  تقديم تقرير عن التقـدم الُمحـرز إلـى الجمعيـة العامـة لألمـم المتحـدة.  -٢٥
تقريـرًا عـن التقـدم الُمحـرز فـي تنفيـذ  ٢٠١٧عـام  بحلـول نهايـةمنه أن تعّد األمانـة  ٣٨في الفقرة  ٦٨/٣٠٠المتحدة 

 الوثيقة الختامية واإلعالن السياسي، بالتعاون مع الدول األعضاء والمؤسسات المعنيـة فـي منظومـة األمـم المتحـدة.
 تقـديم التقريـر عمليـة ، تستكمل األمانة حاليًا عملها بشـأن مـذكرة تقنيـة حـول)١٣(١٣٦ت م إلجرائيبالمقرر اوعمًال 

  في الوقت المناسب. ١هذه المذكرة على الصفحات ذات الصلة لموقع المنظمة تعميمتلك، وسيتم 

حـدة بشـأن الوقايـة العملية التحضيرية لعقد االجتماع الرفيع المستوى الثالث للجمعية العامـة لألمـم المت  -٢٦
تعكــف األمانــة علــى تقصــي إمكانيــة عقــد مــؤتمر وزاري  مــن األمــراض غيــر المعديــة (غيــر الســارية) ومكافحتهــا.

أو  ٢٠١٦عـــالمي ثـــان بشـــأن أنمـــاط الحيـــاة الصـــحية ومكافحـــة األمـــراض غيـــر المعديـــة (غيـــر الســـارية) فـــي عـــام 
لعقد الجتماع الرفيع المسـتوى الثالـث للجمعيـة العامـة ، وذلك في إطار االضطالع بالعملية التحضيرية ٢٠١٧ عام

ومكافحتهـا، وبنـاًء علـى الحصـائل الناجحـة  )غيـر السـارية( غيـر المعديـة لألمم المتحدة بشأن الوقايـة مـن األمـراض
التــي حققهــا المــؤتمر الــوزاري العــالمي األول بشــأن أنمــاط الحيــاة الصــحية ومكافحــة األمــراض غيــر المعديــة (غيــر 

)، الــذي كــان بمثابــة مــدخل رئيســي لألعمــال التحضــيرية التــي ٢٠١١نيســان/ أبريــل  ٢٩و ٢٨ية) (موســكو، الســار 
أفضت إلى عقد االجتماع الرفيع المستوى األول للجمعية العامة لألمم المتحدة بشأن األمـراض غيـر المعديـة (غيـر 

ثاٍن بشأن أنماط الحيـاة الصـحية ومكافحـة  وتتحرى األمانة إمكانية عقد مؤتمر وزاري عالمي ٢السارية) ومكافحتها.
  .٢٠١٧أو  ٢٠١٦األمراض غير السارية  في عام 

جـــــدول يلخـــــص التسلســـــل الزمنـــــي للتقـــــارير والتقييمـــــات الـــــواردة فـــــي الفقـــــرات مـــــن  ٢ويـــــرد فـــــي الملحـــــق   -٢٧
  من هذا التقرير. ٢٦ إلى ١٦

  من جمعية الصحةاإلجراء المطلوب 
العمـل آلليـة التنسـيق العالميــة  خطـةمـدعوة إلـى اإلحاطـة علمـًا بهـذا التقريـر، بمـا فـي ذلـك  جمعيـة الصـحة  -٢٨

  .)٣(الملحق  ٢٠١٧-٢٠١٦التي تغطي الفترة  ومكافحتها السارية غير األمراض من الوقايةالمعنية ب

                                                           
١   www.who.int/ncd.  
 .١١-٦٤ص عج  انظر القرار   ٢
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  ١الملحق 
  

  الرفيع المستوىلألمم المتحدة الختامية الجتماع الجمعية العامة الوثيقة 
  المعني باالستعراض والتقييم الشاملين للتقدم المحرز في الوقاية من

  األمراض غير المعدية ومكافحتها
  

   ٢٠١٤ يوليو /تموز ١٠ في المتحدة لألمم العامة الجمعية اتخذته الذي ٦٨/٣٠٠ القرار
  
  
  الجمعية العامة إن
 

  الوثيقة الختامية التالية: تعتمد
  

الوثيقــة الختاميــة الجتمــاع الجمعيــة العامــة الرفيــع المســتوى المعنــي باالســتعراض والتقيــيم الشــاملين 
  المعدية ومكافحتها  للتقدم المحرز في الوقاية من األمراض غير

  
 ١١و ١٠نحــن، الــوزراء وممثلــي الــدول والحكومــات ورؤســاء الوفــود، المجتمعــين فــي األمــم المتحــدة فــي   

للنظـر فـي التقـدم المحـرز فـي تنفيـذ االلتزامـات المعلنـة فـي اإلعـالن السياسـي الصـادر عـن  ٢٠١٤ ويوليـ تموز/
المعديـة ومكافحتهـا الـذي اعتمدتـه  االجتماع الرفيع المستوى للجمعيـة العامـة المعنـي بالوقايـة مـن األمـراض غيـر

  ،٢٠١١  سبتمبر أيلول/ ١٩المؤرخ  ٦٦/٢الجمعية العامة في قرارها 
  

  تجنبه  تكثيف جهودنا من أجل تخليص العالم من عبء األمراض غير المعدية الذي يمكن
  
علــى العمــل والــذي ينطــوي علــى إمكانــات كبيــرة لتحقيــق نتــائج  نعيــد تأكيــد اإلعــالن السياســي الــذي حفــز  -١

  مستدامة أفضل في مجال الصحة والتنمية البشرية؛
  
ـــى الصـــعيد العـــالمي، وهـــو   -٢ ـــا بالتصـــدي لعـــبء األمـــراض غيـــر المعديـــة وخطرهـــا عل نعيـــد تأكيـــد التزامن
والعشـــرين ويقـــوض التنميـــة االجتماعيـــة يشـــكل أحـــد أكبـــر التحـــديات الماثلـــة أمـــام التنميـــة فـــي القـــرن الحـــادي  مـــا

واالقتصادية في جميـع أرجـاء العـالم ويخـل بتحقيـق األهـداف اإلنمائيـة المتفـق عليهـا دوليـا ويمكـن أن يـؤدي إلـى 
  تزايد أوجه التفاوت داخل البلدان وبينها وبين الشعوب؛

  
لب واألوعية الدموية والسرطان نكرر تأكيد أن أكثر األمراض غير المعدية انتشارا، وال سيما أمراض الق  -٣

وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة وداء السكري، ترتبط بصفة رئيسـية بأربعـة عوامـل خطـر شـائعة، هـي اسـتخدام 
  التبغ وتعاطي الكحول على نحو ضار واتباع أنماط تغذية غير صحية والخمول البدني؛

  
ي مختلـــف المنـــاطق، بخاصـــة بـــين األطفـــال نكـــرر اإلعـــراب عـــن قلقنـــا إزاء ارتفـــاع مســـتويات البدانـــة فـــ  -٤

  والشباب؛
  
نســـلم بـــأن الحالـــة العقليـــة والعصـــبية تشـــكل ســـببا هامـــا مـــن أســـباب االعـــتالل وتـــؤدي إلـــى زيـــادة عـــبء   -٥

األمراض غير المعدية على الصعيد العالمي ويلزم إتاحة برامج وتدابير فعالة لتوفير الرعاية الصـحية للمصـابين 
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ى النحو الموصوف في خطة العمل الشاملة للصحة العقلية لمنظمة الصـحة العالميـة بها على نحو منصف، عل
  ١؛٢٠٢٠-٢٠١٣ للفترة

  
نشـــير إلـــى إعـــالن موســـكو الـــذي اعتمـــد فـــي المـــؤتمر الـــوزاري العـــالمي األول المعنـــي بأنمـــاط الحيـــاة   -٦

وٕالـى جميـع المبـادرات اإلقليميـة  ٢٠١١٢أبريـل  الصحية ومكافحة األمراض غير المعدية الـذي عقـد فـي نيسـان/
المضطلع بها بشأن الوقاية مـن األمـراض غيـر المعديـة ومكافحتهـا، بمـا فـي ذلـك إعـالن رؤسـاء دول وحكومـات 

سـبتمبر  الذي اعتمد في أيلـول/“ متحدون لوقف وباء األمراض المزمنة غير المعدية”الجماعة الكاريبية المعنون 
وبيــان رؤســاء  ٢٠٠٨أغســطس  والبيئــة فــي أفريقيــا الــذي اعتمــد فــي آب/ وٕاعــالن ليبرفيــل بشــأن الصــحة ٢٠٠٧

نـــوفمبر  حكومـــات الكمنولـــث بشـــأن إجـــراءات مكافحـــة األمـــراض غيـــر المعديـــة الـــذي اعتمـــد فـــي تشـــرين الثـــاني/
وٕاعــالن بارمــا  ٢٠٠٩وٕاعــالن االلتــزام لمــؤتمر القمــة الخــامس لألمــريكتين الــذي اعتمــد فــي حزيران/يونيــه  ٢٠٠٩
 بيئـة والصـحة الـذي اعتمدتـه الـدول األعضـاء فـي المنطقـة األوروبيـة لمنظمـة الصـحة العالميـة فـي آذار/بشأن ال
وٕاعــالن دبــي بشــأن داء الســـكري واألمــراض المزمنــة غيــر المعديـــة فــي الشــرق األوســط ومنطقـــة  ٢٠١٠مــارس 

كافحـــة الســـمنة الـــذي والميثـــاق األوروبـــي بشـــأن م ٢٠١٠ديســـمبر  شـــمال أفريقيـــا الـــذي اعتمـــد فـــي كـــانون األول/
 ٢٠١١ ويونيـ روبـا للعمـل بشـأن السـمنة الصـادر فـي حزيـران/و ونـداء أ ٢٠٠٦نـوفمبر  اعتمد في تشـرين الثـاني/

وبيــان هونيــارا بشــأن التصــدي للتحــديات التــي تمثلهــا األمــراض غيــر المعديــة فــي منطقــة المحــيط الهــادئ الــذي 
  ؛٢٠١١  ويولي اعتمد في تموز/

  
  ٢٠١١رز منذ عام التقييم: التقدم المح

  
مــن اإلعــالن السياســي، بوضــع إطــار عــالمي  ٦١نرحــب بقيــام منظمــة الصــحة العالميــة، عمــال بــالفقرة   -٧

 ٢٠٢٥شــامل للرصــد بمــا يشــمل مجموعــة األهــداف العالميــة الطوعيــة التســعة التــي يتعــين تحقيقهــا بحلــول عــام 
روف اإلقليميــــة والقطريــــة لرصــــد مؤشــــرا ينبغــــي تطبيقهــــا فــــي جميــــع الظــــ ٢٥ومجموعــــة مؤشــــرات تتــــألف مــــن 

المعديــة  االتجاهــات وتقيــيم التقــدم المحــرز فــي تنفيــذ االســتراتيجيات والخطــط الوطنيــة المتعلقــة بــاألمراض غيــر
  وبقيام جمعية الصحة العالمية باعتماد اإلطار؛

  
المعديـة  نرحب أيضا باعتماد جمعية الصحة العالمية لخطـة العمـل العالميـة للوقايـة مـن األمـراض غيـر  -٨

واعتمادها لمؤشرات خطة العمل التسعة لالستعانة بها في اإلبالغ عن التقدم  ١ ٢٠٢٠-٢٠١٣ومكافحتها للفترة 
  العالمية؛ المحرز في عملية تنفيذ خطة العمل

  
نرحــب بإنشــاء فرقــة عمــل األمــم المتحــدة المشــتركة بــين الوكــاالت المعنيــة بالوقايــة مــن األمــراض غيــر   -٩

  ؛٢٠١٤ ويوني حزيران/ ١٣حتها وباعتماد المجلس االقتصادي واالجتماعي اختصاصاتها في المعدية ومكاف
  

نرحـــب بالطلـــب إلـــى المـــدير العـــام لمنظمـــة الصـــحة العالميـــة أن يعـــد، بالتشـــاور مـــع الـــدول األعضـــاء   -١٠
، إطــارا ومؤسســات األمــم المتحــدة وغيــر ذلــك مــن الجهــات المعنيــة حســب االقتضــاء، وفــي حــدود المــوارد المتاحــة

للعمــل علــى الصــعيد القطــري، يكيــف حســب الســياقات المختلفــة، لكــي تنظــر فيــه جمعيــة الصــحة العالميــة فــي 
دورتها الثامنة والستين، مع أخذ بيان هلسنكي بشأن إدماج الصـحة فـي كـل السياسـات الـذي اعتمـد فـي المـؤتمر 

إلى تحسـين الصـحة وكفالـة حمايـة الصـحة العالمي الثامن للنهوض بالصحة بهدف دعم الجهود الوطنية الرامية 
                                                           

  .WHA66/2013/REC/1الصحة العالمية، الوثيقة  منظمة    ١
٢    A/65/859.المرفق ،  
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واإلنصــاف فــي مجــال الصــحة وفعاليــة الــنظم الصــحية بعــين االعتبــار، بســبل منهــا العمــل المشــترك فــي جميــع 
ـــى أفضـــل  ـــة، اســـتنادا إل ـــاألمراض غيـــر المعدي القطاعـــات بشـــأن محـــددات الصـــحة وعوامـــل الخطـــر المرتبطـــة ب

  المتاحة؛  المعارف واألدلة
  

عتماد جمعية الصحة العالمية الختصاصات آلية التنسيق العالمية للوقايـة مـن األمـراض نرحب أيضا با  -١١
  غير المعدية ومكافحتها؛

  
علـى الصـعيد الــوطني، بمـا فــي ذلـك زيــادة  ٢٠١١نقـر بالتقـدم الملحــوظ الـذي أحــرز منـذ أيلول/ســبتمبر   -١٢

مــراض غيــر المعديــة وميزانيــة مــن أجــل نســبة البلــدان التــي لــديها سياســة وطنيــة يجــري العمــل بهــا فــي مجــال األ
  ؛٢٠١٣في المائة في عام  ٥٠إلى  ٢٠١٠في المائة في عام  ٣٢تنفيذها من 

  
نقــر بــأن التقــدم المحــرز فــي الوقايــة مــن األمــراض غيــر المعديــة ومكافحتهــا لــم يكــن كافيــا وكــان متباينــا   -١٣

ن مــن الضــروري مواصــلة بــذل الجهــود بشــدة ويعــزى ذلــك جزئيــا إلــى تعقيــد تلــك األمــراض وطابعهــا العســير وأ
  وتكثيفها من أجل تخليص العالم من عبء األمراض غير المعدية الذي يمكن تجنبه؛

  
نقـــر بأنـــه، علـــى الـــرغم مـــن بعـــض أوجـــه التحســـن، لـــم تحـــول االلتزامـــات بتشـــجيع السياســـات والخطـــط   -١٤

مــــن األمــــراض غيــــر المعديــــة  الوطنيــــة المتعــــددة القطاعــــات أو وضــــعها أو دعمهــــا وتعزيزهــــا لغــــرض الوقايــــة
وزيــادة االعتمــادات المخصصــة فــي الميزانيــة للتصــدي لألمــراض غيــر المعديــة  ٢٠١٣ومكافحتهــا بحلــول عــام 

  وٕايالء األولوية لها إلى أفعال في كثير من األحيان بفعل عدد من العوامل، بما في ذلك نقص القدرات الوطنية؛
  

دان الناميـة، تعمـل جاهـدة لالنتقـال مـن االلتـزام إلـى الفعـل، وفـي هـذا سـيما البلـ نقر بأن بلدانا عديدة، ال  -١٥
الصدد نكرر دعوتنا إلى الدول األعضـاء أن تنظـر فـي تنفيـذ سياسـات وتـدابير تسـتند إلـى األدلـة ميسـورة التكلفـة 
وفعالـــة مـــن حيـــث التكلفـــة وشـــاملة لمختلـــف الفئـــات الســـكانية ولقطاعـــات متعـــددة، حســـب االقتضـــاء وفـــي إطـــار 

ياقات وطنيــة، بمــا فــي ذلــك الحــد مــن عوامــل الخطــر القابلــة للتغييــر المرتبطــة بــاألمراض غيــر المعديــة علــى ســ
لخطـــــة العمـــــل العالميـــــة للوقايـــــة مـــــن األمـــــراض غيـــــر المعديـــــة ومكافحتهـــــا  ٣النحـــــو الموصـــــوف فـــــي التـــــذييل 

  ؛٢٠٢٠-٢٠١٣ للفترة
  

الصــحية البيئيــة والمهنيــة وبــأن ترتيــب تلــك نقــر بــأن هنــاك تــدابير ميســورة التكلفــة للحــد مــن المخــاطر   -١٦
التــدابير حســـب األولويـــة وتنفيـــذها وفقـــا للظـــروف الوطنيـــة يمكــن أن يســـهم فـــي الحـــد مـــن عـــبء األمـــراض غيـــر 

  المعدية؛
  

نكـــرر دعوتنـــا إلـــى الـــدول األعضـــاء أن تنظـــر، حســـب االقتضـــاء ووفقـــا للظـــروف الوطنيـــة، فـــي تنفيـــذ   -١٧
اسات المتعلقة بالوقاية من األمراض غير المعدية ومكافحتها وتـدابير فعالـة مـن الخيارات المتاحة في مجال السي

لبلوغ األهـداف العالميـة الطوعيـة التسـعة  ١حيث التكلفة ميسورة التكلفة وشاملة لقطاعات متعددة في هذا المجال
  ؛٢٠٢٥  المتعلقة باألمراض غير المعدية بحلول عام

  

                                                           
  .WHA66.10 لمرفق القرار ٣كالخيارات والتدابير الواردة في التذييل    ١
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  االلتزامات واإلجراءاتإعادة تأكيد دورنا القيادي: 
  

نعيــد تأكيــد التزامنــا بــالنهوض بتنفيــذ تــدابير متعــددة القطاعــات وفعالــة مــن حيــث التكلفــة تشــمل جميــع   -١٨
الفئـــات الســـكانية مـــن أجـــل الحـــد مـــن أثـــر عوامـــل الخطـــر الســـلوكية األربعـــة الشـــائعة المرتبطـــة بـــاألمراض غيـــر 

واالســـتراتيجيات الدوليـــة ذات الصـــلة بالموضـــوع والسياســـات والتشـــريعات المعديـــة، عـــن طريـــق تنفيـــذ االتفاقـــات 
واألولويات اإلنمائية الوطنية، بمـا فـي ذلـك التـدابير التربويـة والتنظيميـة والماليـة، دون المسـاس بحـق الـدول ذات 

ك جميـع السيادة فـي تقريـر ووضـع سياسـاتها الضـريبية وغيرهـا مـن السياسـات، حيثمـا اقتضـى األمـر ذلـك، بإشـرا
  االقتضاء؛  القطاعات المعنية والمجتمع المدني والمجتمعات المحلية، حسب

  
 ٢٠٢٠-٢٠١٣نقر بأن تنفيذ خطة العمل العالمية للوقاية من األمراض غير المعدية ومكافحتهـا للفتـرة   -١٩

ة للحــد مــن تعــاطي واالســتراتيجية العالميــ ١واالســتراتيجية العالميــة بشــأن أنمــاط التغذيــة والنشــاط البــدني والصــحة
واالستراتيجية العالمية لتغذية الرضـع وصـغار األطفـال المشـتركة بـين منظمـة الصـحة  ٢الكحول على نحو ضار

العالميــة ومنظمــة األمــم المتحــدة للطفولــة ومجموعــة توصــيات منظمــة الصــحة العالميــة بشــأن تســويق األطعمــة 
جل بـالجهود الراميـة إلـى الحـد مـن األمـراض غيـر حسـب االقتضـاء، سـيع ٣،الكحوليـة لألطفـال والمشروبات غير

  المعدية، ونكرر دعوتنا إلى الدول األعضاء أن تحشد اإلرادة السياسية والموارد المالية لذلك الغرض؛
  

نكرر اإلعراب عن التزامنـا بتعجيـل تنفيـذ الـدول األطـراف فـي اتفاقيـة منظمـة الصـحة العالميـة اإلطاريـة   -٢٠
  تفاقية، ونشجع البلدان على النظر في أن تصبح أطرافا في االتفاقية؛اال ٤بشأن مكافحة التبغ

  
نهيب بالدول األعضـاء اتخـاذ خطـوات تشـمل، حسـب االقتضـاء، وضـع تشـريعات فعالـة وهياكـل شـاملة   -٢١

لعدة قطاعات وعمليـات ووسـائل ومـوارد، بمـا يتـيح وضـع سياسـات مجتمعيـة تراعـي وتعـالج اآلثـار فـي محـددات 
حمايــة الصــحة واإلنصــاف فــي مجــال الصــحة وفعاليــة الــنظم الصــحية وتقــيس محــددات الصــحة الصــحة وفــي 

  وأوجه التفاوت في المجاالت االقتصادية واالجتماعية والبيئية فيما يتعلق بالصحة وتتبعها؛
  

نهيب بالدول األعضاء تنمية قدرات مؤسسية، حسب االقتضاء، لها معرفة ومهـارات مناسـبة فـي مجـال   -٢٢
م آثار المبادرات المضطلع بها في سـياق السياسـات فـي مجـال الصـحة فـي جميـع القطاعـات وٕايجـاد الحلـول تقيي

إلـى نتـائج أفضـل مـن منظـور الصـحة واإلنصـاف فـي  والتفاوض بشأن السياسات فـي جميـع القطاعـات للتوصـل
  الصحية؛  مجال الصحة وفعالية النظم

  
لنظم الصحية الوطنية، ونهيب بالدول األعضاء تعزيز الـنظم نقر بأهمية التغطية الصحية الشاملة في ا  -٢٣

الصحية، بما في ذلك الهياكل األساسية للرعاية الصحية وتوفير الموارد البشرية لقطاع الصـحة والـنظم الصـحية 
ونظـــم الحمايـــة االجتماعيـــة، وبخاصـــة فـــي البلـــدان الناميـــة، بهـــدف تلبيـــة احتياجـــات المصـــابين بـــاألمراض غيـــر 

  من الرعاية الصحية طوال حياتهم على نحو فعال ومنصف؛المعدية 
  

                                                           
  ، المرفق.١٧-٥٧، القرار WHA57/2004/REC/1منظمة الصحة العالمية، الوثيقة    ١
  .٣، المرفق WHA63/2010/REC/1منظمة الصحة العالمية، الوثيقة    ٢
  .٤، المرفق WHA63/2010/REC/1منظمة الصحة العالمية، الوثيقة    ٣
  .٤١٠٣٢ الرقم، ٢٣٠٢، المجلد مجموعة المعاهداتاألمم المتحدة،    ٤



    A68/11       Annex 1     ١الملحق        ٦٨/١١ج

14 

مواصلة توسيع نطاق التدابير الفعالة من حيث التكلفة التي أثبتت جدواها، حيثما كان ذلك مالئما، بمـا   -٢٤
  العالمية؛ لخطة العمل ٣يشمل التدابير المحددة في التذييل 

  
من حيث التكلفة للكشـف عـن مـرض السـرطان حسـب نكرر تأكيد أهمية زيادة فرص إتاحة برامج فعالة   -٢٥

األوضاع السائدة على الصـعيد الـوطني وأهميـة دعـم زيـادة فـرص إتاحـة لقاحـات فعالـة مـن حيـث التكلفـة للوقايـة 
  من حاالت اإلصابة بااللتهابات المرتبطة بأمراض السرطان، في إطار برامج التحصين الوطنية؛

  
وبأنــه  ٦٦/٢مــن مرفــق قــرار الجمعيــة العامــة  ٤٤دود فــي تنفيــذ الفقــرة نســلم بأنــه لــم يحــرز إال تقــدم محــ  -٢٦

على الرغم من أن عددا متزايدا من كيانات القطاع الخاص قد بدأ إنتاج منتجـات غذائيـة تتوافـق مـع اتبـاع نظـام 
ون عــادة ميســورة التكلفــة ومتاحــة وال يمكــن الوصــول إليهــا تكــ تغذيــة صــحية والتــرويج لهــا فــإن تلــك المنتجــات ال

  على نطاق واسع في جميع المجتمعات المحلية داخل البلدان؛
  

نواصل تشجيع السياسات الداعمة إلنتاج األطعمة التي تسهم في اتباع أنماط تغذيـة صـحية وتصـنيعها   -٢٧
جــات واألطعمــة الزراعيــة المحليــة الصــحية، وتيســير الحصــول عليهــا، وٕاتاحــة مزيــد مــن الفــرص الســتهالك المنت

ومــن ثــم اإلســهام فــي الجهــود المبذولــة للتصــدي للتحــديات التــي تطرحهــا العولمــة واالســتفادة مــن الفــرص التــي 
  تتيحها ولتحقيق األمن الغذائي والتغذية الكافية؛

  
ي تمثلـه األمـراض غيـر تقوم به الحكومات من دور بالغ األهمية في التصدي للتحدي الذ نعيد تأكيد ما  -٢٨

المعديــة وبمــا تتحملــه مــن مســؤولية فــي هــذا المجــال، بســبل منهــا العمــل مــع المنظمــات غيــر الحكوميــة والقطــاع 
الخــــاص وســــائر قطاعــــات المجتمــــع الســــتحداث تــــدابير فعالــــة مــــن أجــــل الوقايــــة مــــن األمــــراض غيــــر المعديــــة 

  ومكافحتها على المستويات العالمية والوطنية والمحلية؛
  

نشير إلـى أن الوقايـة مـن األمـراض غيـر المعديـة ومكافحتهـا علـى نحـو فعـال يتطلبـان تـولي الحكومـات   -٢٩
أدوارا قياديــة واتبــاع نهــج متعــددة القطاعــات فــي مجــال الصــحة، بمــا فــي ذلــك، عنــد االقتضــاء، إدراج المســائل 

كـل فـي جميـع القطاعـات بمـا المتعلقة بالصحة في جميـع السياسـات وفـي الـنهج المتبعـة علـى صـعيد الحكومـة ك
يتجــاوز قطــاع الصــحة، مــع حمايــة السياســات فــي مجــال الصــحة العامــة الراميــة إلــى الوقايــة مــن األمــراض غيــر 

داعـــي لــه ألي شـــكل مـــن أشــكال تضـــارب المصـــالح ســواء كـــان حقيقيـــا أم  المعديــة ومكافحتهـــا مــن أي تـــأثير ال
  متصورا أم محتمال؛

  
  على الصعيد الوطني السبيل إلى األمام: االلتزامات

  
نلتـزم بالتصــدي لألمــراض غيـر المعديــة بوصــفها مسـألة ذات أولويــة فــي خطـط التنميــة الوطنيــة، حســب   -٣٠
يقتضي الحال في السياقات الوطنية وفي خطط التنمية الدوليـة، وباتخـاذ التـدابير التاليـة باالشـتراك مـع جميـع  ما

  ب االقتضاء:حسو القطاعات المعنية، بما في ذلك المجتمع المدني والمجتمعات المحلية، 
  

  تعزيز الحوكمة:  (أ)  
  

وٕاعــداد مؤشــرات  ٢٠٢٥، فــي وضــع أهــداف وطنيــة لعــام ٢٠١٥النظــر، بحلــول عــام   ‘١’
في ضوء األوضاع الوطنية، مع مراعاة األهداف العالمية الطوعية التسـعة المتعلقـة بـاألمراض 
غيــر المعديــة، باالســتفادة مــن اإلرشــادات التــي تقــدمها منظمــة الصــحة العالميــة، للتركيــز علــى 
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آلثـار األمـراض غيـر المعديـة ولتقيـيم التقـدم المحـرز فـي الوقايـة مـن الجهود المبذولـة للتصـدي 
  األمراض غير المعدية ومكافحتها وعوامل الخطر المرتبطة بها ومحدداتها؛

  
، فــــي وضــــع سياســــات وخطــــط وطنيــــة فــــي العديــــد مــــن ٢٠١٥النظــــر، بحلــــول عــــام   ‘٢’

، مـع مراعـاة ٢٠٢٥عـام  القطاعات أو تعزيز ما هـو قـائم منهـا لبلـوغ األهـداف الوطنيـة بحلـول
  ؛٢٠٢٠-٢٠١٣خطة العمل العالمية للوقاية من األمراض غير المعدية ومكافحتها للفترة 

  
مواصـــلة وضـــع سياســـات عامـــة وخطـــط عمـــل فـــي العديـــد مـــن القطاعـــات وتعزيزهـــا   ‘٣’

وتنفيــذها، حســب االقتضــاء، لتعزيــز التثقيــف الصــحي والتوعيــة بــاألمور الصــحية، مــع التركيــز 
ة علــى المجموعــات الســكانية ذات الــوعي الصــحي المتــدني و/أو التــي تعــاني مــن بصــفة خاصــ

  عدم الوعي باألمور الصحية؛
  
التوعيــة بالعــبء النــاجم علــى الصــحة العامــة علــى الصــعيد الــوطني نتيجــة لألمــراض   ‘٤’

  واالقتصادية؛  غير المعدية والصلة بين األمراض غير المعدية والفقر والتنمية االجتماعية
  
ــــات التخطــــيط الصــــحي   ‘٥’ ــــة فــــي عملي ــــر المعدي ــــدابير للتصــــدي لألمــــراض غي إدمــــاج ت

والخطط والسياسات اإلنمائية الوطنية، بما في ذلك عمليات تصميم إطار عمـل األمـم المتحـدة 
  للمساعدة اإلنمائية وتنفيذه؛

  
النظــــر، حســــب االقتضــــاء فــــي كــــل ســــياق وطنــــي، فــــي إنشــــاء آليــــة وطنيــــة متعــــددة   ‘٦’

مــن قبيــل اللجــان أو الوكــاالت أو فــرق العمــل الرفيعــة المســتوى مــن أجــل التحــاور القطاعــات، 
واالتساق فـي السياسـات والمسـاءلة المتبادلـة بـين مختلـف مجـاالت صـنع السياسـات التـي تـؤثر 
فــي األمــراض غيــر المعديــة، بهــدف األخــذ بــنهج إدراج المســائل المتعلقــة بالصــحة فــي جميــع 

خــذة علــى صــعيد الحكومــة ككــل والمجتمــع ككــل ورصــد محــددات السياســات وفــي التــدابير المت
  أساسها؛ المعدية، بما في ذلك المحددات االجتماعية والبيئية، والعمل على  األمراض غير

  
تعزيــز قــدرات وآليــات وواليــات الســلطات المعنيــة، حســب االقتضــاء، فــي مجــال تيســير   ‘٧’

  العمل وضمان تنفيذه في جميع القطاعات الحكومية؛
  
تعزيــز قــدرة وزارات الصــحة علــى ممارســة دور اســتراتيجي قيــادي وتنســيقي فــي وضــع   ‘٨’

السياســـات علـــى نحـــو يشـــرك جميـــع الجهـــات المعنيـــة علـــى صـــعيد الحكومـــة والمنظمـــات غيـــر 
الحكوميــة والمجتمــع المــدني والقطــاع الخــاص، مــع كفالــة تلقــي مســألة األمــراض غيــر المعديــة 

  كاملة؛مت استجابة مالئمة منسقة شاملة
  
مواءمة التعاون الدولي بشأن األمـراض غيـر المعديـة مـع الخطـط الوطنيـة فيمـا يتعلـق   ‘٩’

بــاألمراض غيــر المعديــة بهــدف زيــادة فعاليــة المعونــة واألثــر اإلنمــائي للمــوارد الخارجيــة دعمــا 
  للجهود في مجال األمراض غير المعدية؛

  
، مــع تخصــيص مــوارد ماليــة وضــع وتنفيــذ سياســات وخطــط وطنيــة، حســب االقتضــاء  ‘١٠’

  وبشرية بصفة خاصة للتصدي لألمراض غير المعدية، تدرج فيها المحددات االجتماعية؛
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، بالتقليـل مـن عوامـل الخطـر المرتبطـة بـاألمراض ٢٠١٦القيام، حسب االقتضاء، بحلول عـام   (ب)
حــة فــي مجــال السياســات غيــر المعديــة والمحــددات االجتماعيــة األساســية بتنفيــذ التــدابير والخيــارات المتا

لخطــة  ٣التــي ترمــي إلــى تهيئــة بيئــات مؤاتيــة للصــحة، باالســتفادة مــن اإلرشــادات الــواردة فــي التــذييل 
  العمل العالمية؛

  
، بتعزيــــز الــــنظم الصــــحية وتوجيههــــا للتصــــدي ٢٠١٦القيــــام، حســــب االقتضــــاء، بحلــــول عــــام   (ج)

محددات االجتماعية األساسية من خـالل تـوفير لمسألة الوقاية من األمراض غير المعدية ومكافحتها وال
الرعايــة الصــحية األوليــة التــي تركــز علــى اإلنســان والتغطيــة الشــاملة فــي الــنظم الصــحية طــوال الحيــاة، 

  لخطة العمل العالمية؛ ٣باالستفادة من اإلرشادات الواردة في التذييل 
  

ديــة وبعــض األمــراض المعديــة النظــر فــي الصــلة التــي يمكــن أن تنشــأ بــين األمــراض غيــر المع  (د)
مثـــل فيـــروس نقـــص المناعـــة البشـــرية/متالزمة نقـــص المناعـــة المكتســـب (اإليـــدز)، ونـــدعو إلـــى القيـــام، 
حســـب االقتضـــاء، بتوحيـــد إجـــراءات التصـــدي لفيـــروس نقـــص المناعـــة البشـــرية/اإليدز واألمـــراض غيـــر 

ن بفيـــروس نقـــص المناعـــة المعديـــة وٕالـــى إيـــالء االهتمـــام، فـــي هـــذا الصـــدد، إلـــى األشـــخاص المصـــابي
البشــــرية/اإليدز، وبخاصــــة فــــي البلــــدان التــــي ترتفــــع فيهــــا معــــدالت اإلصــــابة بفيــــروس نقــــص المناعــــة 

  الوطنية؛  البشرية/اإليدز، وفقا لألولويات
  

مواصـــلة النهـــوض بـــإدراج الوقايـــة مـــن األمـــراض غيـــر المعديـــة ومكافحتهـــا فـــي بـــرامج الصـــحة   (هـ)
والطفـل، وبخاصـة علـى مسـتوى الرعايـة الصـحية األوليـة، وفـي البـرامج  الجنسية واإلنجابية وصحة األم

  المتعلقة باألمراض المعدية، من قبيل البرامج المتعلقة بداء السل، حسب االقتضاء؛
  

النظر في أوجـه التشـابه بـين األمـراض غيـر المعديـة األكثـر شـيوعا وغيرهـا مـن الحـاالت علـى   (و)
العمـــل العالميـــة بهـــدف اســـتحداث تـــدابير شـــاملة للوقايـــة مـــن  لخطـــة ١النحـــو الموصـــوف فـــي التـــذييل 

األمــراض غيــر المعديــة ومكافحتهــا التــي تأخــذ بعــين االعتبــار أيضــا الظــروف التــي يعــيش ويعمــل فيهــا 
  الناس؛

  
ـــة منهـــا   (ز) ـــدم المحـــرز فـــي الوقاي ـــيم التق رصـــد اتجاهـــات ومحـــددات األمـــراض غيـــر المعديـــة وتقي

  ومكافحتها:
  

م المحـــرز صـــوب بلـــوغ األهـــداف العالميـــة الطوعيـــة واإلبـــالغ عـــن النتـــائج تقيـــيم التقـــد  ‘١’
باســـتخدام المؤشـــرات المحـــددة فـــي إطـــار الرصـــد العـــالمي الشـــامل، وفقـــا لجـــداول زمنيـــة متفـــق 
عليهــا، واســتخدام النتــائج الــواردة مــن مراقبــة المؤشــرات الخمســة والعشــرين واألهــداف الطوعيــة 

نات إلرشاد وتوجيه السياسات والبرامج بهـدف إحـداث أكبـر التسعة وغير ذلك من مصادر البيا
  قدر من التأثير للتدابير واالستثمارات في النتائج المتعلقة باألمراض غير المعدية؛

  
تقـــديم المعلومـــات بشـــأن االتجاهـــات فـــي مجـــال األمـــراض غيـــر المعديـــة إلـــى منظمـــة   ‘٢’

شــأن التقــدم المحــرز فــي تنفيــذ خطــط الصــحة العالميــة، وفقــا للجــداول الزمنيــة المتفــق عليهــا ب
العمل الوطنية وبشأن فعالية السياسات واالسـتراتيجيات الوطنيـة، وتنسـيق التقـارير القطريـة مـع 

  العالمي؛  التحليل
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وضــع نظــم للمراقبــة أو تعزيزهــا، حســب االقتضــاء، لرصــد أوجــه التفــاوت االجتماعيــة   ‘٣’
المرتبطـــة بهـــا كخطـــوة أولـــى صـــوب  فـــي مـــا يتعلـــق بـــاألمراض غيـــر المعديـــة وعوامـــل الخطـــر

معالجــة أوجــه عــدم المســاواة واتبــاع نهــج تقــوم علــى مراعــاة نــوع الجــنس للوقايــة مــن األمــراض 
غيـــر المعديـــة ومكافحتهـــا وتعزيزهـــا اســـتنادا إلـــى بيانـــات مصـــنفة حســـب نـــوع الجـــنس والعمـــر 

ث التعـــرض واإلعاقـــة، ســـعيا إلـــى التصـــدي لالختالفـــات األساســـية بـــين الرجـــل والمـــرأة مـــن حيـــ
  لخطر اإلصابة باألمراض غير المعدية والوفاة الناجمة عنها؛

  
مواصلة تعزيز التعاون الدولي لدعم الخطط الوطنية واإلقليميـة والعالميـة للوقايـة مـن األمـراض   (ح)

غيــــر المعديــــة ومكافحتهـــــا، بوســــائل منهــــا تبـــــادل أفضــــل الممارســــات فـــــي مجــــاالت تحســــين الصـــــحة 
وتعزيـــز الـــنظم الصـــحية وتـــدريب العـــاملين فـــي مجـــال الرعايـــة الصـــحية وتطـــوير والتشـــريعات واألنظمـــة 

الهياكــــــل األساســــــية المناســــــبة لخــــــدمات الرعايــــــة الصــــــحية وأدوات التشــــــخيص والنهــــــوض باســــــتحداث 
تكنولوجيــات مناســبة ومســتدامة بأســعار معقولــة وتعميمهــا ونقلهــا وفــق شــروط متفــق عليهــا وٕانتــاج أدويــة 

يســـورة التكلفـــة عاليـــة الجـــودة، مـــع التنويـــه بالـــدور القيـــادي الـــذي تؤديـــه منظمـــة ولقاحـــات آمنـــة فعالـــة م
  الصحة العالمية باعتبارها، في هذا الصدد، الوكالة المتخصصة األساسية في مجال الصحة؛

  
مواصـــلة تعزيـــز التعـــاون علـــى الصـــعيد الـــدولي بـــين بلـــدان الشـــمال والجنـــوب والتعـــاون فيمـــا بـــين بلـــدان   -٣١

عاون الثالثي في مجال الوقاية من األمراض غير المعدية ومكافحتها للنهوض على الصـعد الوطنيـة الجنوب والت
واإلقليميـــة والدوليـــة ببيئـــة مؤاتيـــة لتيســـير اختيـــار أنمـــاط وأســـاليب عـــيش صـــحية، مـــع األخـــذ بعـــين االعتبـــار أن 

  ، بل مكمال له؛التعاون فيما بين بلدان الجنوب ليس بديال للتعاون بين بلدان الشمال والجنوب
  

مواصلة بحث إمكانية توفير ما يكفي من الموارد على نحو مستدام يمكـن التنبـؤ بـه عـن طريـق القنـوات   -٣٢
  المحلية والثنائية واإلقليمية والمتعددة األطراف، بما في ذلك آليات التمويل التقليدية والطوعية المبتكرة؛

  
  الدوليالسبيل إلى األمام: االلتزامات على الصعيد 

  
نــدعو لجنــة المســاعدة اإلنمائيــة فــي منظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان االقتصــادي إلــى النظــر فــي   -٣٣

وضع مدونة لتحديد األغراض المتوخاة في مجال األمراض غير المعدية بهدف تحسين تتبع المسـاعدة اإلنمائيـة 
  المعدية ومكافحتها؛الرسمية دعما للجهود الوطنية من أجل الوقاية من األمراض غير 

  
نكرر تأكيد التزامنا بتعزيز االستثمارات الوطنية والدوليـة علـى نحـو نشـط وتـدعيم القـدرات الوطنيـة علـى   -٣٤

إجراء البحث والتطوير بجودة عالية في جميع الجوانب المتصلة بالوقايـة مـن األمـراض غيـر المعديـة ومكافحتهـا 
ع مالحظة أهمية مواصـلة تقـديم الحـوافز لتشـجيع االبتكـار فـي مجـال بطريقة مستدامة فعالة من حيث التكلفة، م

يعــد  الصــحة العامــة، بســبل منهــا، حســب االقتضــاء، وضــع نظــام ســليم متــوازن لحقــوق الملكيــة الفكريــة، وهــو مــا
هامــا ألمــور عــدة منهــا اســتحداث أدويــة جديــدة، حســبما أقــر بــه إعــالن الدوحــة المتعلــق باتفــاق منظمــة التجــارة 

  ية المتعلق بالجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية وبالصحة العامة؛العالم
  

نعيد تأكيد الحق في االستفادة على الوجه األكمل من األحكام الواردة في اتفاق منظمة التجـارة العالميـة   -٣٥
متعلق باتفاق منظمـة التجـارة المتعلق بالجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية وفي إعالن الدوحة ال

العالمية المتعلق بالجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية وبالصحة العامة وفي قرار المجلـس العـام 
مـــن إعـــالن الدوحـــة وفـــي  ٦المتعلـــق بتنفيـــذ الفقـــرة  ٢٠٠٣آب/أغســـطس  ٣٠لمنظمـــة التجـــارة العالميـــة المـــؤرخ 



    A68/11       Annex 1     ١الملحق        ٦٨/١١ج

18 

فاق، بعد إتمام اإلجراءات الرسمية لقبوله، التي تـوفر المرونـة الالزمـة لحمايـة من االت ٣١التعديل المقترح للمادة 
الصــحة العامــة، وبصــفة خاصــة الحــق فــي تعزيــز إمكانيــة حصــول الجميــع علــى األدويــة والتشــجيع علــى تقــديم 

  المساعدة للبلدان النامية في هذا الصدد؛
  

، ٢٠١٥عنــد وضــع خطــة التنميــة لمــا بعــد عــام نــولي االعتبــار الــالزم للتصــدي لألمــراض غيــر المعديــة   -٣٦
  مع مراعاة عواقبها االجتماعية االقتصادية ومحدداتها وصلتها بالفقر، على وجه الخصوص؛

  
، بالتشـاور مـع الـدول األعضـاء ٢٠١٥نهيب بمنظمة الصحة العالمية أن تضع، قبـل حلـول نهايـة عـام   -٣٧

وقاية من األمراض غير المعدية ومكافحتهـا ومـع ضـمان تـوفير وفي سياق آلية التنسيق العالمية الشاملة بشأن ال
الحمايـــة المالئمـــة مـــن المصـــالح الخاصـــة، نهجـــا يمكـــن اســـتخدامه لتســـجيل وتعمـــيم مســـاهمات القطـــاع الخـــاص 
  وكيانات األعمال الخيرية والمجتمع المدني في بلوغ األهداف الطوعية التسعة المتعلقة باألمراض غير المعدية؛

  
  قيق الغاية المنشودة: إجراءات المتابعةمن أجل تح

  
، بالتعــاون مــع الــدول األعضــاء ومنظمــة ٢٠١٧نطلــب إلــى األمــين العــام أن يقــدم، بحلــول أواخــر عــام   -٣٨

الصحة العالمية وصناديق منظومة األمم المتحدة وبرامجهـا ووكاالتهـا المتخصصـة المعنيـة، تقريـرا إلـى الجمعيـة 
ألعضــاء عــن التقــدم المحــرز فــي تنفيــذ هــذه الوثيقــة الختاميــة واإلعــالن السياســي العامــة لكــي تنظــر فيــه الــدول ا

لالجتمـــاع الرفيـــع المســـتوى للجمعيـــة العامـــة المعنـــي بالوقايـــة مـــن األمـــراض غيـــر المعديـــة ومكافحتهـــا، تحضـــيرا 
للتقــــدم المحــــرز فــــي مجــــال الوقايــــة مــــن األمــــراض غيــــر المعديــــة  ٢٠١٨الســــتعراض شــــامل يجــــرى فــــي عــــام 

  حتها.ومكاف
  

  ١٠٠الجلسة العامة 
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  ٢الملحق 
  التسلسل الزمني للتقارير والمسوح والتقييمات

الجمعية العامة  
 لألمم المتحدة

مجلس األمم المتحدة 
 االقتصادي واالجتماعي

مسح بشأن تقييم  اإلرشاد التقييم جمعية الصحة العالمية
القدرات الوطنية 

لمكافحة األمراض 
 غير السارية

تقرير عن التقدم   
 المحرز

القرار تقرير عن تنفيذ 
(فرقة عمل  ٢٠١٣/١٢

األمم المتحدة المشتركة 
بين الوكاالت المعنية 

بالوقاية من األمراض غير 
) الساريةغير (المعدية 

 ومكافحتها)

تقارير عن التقدم 
المحرز في تنفيذ خطة 
العمل العالمية بشأن 
الوقاية من األمراض 
 غير السارية ومكافحتها

٢٠٢٠-٢٠١٣ 

تقارير عن التقدم 
المحرز في بلوغ 
الغايات العالمية 
 االختيارية التسع

من  ٣تحديث التذييل 
خطة العمل العالمية 
بشأن الوقاية من 

األمراض غير السارية 
  ومكافحتها 

٢٠٢٠-٢٠١٣ 

تقييم مستقل لتنفيذ 
خطة العمل العالمية 
بشأن الوقاية من 

األمراض غير السارية
-٢٠١٣ومكافحتها 

٢٠٢٠ 

التقرير العالمي 
للمنظمة عن حالة 
األمراض غير 

  السارية

  

٢٠١٥   ×          ×  ×  
٢٠١٦     ×  ×  ×    ×    
٢٠١٧ ×          ×    ×  
االجتماع الرفيع  ٢٠١٨

  المستوى الثالث
  ×            

٢٠١٩               ×  
٢٠٢٠           ×      
٢٠٢١     ×  ×      ×    
٢٠٢٢                 
٢٠٢٣                  
٢٠٢٤                 
٢٠٢٥                 
٢٠٢٦       ×          
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  ٣الملحق 
  

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

  
  

  ةالعام المديرةتقرير من 
  
 األمــراض مــن الوقايــة بشــأن العالميــة التنســيق آليــة اختصاصــات والســتون الســابعة العالميــة الصــحة جمعيــة أقــّرت  -١

 عمــلال بخطــة علمــاً  وأحاطــت ،١ إضــافة ٦٧/١٤ج الوثيقــة مــن ١ التــذييل فــي المبــّين النحــو علــى ومكافحتهــا الســارية غيــر
 مثلما لآللية، التابعة العاملة األفرقة اختصاصات فيها بما ،٢٠١٥-٢٠١٤ الفترة تشمل التي العالمية اآللية تلكل المقترحة

  ١.١ تنقيح ٣ إضافة ٦٧/١٤ج الوثيقة ملحق في يرد
  
 ومكافحتهــا، الســارية غيــر األمــراض مــن الوقايــة بشــأن العالميــة التنســيق آليــة اختصاصــات مــن ١٥ بــالفقرة وعمــالً   -٢

 لكـي التنفيـذي المجلـس إلـى ٢٠١٧-٢٠١٦ الفتـرة تشـمل التـي العمـل لخطـة الثانيـة المسـودة ههنـا طيـه العامة المديرة تقدم
  .والستين الثامنة العالمية الصحة جمعية إلى إحالتها قبل فيها ينظر

  
 تشـمل والتـي زمنية بأطر المحددة العاملة األفرقة أنشطة فيها بما العالمية، التنسيق آلية أنشطة التقرير هذا ويبّين  -٣

 للمنظمــة العالميــة العمــل وخطــة العالميــة التنســيق آليــة اختصاصــات مــن كــالً  العمــل خطــة وتراعــي. ٢٠١٧-٢٠١٦ الفتــرة
 الرفيـع العامـة الجمعيـة الجتمـاع السياسـي واإلعـالن ٢٠٢٠٢-٢٠١٣ ومكافحتهـا السـارية غيـر األمراض من الوقاية بشأن

 العامة الجمعية الجتماع الختامية والوثيقة ٣ومكافحتها) السارية غير( المعدية غير األمراض من بالوقاية المعني المستوى
 المعديـة غيـر األمـراض مـن الوقايـة في المحرز للتقدم الشاملين والتقييم باالستعراض المعني المستوى الرفيع المتحدة لألمم

  ٤.ومكافحتها) السارية غير(
  
 فـي المبّينـة الخمـس الوظـائف مـع شـىاتتم) ١٢ إلـى ٨ مـن الفقـرات( أغـراض خمسـة حـول العمـل خطة وتتمحور  -٤

/ األول وكــانون ٢٠١٦ ينــاير/ الثــاني كــانون بــين مــا الواقعــة الفتــرة فــي تنفَّــذ وســوف. العالميــة التنســيق آليــة اختصاصــات
 المخصصــة الماليــة واالعتمــادات ٢٠١٧-٢٠١٦ المقترحــة البرمجيــة للميزانيــة الزمنــي اإلطــار مــع تمشــياً  ٢٠١٧ ديســمبر
 ١-٢ الحصـيلة فـي تلـك العمـل خطـة بالكامل وسُتدمج. البرمجية الميزانية تلك في والمدرجة العالمية التنسيق آلية ألنشطة
 ١-٢ البرمجــــي لمجــــالا وشــــبكة ٢ الفئــــة شــــبكة خــــالل مــــن ســــتنفَّذ التــــي ،٢٠١٧-٢٠١٦ المقترحــــة البرمجيــــة للميزانيــــة

  .الراسخة التشغيلية اإلجراءات مع يتمشى بما
  
 تشــمل التــي الثانيــة العمــل خطــة مســودة فــإن ٢٠١٥،٥-٢٠١٤ الفتــرة تشــمل التــي العمــل خطــة حــال هــو ومثلمــا  -٥

 علـى المتخـذة واإلجراءات المتعددين المصلحة أصحاب ومشاركة األنشطة تنسيق تيسير إلى تهدف ٢٠١٧-٢٠١٦ الفترة

                                                           
للجنــة "أ" التابعــة لجمعيــة الصــحة العالميــة  ، المحضــر المــوجز للجلســة الســابعة٣/ ســجالت/ ٦٧/٢٠١٤ج ص عانظــر الوثيقــة     ١

  ، (باإلنكليزية).٢السابعة والستين، الفرع 
  .١٠-٦٦ج ص عالتي اعتمدتها جمعية الصحة العالمية السادسة والستون في القرار     ٢
  ).٢٠١١( ٦٦/٢الذي اعتمدته الجمعية العامة لألمم المتحدة في القرار     ٣
  ).٢٠١٤( ٦٨/٣٠٠التي اعتمدتها الجمعية العامة لألمم المتحدة في القرار     ٤
 .١ تنقيح ٣ إضافة ٦٧/١٤ج الوثيقة في الواردة    ٥
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 تنفيــذ فــي اإلسـهام أجــل مـن وذلــك والعـالمي، واإلقليمــي والــوطني المحلـي المســتوى علـى تنســيقها وتعزيـز القطاعــات صـعيد
 اختصاصــات مــع يتمشــى بمـا ،٢٠٢٠-٢٠١٣ ومكافحتهــا الســارية غيـر األمــراض مــن الوقايــة بشـأن العالميــة العمــل خطـة
  .العالمية التنسيق آلية
 

  واإلجراءات األغراض
  
 األمراض من الوقاية بشأن العالمية العمل خطة بتنفيذ اإلسراع ضرورة بشأن الوعي وٕاذكاء الدعوة: ١ الغرض  -٦

ــة خطــة فــي ومكافحتهــا األمــراض تلــك مــن الوقايــة موضــوع وٕادراج ،٢٠٢٠-٢٠١٣ ومكافحتهــا الســارية غيــر  التنمي
  .الدولية

  
 النصــف فــي بتنفيــذها والبــدء ٢٠١٦ عــام مــن األول النصــف فــي عالميــة اتصــاالت حملــة شــن  :١-١ اإلجــراء

 غيـر األمـراض عـبء مـن خالٍ  عالم إيجاد إلى الرامية التسع العالمية الغايات تحقيق جدوى بحث إلى والدعوة منه، الثاني
 سـواء حـد على والشركاء البلدان تواصل أن شريطة ،٢٠٢٥ بعام الُمحّدد النهائي الموعد بحلول تجنبها يمكن التي السارية
  .التنفيذ موضع الالزمة والموارد السياسات وضع بشأن المشتركة بالتزاماتها الوفاء

  
 فـي األعضـاء الـدول دعـم فـي الدول غير الفاعلة الجهات دور حول ٢٠١٦ عام في حوار إقامة  :٢-١ اإلجراء

 إعـداد إلـى الحـوار ذاك وسـيؤدي. ٢٠١٥ عـام بعـد ما فترة في السارية غير األمراض مواجهة إلى الرامية الوطنية جهودها
  .توصيات على يشتمل تقرير

  
 بـــين السياســـات اتســـاق تعزيـــز مـــن الحكومـــات تمكـــين كيفيـــة حـــول ٢٠١٧ عـــام فـــي حـــوار إقامـــة  :٣-١ اإلجــراء

 تقريــر إعــداد إلــى الحــوار ذاك وســيؤدي. الســارية غيــر األمــراض فــي تــؤثر التــي السياســات برســم المعنيــة األوســاط مختلــف
  .توصيات على يشتمل

  
 يتعلـق فيمـا الممارسـات أفضـل أو/ و العلميـة البيِّنـات إلى باالستناد المعلومات وتبادل المعرفة بث: ٢ الغرض  -٧

  .٢٠٢٠-٢٠١٣ ومكافحتها السارية غير األمراض من الوقاية بشأن العالمية العمل خطة بتنفيذ
  

، اإلنترنت شبكة على إنشاؤها المقّرر المنصات خالل من المشاركة الجهات إشراك نطاق توسيع  :١-٢ اإلجراء
علـى شـبكة  واستخدام المنصةوضع متطلبات ومعايير اإلتاحة للمجموعات المختلفة، بما فيها  ٢٠١٥و ٢٠١٤في عامي 

  اإلنترنت لنشر المعلومات بشأن الخطط القطرية وتنفيذ االلتزامات الوطنية.
  

التفاعـل بــين تحقيـق التكلفـة المنخفضـة لنشــر المعـارف و استكشـاف الـنهج األخــرى المحتملـة ذات   :٢-٢ اإلجـراء
  واستخدام هذه النهج حسب االقتضاء.  الجهات المشاركة

  
تحويلهـــا، وتحديـــد بـــاألمراض غيـــر الســـارية و  المتعلقـــةتيســـير تبـــادل المعلومـــات بشـــأن البحـــوث   :٣-٢ اإلجـــراء

قاعـــدة المعـــارف التخـــاذ اإلجـــراءات االبتكـــار بهـــدف تعزيـــز التـــي تحـــول دون إجـــراء البحـــوث وتحويلهـــا، وتيســـير  العقبـــات
   المستمرة على الصعيد الوطني واإلقليمي والعالمي.

  
  للجهات المشاركة. اإلنترنت شبكة على الدراسية الدورات من جديدة سلسلةعقد   :٤-٢ اإلجراء
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 مــن الوقايــة بشــأن العالميــة العمــل خطــة تنفيــذ ســبيل تعتــرض التــي العقبــات لتحديــد محفــل إقامــة: ٣ الغــرض  -٨
 وتعزيــز لتنفيــذها، الالزمــة االبتكاريــة واإلجــراءات الحلــول وتبــادل ٢٠٢٠-٢٠١٣ ومكافحتهــا الســارية غيــر األمــراض
  .القطاعات صعيد على المستدامة اإلجراءات

  
 والجهــات األعضــاء الــدول تشــجيع ووســائل بســبل ليوصــي ٢٠١٦ عــام فــي عامــل فريــق إنشــاء  :١-٣ اإلجــراء

 األيـدز لمـرض الالزمـة االستجابات في ومكافحتها السارية غير األمراض من الوقاية إدراج تعزيز على الدول غير الفاعلة
 األمـراض بمكافحـة المعنيـة البرامج سائر وكذلك والطفل، األم وصحة واإلنجابية الجنسية الصحة وبرامج بفيروسه والعدوى
 أوسع نطاق على المبذولة الجهود من جزءاً  بوصفها إدراجها منها بوسائل ١،السل بمكافحة المعنية تلك قبيل من السارية،
 تــوفير خـالل مـن ومكافحتهــا السـارية غيـر األمــراض مـن الوقايـة موضــوع معالجـة صـوب وتوجيههــا الصـحية الـنظم لتعزيـز
 يشــمل تقريــراً  العامــل الفريــق وســيعد ٢.الشــاملة الصــحية التغطيــة وتحقيــق النــاس علــى تركــز التــي األوليــة الصــحية الرعايــة
  .توصيات

  
 والجهــات األعضــاء الــدول تشــجيع ووســائل بســبل ليوصــي ٢٠١٦ عــام فــي عامــل فريــق إنشــاء  :٢-٣ اإلجــراء

 بتلـــك يتعلـــق فيمـــا الوطنيـــة الخطـــط مـــع الســـارية غيـــر األمـــراض بشـــأن الـــدولي التعـــاون مواءمـــة علـــى الـــدول غيـــر الفاعلـــة
 غيــر األمــراض مجــال فــي المبذولــة للجهــود دعمــاً  اإلنمــائي الخارجيــة المــوارد وأثــر المعونــة فعاليــة زيــادة بهــدف األمــراض
  .توصيات يشمل تقريراً  العامل الفريق وسيعد ٣.السارية

  
 والجهــات األعضــاء الــدول تشــجيع ووســائل بســبل ليوصــي ٢٠١٧ عــام فــي عامــل فريــق إنشــاء  :٣-٣ اإلجــراء

 التركيــز مــع الســارية، غيــر األمــراض بشــأن الصــحية بــاألمور والتوعيــة الصــحي التثقيــف تعزيــز علــى الــدول غيــر الفاعلــة
 ٤،الصحية باألمور الوعي عدم من تعاني التي أو/ و المتدني الصحي الوعي ذات السكان مجموعات على خاصة بصفة
 من ٣ التذييل في ترد التكلفة ومعقولة المردودية عالية تدخالت من األعضاء الدول جميع تنفذه ما مراعاة إطار في وذلك
 العامـل الفريـق وسـيعد. ٢٠٢٠-٢٠١٣ ومكافحتهـا السـارية غيـر األمـراض من الوقاية بشأن للمنظمة العالمية العمل خطة
  .توصيات يشمل تقريراً 

  
 صـعيد علـى المسـتدامة اإلجـراءات وتعزيـز تحديـد طريـق عـن القطاعـات المتعـدد العمـل فـي التقدم: ٤ الغرض  -٩

 ومكافحتهـا السـارية غير األمراض من الوقاية بشأن العالمية العمل خطة تنفيذ في تسهم أن شأنها من التي القطاعات
  .اوتدعمه ٢٠٢٠-٢٠١٣

  
 وٕانشــــاء ٢٠١٥و ٢٠١٤ عــــامي فــــي ُأنِشــــَئت التــــي الممارســــين جماعــــات دعــــم فــــي االســــتمرار  :١-٤ اإلجــــراء

  .٢٠١٧و ٢٠١٦ عامي في منها جديدة جماعات
  

                                                           
 الجمعيــة قــرار مــن) هـــ(٣٠و) د(٣٠ الفقــرتين فــي الــوارد الوفــود ورؤســاء والحكومــات الــدول وممثلــي وزراء التــزام فــي يــرد لمــا وفقــاً    ١

 .٦٨/٣٠٠ المتحدة لألمم العامة

 لألمـم العامـة الجمعيـة قـرار مـن) ج(٣٠ الفقـرة فـي الوارد الوفود ورؤساء والحكومات الدول وممثلي وزراء التزام في يرد لما وفقاً     ٢
 .٦٨/٣٠٠ المتحدة

 العامــة الجمعيــة قــرار مــن) ٩)(أ(٣٠ الفقــرة فــي الــوارد الوفــود ورؤســاء والحكومــات الــدول وممثلــي وزراء التــزام فــي يــرد لمــا وفقــاً    ٣
 .٦٨/٣٠٠ المتحدة لألمم

 العامــة الجمعيــة قــرار مــن) ٣)(أ(٣٠ الفقــرة فــي الــوارد الوفــود ورؤســاء والحكومــات الــدول وممثلــي وزراء التــزام فــي يــرد لمــا وفقــاً    ٤
 .٦٨/٣٠٠ المتحدة لألمم
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 عــام نهايــة حلــول قبــل وضــعته قــد المنظمــة ســتكون الــذي الــنهج بتطبيــق ٢٠١٦ عــام فــي البــدء  :٢-٤ اإلجــراء
 االختياريـة الغايات بلوغ في المدني والمجتمع الخيرية األعمال وكيانات الخاص القطاع مساهمات وتعميم لتسجيل ٢٠١٥
  ١.السارية غير باألمراض المتعلقة التسع

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

 الســارية غيــر األمــراض مــن الوقايــة بشــأن العالميــة العمــل خطــة تنفيــذ أجــل مــن والعــالمي واإلقليمــي والــوطني المحلــي
  .٢٠٢٠-٢٠١٣ ومكافحتها

  
 مـن إقلـيم كـل فـي دراسـتان( دراسـة ١٢ إلجـراء المشـاركين مـن والمختـارين المعنيـين طاقات حشد  :١-٥ اإلجراء

 بالبلـدان الـوطني الصـعيد علـى السارية غير األمراض العمومية الصحة عاتق على تلقيه الذي العبء عن) المنظمة أقاليم
 وستُنشر. العمل وثمرة العمل عن التقاعس وثمن واالقتصادية االجتماعية والتنمية بالفقر األمراض تلك عالقة وعن النامية
  .٢٠١٧و ٢٠١٦ عامي في الدراسات تلك حصيلة

  
 المحتملـة وتلـك القائمـة بـالموارد خـرائط لرسـم ٢٠١٦ عـام فـي اإلنترنـت شـبكة علـى منصـة إنشاء  :٢-٥ اإلجراء

 غيـر األمـراض عـالج بشـأن المقطوعة بالتزاماتها الوفاء في لمساعدتها النامية البلدان إلى المشاركين من المقدمة واآلليات
  .٢٠١٥ عام بعد ما فترة في السارية

  
  العام االجتماع

  
مــن نطــاق اختصاصــات آليــة التنســيق العالميــة، فــإن الجهــات المشــاركة فيهــا ســتعقد  ١٢طبقــًا لمــا يــرد فــي الفقــرة   -١١

بغــرض تيســير التنســيق وتعزيــزه فيمــا يتصــل باألنشــطة وبمشــاركة الجهــات صــاحبة  ٢٠١٧اجتماعــًا وجهــًا لوجــه فــي عــام 
والنهوض كذلك بخطة العمل العالمية للمنظمة بشأن  المصلحة المتعددة وعملها في جميع القطاعات على كل المستويات،

، وتقيـيم التقـدم الـذي تحـرزه آليـة التنسـيق العالميـة حتـى ذلـك ٢٠٢٠-٢٠١٣الوقاية من األمراض غير السـارية ومكافحتهـا 
-٢٠١٦التاريخ. وستحدد الدول األعضاء طرائق عقد ذاك االجتماع لدى اعتماد خطة عمـل آليـة التنسـيق العالميـة للفتـرة 

الطرائــــق المقترحــــة لعقــــد  ١ التــــذييل. وتــــرد فــــي ٢٠١٧-٢٠١٦وميزانيــــة المنظمــــة البرمجيــــة المتصــــلة بهــــا للفتــــرة  ٢٠١٧
  االجتماع العام.

  
  األولي التقييم

  
 ٢٠١٧من نطاق اختصاصات آلية التنسيق العالمية، ستجري جمعية الصحة في عام  ١٩وفقًا لما يرد في الفقرة   -١٢

تقييمــًا أوليــًا لتقــدير نتــائج آليــة التنســيق العالميــة وقيمتهــا المضــافة، مــع مراعــاة التقريــر المقــدم عــن التقــدم الُمحــرز فــي تنفيــذ 
وخطــــة التنميــــة  ٢٠٢٠-٢٠١٣مــــن األمــــراض غيــــر الســــارية ومكافحتهــــا خطــــة العمــــل العالميــــة للمنظمــــة بشــــأن الوقايــــة 

  الطرائق المقترحة إلجراء التقييم األولي. ٢ التذييل. وترد في ٢٠١٥المستدامة لما بعد عام 
 
  
  

                                                           
، ســـتقوم أمانـــة المنظمـــة قبـــل حلـــول نهايـــة ٦٨/٣٠٠مـــن قـــرار الجمعيـــة العامـــة لألمـــم المتحـــدة  ٣٧وفقـــًا لمـــا يـــرد فـــي الفقـــرة     ١

وعقب التشـاور مـع الـدول األعضـاء، بوضـع نهـج يمكـن اسـتخدامه لتسـجيل وتعمـيم مسـاهمات القطـاع الخـاص وكيانـات  ٢٠١٥ عام
 الغايات االختيارية التسع المتعلقة باألمراض غير السارية. األعمال الخيرية والمجتمع المدني في بلوغ
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  ١التذييل 
  

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

  
 .العام االجتماع عضو دولة تستضيف سوف -١
 
 وسـيدعو البلــد المضـيف والمنظمــة إلــى عقـد أول اجتمــاع عـام آلليــة التنســيق العالميـة بشــأن الوقايـة مــن األمــراض -٢

  ، وسيستغرق عقد االجتماع العام يومين.٢٠١٧غير السارية ومكافحتها أثناء النصف األول من عام 
  
 المتحــدة األمـم وبرنـامج العالميـة التجـارة ومنظمـة الـدولي البنـك مصـلحة تحـّري والمنظمـة المضـيف البلـد وسـيتولى  -٣

  .االجتماع استضافة في التشارك يخص فيما اإلنمائي
  
 استضـــافة فـــي اهتمامهـــا بشـــأن األعضـــاء الـــدول إلـــى دعـــوة توجيـــه عقـــب العـــام االجتمـــاع انعقـــاد مكـــان وســـُيحّدد  -٤

  .االجتماع
  
وســيتناول االجتمــاع العــام الســبل الكفيلــة بتمكــين الحكومــات مــن تيســير التنســيق وتعزيــزه فيمــا يتصــل باألنشــطة   -٥

وبمشاركة الجهات صاحبة المصلحة المتعـددة وعملهـا فـي جميـع القطاعـات علـى كـل المسـتويات، والنهـوض كـذلك بخطـة 
، والعمل في الوقت نفسه على ٢٠٢٠-٢٠١٣رية ومكافحتها العمل العالمية للمنظمة بشأن الوقاية من األمراض غير السا

تجنب ازدواجية الجهود واستخدام الموارد على نحو يضمن الكفاءة وتحقيق النتائج وحماية الصـحة العموميـة مـن أي تـأثير 
  ال مبرر له ألي شكل من أشكال تضارب المصالح، سواء أكان فعليًا أم متصورًا أم محتمًال.

  
  .األعضاء الدول وسيتم تحديد مستواه بالتشاور مع ،تقنياً و أ /اجتماعًا وزاريًا و االجتماع وسيكون  -٦
  
  .االجتماع حضور من األعضاء الدول جميع وستتمكن  -٧
  
 وغيرهـا المتخصصـة ووكاالتهـا وبرامجهـا المتحـدة األمـم منظومـة صـناديق االجتمـاع حضـور مـن أيضـاً  وستتمكن  -٨
وسـتتمكن  .ومكافحتهـا السـارية غيـر األمـراض مـن الوقايـة بشـأن العالميـة التنسـيق آليـة في المشاركة الدولية المنظمات من

كـذلك مــن حضــور االجتمـاع الجهــات الفاعلــة غيـر الــدول المشــاركة فــي آليـة التنســيق العالميــة بشـأن الوقايــة مــن األمــراض 
  وستشتمل الترتيبات التنظيمية المتخذة بشأن عقد االجتماع العام على ما يلي: غير السارية ومكافحتها.

  
جلســة عامــة افتتاحيــة يرأســها وزيــر مــن البلــد المضــيف تبــرز البيانــات االفتتاحيــة التــي يــدلي بهــا رئــيس   (أ)

بين المشاركين  الدولة أو حكومة البلد المضيف، والمديرة العامة، وممثل عن المجتمع المدني سيجري اختياره من
 في آلية التنسيق العالمية بشأن الوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها

 
جلسات عامة رسـمية ُتعقـد فـي اليـومين األول والثـاني برئاسـة وزراء البلـد المضـيف وتبـرز البيانـات التـي   (ب)

 تدلي بها الدول األعضاء
  

برئاســة وزيــر مــن البلــد المضــيف، وتشــمل عرضــًا لملخصــات جلســة عامــة ختاميــة ُتعقــد فــي اليــوم الثــاني   (ج)
  وقائع اجتماعات الموائد المستديرة
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بعـد مناقشـتها  ةوضـع صـيغتها النهائيـالتـي سـيتم  أربعة اجتماعات موائد مستديرة حـول المواضـيع التاليـة  (د)
  :مع الدول األعضاء

  
 األمــراض بشــأن المســاءلة وتحســين الشــؤون تصــريف عمليــة تعزيــز  -١ المســتديرة المائــدة اجتمــاع  -

 لتعزيــــز الخــــاص والقطــــاع المــــدني المجتمــــع قــــدرات تعبئــــة للحكومــــات يمكــــن كيــــف: الســــارية غيــــر
 خــالل مــن إســهاماتهما وقيــاس الســارية غيــر بــاألمراض المتعلقــة التســع الغايــات بلــوغ فــي إســهامهما
 قطـــاع غيـــر أخـــرى قطاعـــات إشـــراك الحكومـــات تســـتطيع كيـــف المســـاءلة؟ وأطـــر العامـــة التقـــارير
 كيـف الحكوميـة؟ القطاعـات غير أخرى قطاعات قدرات تعبئة من الحكومات تتمكن كيف الصحة؟
 الســـارية غيـــر األمـــراض مـــن للوقايـــة المكـــّرس والـــدولي المحلـــي التمويـــل زيـــادة للحكومـــات يتســـنى

  ومكافحتها؟
  

 تســـتطيع كيـــف: الســـارية غيـــر األمـــراض خطـــر عوامـــل مـــن الحـــد  -٢ المســـتديرة المائـــدة اجتمـــاع  -
 الــدول لجميــع التكلفــة ومعقولــة المردوديــة عاليــة تــدخالت مجموعــة لتنفيــذ نهــوج اعتمــاد الحكومــات
 عـن فضـالً  كافـة، الحكوميـة الـدوائر فيـه تشـارك نحـو علـى الخطر عوامل من الحد بشأن األعضاء
  الخاص؟ والقطاع المدني المجتمع

  
تمكــين الــنظم الصــحية مــن االســتجابة بفضــل تــوفير رعايــة صــحية   -٣اجتمــاع المائــدة المســتديرة   -

إشـراك المجتمـع المـدني  يمكـن للحكومـاتأولية محورها الناس وتحقيق تغطية صحية شـاملة: كيـف 
والقطــــاع الخــــاص فــــي تنفيــــذ مجموعــــة تــــدخالت عاليــــة المردوديــــة ومعقولــــة التكلفــــة لجميــــع الــــدول 

يههــا فــي مجــال الوقايــة مــن األمــراض غيــر الســارية األعضــاء مــن أجــل تعزيــز الــنظم الصــحية وتوج
  ومكافحتها بفضل توفير رعاية صحية أولية محورها الناس وتحقيق تغطية صحية شاملة؟

  
رصد االتجاهات وتقييم التقدم الُمحـرز: كيـف تـتمكن الحكومـات مـن   –٤اجتماع المائدة المستديرة   -

يز إسهامهما في رسم الخرائط الوبائية لألمراض تعبئة قدرات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتعز 
  غير السارية وتدعيم نظم الترصد الوطنية؟

  
ســـعيًا إلـــى تعزيـــز إجـــراء مناقشـــات تفاعليـــة وموضـــوعية، ستشـــارك فـــي كـــل اجتمـــاع مائـــدة مســـتديرة دول   (ه)

  ومكافحتها.أعضاء ومشاركون آخرون في آلية التنسيق العالمية بشأن الوقاية من األمراض غير السارية 
  

  وسيفضي االجتماع العام إلى إعداد تقرير موجز.  -٩
  
ــًا لمــا يــرد فــي القــرار   -١٠ ، فــإن مــن حــق الــدول األعضــاء المصــّنفة ضــمن فئــة أقــل البلــدان نمــوًا ١-٥٠ج ص عووفق

  منها.الحصول على دعم مالي يشمل منح تذكرة سفر بالطائرة من الدرجة االقتصادية لمندوب واحد من كل واحدة 
  
  وسيقدم االجتماع العام خدمات الترجمة الفورية باللغات الرسمية الست لألمم المتحدة.  -١١

  
وســيزّود االجتمــاع العــام المشــاركين غيــر القــادرين علــى حضــور االجتمــاع بخــدمات عقــد المــؤتمرات عبــر شــبكة   -١٢

  اإلنترنت، والتي ستَُبثُّ وقائعها عبر اإلنترنت.
  
ورهنًا بما يتخذه البلد المضيف مـن ترتيبـات، تشـير التقـديرات إلـى أن التكـاليف التـي سـتتكبدها المنظمـة عـن عقـد   -١٣

ماليين دوالر أمريكي، وهما رقمان يأخذان في حسبانهما التكاليف المتكبدة عن  ٤ماليين و ٣االجتماع العام ستتراوح بين 
  غرض.عقد اجتماعات سابقة مماثلة من حيث النطاق وال
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  ٢التذييل 
  

  بشأن العالمية التنسيق آللية األولي التقييم إلجراء المقترحة الطرائق
  ومكافحتها السارية غير األمراض من الوقاية

  
ســتكون جمعيــة الصــحة العالميــة هــي المفوضــة بــإجراء التقيــيم األولــي آلليــة التنســيق العالميــة بشــأن الوقايــة مــن  -١

  ومكافحتها، والمالكة لذاك التقييم.األمراض غير السارية 
  
والغــرض مــن التقيــيم األولــي هــو الوقــوف علــى مــا إذا كانــت آليــة التنســيق العالميــة قــد حققــت نتــائج ووفــرت قيمــة  -٢

 ٢٠١٧و ٢٠١٤مضــافة. وســيقّدم التقيــيم األولــي فهمــًا عــن كيفيــة تحقيــق النتــائج والحصــائل فــي الفتــرة الواقعــة بــين عــامي 
 ٢٠١٥-٢٠١٤فعاليتها واستدامتها وكفاءتها عقب مراعاة اختصاصات خطتي العمل الشاملتين للثنائيتين وبحث أهميتها و 

. وســـيبحث التقيـــيم األولـــي أيضـــًا اإلنجـــازات المتعلقـــة بسلســـلة نتـــائج المنظمـــة، ويجـــري تحلـــيًال منهجيـــًا ٢٠١٧-٢٠١٦و
  لية التنسيق العالمية.لألعمال التي أنجزتها أمانة المنظمة وفقًا لخطط عملها فيما يخص آ

  
وسُيدعى إلى تشكيل فريق معني بإدارة التقييم للمساعدة في اختيار الخبراء االستشاريين المعنيـين بـالتقييم وتوجيـه  -٣

إجرائــه ومراقبــة جودتــه. وســيتكفل الفريــق بمســؤولية وضــع االختصاصــات وٕاقرارهــا واإلدالء بتعليقــات علــى مســودة التقريــر. 
إبالغ الفريق المعني بإدارة التقييم بما ُيحـرز مـن تقـدم، وسـيكون متاحـًا للـرد علـى استفسـارات فرقـة التقيـيم، وسُيواظب على 

وينبغـــي أن يقـــدم مقترحـــات لكـــي ُينظـــر فيهـــا. وســـيتألف الفريـــق المعنـــي بـــإدارة التقيـــيم مـــن أعضـــاء مكتـــب جمعيـــة الصـــحة 
  .إنجازه ألعماله العالمية السبعين وسيحصل على الدعم من أمانة المنظمة في

  
وســيتكون قــوام فرقــة التقيــيم مــن خبــراء استشــاريين خــارجيين ومســتقلين مــن الملّمــين بقــدر مناســب مــن المعــارف  -٤

والمهارات المختلطة في موضوع التقييم، فضًال عن خبرتهم في إجراء التقييمات. ومن المقترح اختيار الخبراء االستشاريين 
ـــدع ى فيهـــا كبـــار الخبـــراء االستشـــاريين إلـــى تقـــديم مقترحـــات بشـــأن إجـــراء التقيـــيم وفقـــًا مـــن خـــالل طلـــب تقـــديم عـــروض ُي

لالختصاصـــات المعتمـــدة. وســـُتدرس المقترحـــات علـــى أســـاس معـــايير تســـتند إلـــى توليفـــة مـــن الكفـــاءات التقنيـــة والتكـــاليف 
م مـــن أمانـــة المنظمـــة فـــي إنجازهـــا المتكبـــدة التـــي يقّرهـــا الفريـــق المعنـــي بـــإدارة التقيـــيم. وستحصـــل فرقـــة التقيـــيم علـــى الـــدع

  ألعمالها.
  
  :٢٠١٨إلى كانون الثاني/ يناير  ٢٠١٧وفيما يلي اإلطار الزمني الذي يشمل الفترة من نهاية أيار/ مايو  -٥
  

  ٢٠١٧إنشاء جمعية الصحة العالمية السبعون للفريق المعني بإدارة التقييم: أيار/ مايو   •
  
  ٢٠١٧التقييم الصيغة النهائية الختصاصات فرقة التقييم: حزيران/ يونيو وضع الفريق المعني بإدارة   •
  
  ٢٠١٧إصدار طلب تقديم المقترحات: تموز/ يوليو   •
  
   ٢٠١٧اختيار الفريق المعني بإدارة التقييم ألعضاء فرقة التقييم: أيلول/ سبتمبر   •
  
حة العالمية الحاديـة والسـبعين لكـي تنظـر تقديم التقرير النهائي عن طريق المجلس التنفيذي إلى جمعية الص  •

  ٢٠١٨ فيه: كانون الثاني/ يناير
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ورهنـــًا بوضـــع االختصاصـــات النهائيـــة وتشـــكيل فرقـــة التقيـــيم، تشـــير التقـــديرات إلـــى أن رســـوم التقيـــيم االستشـــارية  -٦
االختالفــات فــي دوالر أمريكــي. ويحســب هــذان الرقمــان حســاب  ١٢٥ ٠٠٠دوالر أمريكــي و ٦٠ ٠٠٠ســتكون فــي حــدود 

دوالر أمريكــي يوميــًا بالنســبة إلــى فرقــة  ٢٥٠٠دوالر أمريكــي و ١٠٠٠أجــور الخبــراء االستشــاريين، التــي تتــراوح مــثًال بــين 
دوالر أمريكـي  ٢٥ ٠٠٠يوم عمل تقريبًا. وسيلزم أيضًا تخصـيص مـوارد إضـافية تُقـّدر بنحـو  ٣٠مؤلفة من عضوين لمدة 

  تكاليف السفر وسواها من التكاليف المباشرة.ألغراض تغطية النفقات العامة و 
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