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ا، أو فيمـا يتعلـق بحـدودها. وحيثمـا تظهـر عبـارة "بلـد أو منطقـة" فـي عنـاوين الجـداول فإنهـا منطقة أو للسلطات فيه
  تشمل البلدان أو األقاليم أو المدن أو المناطق.
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  شؤون مراجعة الحسابات والمراقبة  -٢٢
  

  تقرير مراجع الحسابات الخارجي  ١-٢٢
  

  تقرير مراجع الحسابات الداخلي  ٢-٢٢
  

  شؤون العاملين  -٢٣
  

  التقرير السنوي عن الموارد البشرية  ١-٢٣
  

  تقرير لجنة الخدمة المدنية الدولية  ٢-٢٣
  

  تعديالت النظام األساسي للموظفين والئحة الموظفين   ٣-٢٣
  

  تقرير مجلس الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدة  ٤-٢٣
  

  تعيين ممثلين في لجنة المعاشات التقاعدية لموظفي منظمة الصحة العالمية  ٥-٢٣
  

  الشؤون اإلدارية والقانونية  -٢٤
  

  يق العامل المعني بانتخاب المدير العام لمنظمة الصحة العالميةمتابعة تقرير الفر   ١-٢٤
  

  العقارات  ٢-٢٤
  

  االتفاقات مع المنظمات الحكومية الدولية  ٣-٢٤
  

  نقل جنوب السودان من إقليم شرق المتوسط إلى اإلقليم األفريقي  ٤-٢٤
  

  يةالتعاون داخل منظومة األمم المتحدة ومع سائر المنظمات الحكومية الدول  -٢٥
  

  الُنظم الصحية  -١٧
  

  المنتجات الطبية المتدنية النوعية/ المزورة/ المغشوشة التوسيم/ المغشوشة/ المزيفة  ١-١٧
  

  متابعة تقرير فريق الخبراء االستشاريين العامل المعني بتمويل وتنسيق البحث والتطوير  ٢-١٧
  

  التغطية الصحية الشاملة  ٣-١٧
  

م فــي معالجــة مســألتي الــنقص والهجــرة وفــي االســتعداد لالحتياجــات القــوى العاملــة الصــحية: التقــد  ٤-١٧
  المستجدة

  
  الصحة اإللكترونية وأسماء نطاقات المواقع الصحية على شبكة اإلنترنت  ٥-١٧
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  التقارير المرحلية  -١٨
  

  األمراض غير السارية
  

اط فــي تــدعيم السياســات الخاصــة بــاألمراض غيــر الســارية مــن أجــل تعزيــز التمتــع بالنشــ  ألف:
  )٣-٦٥ع  ص  جمرحلة الشيخوخة (القرار 

  
ــــــــرار   باء: ــــــــى نحــــــــو ضــــــــار (الق ــــــــة للحــــــــد مــــــــن تعــــــــاطي الكحــــــــول عل   االســــــــتراتيجية العالمي

  )١٣-٦٣ع  ص  ج
  

  )٢١-٦٠ع  ص  ج(القرار  التخلص من اضطرابات عوز اليود بشكل دائم  جيم:
  

  التأهب والترصد واالستجابة
  

الطوارئ الصحية والكـوارث وتعزيـز مرونـة الـُنظم تعزيز القدرات الوطنية في مجال إدارة   دال:
  )١٠-٦٤ع  ص  ج(القرار  الصحية

  )٥ق١٢٤م تتغير المناخ والصحة (القرار   هاء:
  

  األمراض السارية
  

  )١٦-٦٤ع  ص  جاستئصال داء التنينات (القرار   واو:
  

  )١-٦٠ع  ص  ج(القرار  استئصال الجدري: تدمير مخزونات فيروس الجدري  زاي:
  

  حيةالُنظم الص
  

  )١٨-٥٥ع  ص  جسالمة المرضى (القرار   حاء:
  

  )٢٤-٦٤ع  ص  جمياه الشرب، واإلصحاح، والصحة (القرار   طاء:
  

  )٢٦-٦٠ع  ص  جصحة العمال: خطة العمل العالمية (القرار   ياء:
  

اســتراتيجية دمــج تحليــل المســائل واإلجــراءات المتعلقــة بنــوع الجــنس فــي عمــل المنظمــة   كاف:
  )٢٥-٦٠ع  ص  ج(القرار 

  
  )١٦-٦٠ع  ص  جالتقدم المحرز في استعمال األدوية على نحو رشيد (القرار   الم:

  
  استراتيجية السياسات الصحية وبحوث الُنظم  ميم:

  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  قائمة الوثائق
 
  
 ١جدول األعمال  ١تنقيح  ٦٦/١ج
  
 والثانيـة والثالثـينبعـد المائـة  الحاديـة والثالثـينتقرير المجلـس التنفيـذي عـن دورتيـه   ٦٦/٢ج

 بعد المائة
  
، أمــــام جمعيــــة الصــــحة العالميــــة ةالعامــــ ةكلمــــة الــــدكتورة مارغريــــت تشــــان، المــــدير   ٦٦/٣ج

 والستين السادسة
  
  مة الصحة العالميةمنظ إصالح  ٦٦/٤ج

  والتقرير المستوى الرفيعة التنفيذ خطة  
  
  : تقرير مبدئي٢٠١٣-٢٠١٢تنفيذ الميزانية البرمجية   ٦٦/٥ج
  
دة برنامج العمل العام الثاني عشر  ٦٦/٦ج   مسوَّ
  
  مشروع قرار  ١إضافة  ٦٦/٦ج

  ٢٠١٩-٢٠١٤برنامج العمل العام الثاني عشر، 
  
  ٢٠١٥-٢٠١٤ة الميزانية البرمجية المقترح  ٦٦/٧ج
  
  مشروع قرار  ١إضافة  ٦٦/٧ج

  ٢٠١٥-٢٠١٤الميزانية البرمجية   
  
دة إطار الرصد العالمي الشـامل واألهـداف للوقايـة مـن األمـراض غيـر السـارية   ٦٦/٨ج مسوَّ

  ومكافحتها
االجتمــاع الرســمي للــدول األعضــاء مــن أجــل اختتــام العمــل الخــاص بإطــار الرصــد   

لمؤشرات ومجموعة من األهداف العالمية االختيارية العالمي الشامل، بما في ذلك ا
  للوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها

  
تقريـــر عـــن اآلثـــار الماليـــة واإلداريـــة المترتبـــة بالنســـبة إلـــى األمانـــة نتيجـــة للقـــرارات   ١إضافة  ٦٦/٨ج

  ٢المقترح اعتمادها من ِقَبل المجلس التنفيذي أو جمعية الصحة
  
  

                                                      
  .ixانظر الصفحة     ١
  .٦الملحق انظر     ٢
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دة خ  ٦٦/٩ج   يـــــا فــــر السارية ومكافحتهــــن األمراض غيـــطة العمل الخاصة بالوقاية ممسوَّ
  ٢٠٢٠١-٢٠١٣الفترة   ١تصويب  ٦٦/٩و
 
دة خطة العمل الشاملة الخاصة بالصحة النفسية في الفترة   ١تنقيح  ٦٦/١٠ج  ٢٠٢٠٢-٢٠١٣مسوَّ
  
رتبـــة بالنســـبة إلـــى األمانـــة نتيجـــة للقـــرارات تقريـــر عـــن اآلثـــار الماليـــة واإلداريـــة المت  ١إضافة  ١تنقيح  ٦٦/١٠ج

 ٣المقترح اعتمادها من ِقَبل المجلس التنفيذي أو جمعية الصحة
  
مســـّودة خطـــة العمـــل الخاصـــة بالوقايـــة مـــن العمـــى وضـــعف البصـــر اللـــذين يمكـــن   ٦٦/١١ج

  ١ ٢٠١٩-٢٠١٤تجنبهما 
  ٢٠١٩-٢٠١٤توفير صحة العين للجميع: خطة عمل عالمية للفترة   

  
تقريـــر عـــن اآلثـــار الماليـــة واإلداريـــة المترتبـــة بالنســـبة إلـــى األمانـــة نتيجـــة للقـــرارات   ١إضافة  ٦٦/١١ج

  ١المقترح اعتمادها من ِقَبل المجلس التنفيذي أو جمعية الصحة
  
  العجز  ٦٦/١٢ج
 
  رصد بلوغ األهداف اإلنمائية لأللفية المتعلقة بالصحة  ٦٦/١٣ج
  
يعــة المســتوى المعقــودة للنهــوض بصــحة المــرأة أعمــال متابعــة توصــيات اللجــان الرف  ٦٦/١٤ج

 والطفل
  
 المحّددات االجتماعية للصحة  ٦٦/١٥ج
  
  )٢٠٠٥تنفيذ اللوائح الصحية الدولية (  ٦٦/١٦ج
  ١إضافة  ٦٦/١٦ج
 
التأهــــب لألنفلــــونزا الجائحــــة: تبــــادل فيروســــات األنفلــــونزا والتوصــــل إلــــى اللقاحــــات   ٦٦/١٧ج

  والفوائد األخرى
أهــب لمواجهــة األنفلــونزا الجائحــة التقريــر الثنــائي الســنوات لعــام اإلطــار الخــاص بالت  

٢٠١٣  
  
التأهــــب لألنفلــــونزا الجائحــــة: تبــــادل فيروســــات األنفلــــونزا والتوصــــل إلــــى اللقاحــــات   ١إضافة  ٦٦/١٧ج

  والفوائد األخرى
تقريــــر اجتمــــاع الفريــــق االستشــــاري المعنــــي باإلطــــار الخــــاص بالتأهــــب لألنفلــــونزا   

  الجائحة
  

                                                      
  .٤الملحق انظر     ١
  .٣الملحق انظر     ٢
  .٦الملحق انظر     ٣
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 تكثيف جهود المبادرة العالمية الستئصال شلل األطفال  ٦٦/١٨ج
  
 خطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات  ٦٦/١٩ج
  
  أمراض المناطق المدارية المهملة  ٦٦/٢٠ج

  الوقاية منها ومكافحتها والتخلص منها واستئصالها  
  
  المالريا  ٦٦/٢١ج
  
شـــــة التوســـــيم/ المغشوشـــــة/ المنتجـــــات الطبيـــــة المتدنيـــــة النوعيـــــة/ المـــــزورة/ المغشو   ٦٦/٢٢ج

  المزيفة
  
متابعـــة تقريـــر فريـــق الخبـــراء االستشـــاريين العامـــل المعنـــي بتمويـــل وتنســـيق البحـــث   ٦٦/٢٣ج

  والتطوير
  
  التغطية الصحية الشاملة  ٦٦/٢٤ج
  
القوى العاملة الصحية: التقدم في معالجة مسألتي النقص والهجـرة، وفـي االسـتعداد   ٦٦/٢٥ج

  جدةلتلبية االحتياجات المست
  
  نترنتإلالصحة اإللكترونية وأسماء نطاقات المواقع الصحية على شبكة ا  ٦٦/٢٦ج
  
  تقارير مرحلية  ٦٦/٢٧ج
  ١إضافة  ٦٦/٢٧جو 
  
األحــوال الصــحية فــي األرض الفلســطينية المحتلــة، بمــا فيهــا القــدس الشــرقية وفــي   ٦٦/٢٨ج

  الجوالن السوري المحتل
  
كـانون األول/  ٣١المراجعة فـي السـنة المنتهيـة فـي  المالية توالبياناالتقرير المالي   ٦٦/٢٩ج

  ٢٠١٢ديسمبر 
  
فــــي الســــنة  المســــاهمةالمســــاهمات الطوعيــــة حســــب الصــــندوق والجهــــة : الملحــــق  ١إضافة  ٦٦/٢٩ج

  ٢٠١٢كانون األول/ ديسمبر  ٣١المنتهية في 
  
اد حالة تحصيل االشتراكات المقدرة، بما في ذلك الـدول األعضـاء المتـأخرة فـي سـد  ٦٦/٣٠ج

  من الدستور ٧اشتراكاتها إلى حد يبرر تطبيق أحكام المادة 
  
  ٢٠١٥-٢٠١٤جدول تقدير االشتراكات للفترة   ٦٦/٣١ج
  
  ٢٠١٥-٢٠١٤جدول تقدير االشتراكات للفترة   ٦٦/٣٢ج

  إدارة مخاطر أسعار صرف العمالت األجنبية  
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  تعديالت الالئحة المالية والنظام المالي  ٦٦/٣٣ج
  
  جع الحسابات الخارجيتقرير مرا  ٦٦/٣٤ج
  
  الداخليمراجع الحسابات  تقرير  ٦٦/٣٥ج
  
  التقرير السنوي عن الموارد البشرية  ٦٦/٣٦ج
  
  تقرير لجنة الخدمة المدنية الدولية  ٦٦/٣٧ج
  
  تعديالت النظام األساسي للموظفين والئحة الموظفين  ٦٦/٣٨ج
 
  ي األمم المتحدةتقرير مجلس الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظف  ٦٦/٣٩ج
  
  تعيين ممثلين في لجنة المعاشات التقاعدية لموظفي منظمة الصحة العالمية  ٦٦/٤٠ج
  
  لفريق العامل المعني بانتخاب المدير العام لمنظمة الصحة العالميةا متابعة تقرير  ٦٦/٤١ج
  
  العقارات  ٦٦/٤٢ج
  
  ريقينقل جنوب السودان من إقليم شرق المتوسط إلى اإلقليم األف  ٦٦/٤٣ج
  
تقريـــر عـــن اآلثـــار الماليـــة واإلداريـــة المترتبـــة بالنســـبة إلـــى األمانـــة نتيجـــة للقـــرارات   ١إضافة  ٦٦/٤٣ج

  ١المقترح اعتمادها من ِقَبل المجلس التنفيذي أو جمعية الصحة
  
  التعاون داخل منظومة األمم المتحدة ومع سائر المنظمات الحكومية الدولية  ٦٦/٤٤ج
  
  صة لتسوية المتأخرات: طاجيكستانالترتيبات الخا  ٦٦/٤٥ج
  
  االتفاقات مع المنظمات غير الحكومية  ٦٦/٤٦ج

  ٢االتفاق بين منظمة الصحة العالمية ومركز الجنوب  
  
  ٢٠١٥الصحة في خطة التنمية لما بعد عام   ٦٦/٤٧ج
  
  إصالح منظمة الصحة العالمية  ٦٦/٤٨ج

  تمويل منظمة الصحة العالمية  
  
  صالح منظمة الصحة العالميةإ  ٦٦/٤٩ج

  خطة التنفيذ الرفيعة المستوى والتقرير  
                                                      

  .٦الملحق انظر     ١
  .٥الملحق انظر     ٢
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ــــى جمعيــــة    ــــس التنفيــــذي إل ــــة واإلدارة التابعــــة للمجل ــــة البرنــــامج والميزاني ــــر لجن تقري
  الصحة العالمية السادسة والستين

  
  إصالح منظمة الصحة العالمية  ٦٦/٥٠ج

  تمويل المنظمة  
دارة التابعة للمجلس التنفيذي إلى جمعية الصحة تقرير لجنة البرنامج والميزانية واإل  

  العالمية السادسة والستين
  
  : تقرير مبدئي٢٠١٣-٢٠١٢تنفيذ الميزانية البرمجية   ٦٦/٥١ج

تقرير لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة للمجلس التنفيذي إلى جمعية الصحة   
  العالمية السادسة والستين

  
  عمل العام الثاني عشرمسّودة برنامج ال  ٦٦/٥٢ج
تقرير لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة للمجلس التنفيذي إلى جمعية الصحة   ١تصويب  ٦٦/٥٢جو 

  العالمية السادسة والستين
  
  ٢٠١٥-٢٠١٤الميزانية البرمجية المقترحة   ٦٦/٥٣ج

جمعية الصحة  تقرير لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة للمجلس التنفيذي إلى  
  العالمية السادسة والستين

  
 ٢٠١٢كـانون الثـاني/ ينـاير  ١التقرير المالي والبيانات المالية المراجعـة للفتـرة مـن   ٦٦/٥٤ج

  ٢٠١٢كانون األول/ ديسمبر  ٣١إلى 
تقرير لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة للمجلس التنفيذي إلى جمعية الصحة   

  الستينالعالمية السادسة و 
  
حالة تحصيل االشتراكات المقدرة، بما في ذلك الـدول األعضـاء المتـأخرة فـي سـداد   ٦٦/٥٥ج

مــن الدســتور والترتيبــات الخاصــة  ٧اشــتراكاتها إلــى حــد يبــرر تطبيــق أحكــام المــادة 
  لتسوية المتأخرات: طاجيكستان

ى جمعية الصحة تقرير لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة للمجلس التنفيذي إل  
  العالمية السادسة والستين

  
  ٢٠١٥-٢٠١٤جدول تقدير االشتراكات للفترة   ٦٦/٥٦ج

  إدارة مخاطر أسعار صرف العمالت األجنبية  
تقرير لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة للمجلس التنفيذي إلى جمعية الصحة   

  العالمية السادسة والستين
  
  المالية والنظام الماليتعديالت الالئحة   ٦٦/٥٧ج

تقرير لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة للمجلس التنفيذي إلى جمعية الصحة   
  العالمية السادسة والستين

  
  تقرير مراجع الحسابات الخارجي  ٦٦/٥٨ج
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ــــى جمعيــــة    ــــذي إل ــــس التنفي ــــة واإلدارة التابعــــة للمجل ــــامج والميزاني ــــة البرن ــــر لجن تقري
  السادسة والستينالصحة العالمية 

  
  تقرير مراجع الحسابات الداخلي  ٦٦/٥٩ج

ــــى جمعيــــة    ــــس التنفيــــذي إل ــــة واإلدارة التابعــــة للمجل ــــة البرنــــامج والميزاني ــــر لجن تقري
  الصحة العالمية السادسة والستين

  
  التقرير السنوي عن الموارد البشرية  ٦٦/٦٠ج

ــــس   ــــة واإلدارة التابعــــة للمجل ــــة البرنــــامج والميزاني ــــر لجن ــــى جمعيــــة  تقري التنفيــــذي إل
  الصحة العالمية السادسة والستين

  
  تقرير لجنة الخدمة المدنية الدولية  ٦٦/٦١ج

تقرير لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة للمجلس التنفيذي إلى جمعية الصحة   
  العالمية السادسة والستين

  
  العقارات  ٦٦/٦٢ج

التابعة للمجلس التنفيذي إلى جمعية الصحة  تقرير لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة  
  العالمية السادسة والستين

  
  للجنة "أ" األولالتقرير   ٦٦/٦٣ج
  
  لجنة أوراق االعتماد  ٦٦/٦٤ج

  التقرير األول  
  
  التقرير الثاني للجنة "أ"  ٦٦/٦٥ج
  
  التقرير األول للجنة "ب"  ٦٦/٦٦ج
  
للعمــل عضــوًا فــي المجلــس  انتخــاب الــدول األعضــاء التــي لهــا حــق تعيــين شــخص  ٦٦/٦٧ج

  التنفيذي
  
  التقرير الثاني للجنة "ب"  ٦٦/٦٨ج
  
  التقرير الثالث للجنة "أ"  ٦٦/٦٩ج
  
  التقرير الرابع للجنة "أ"  ٦٦/٧٠ج
  
  التقرير الثالث للجنة "ب"  ٦٦/٧١ج
  
  التقرير الرابع للجنة "ب"  ٦٦/٧٢ج
  
  التقرير الخامس للجنة "أ"  ٦٦/٧٣ج
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  وثائق معلومات
  
األحــوال الصــحية فــي األرض الفلســطينية المحتلــة، بمــا فيهــا القــدس الشــرقية وفــي   ١ات/معلوم /٦٦ج

ــــل ــــدى األمــــم المتحــــدة تقريــــر ( الجــــوالن الســــوري المحت ــــدائم لفلســــطين ل المراقــــب ال
  )والمنظمات الدولية األخرى في جنيف

  
األحــوال الصــحية فــي األرض الفلســطينية المحتلــة، بمــا فيهــا القــدس الشــرقية وفــي   ٢معلومات/ /٦٦ج

الذي وضعته وزارة الصحة في الجمهورية العربيـة التقرير ( الجوالن السوري المحتل
  )السورية

  
نية المحتلــة، بمــا فيهــا القــدس الشــرقية وفــي األحــوال الصــحية فــي األرض الفلســطي  ٣معلومات/ /٦٦ج

  )٢٠١٢تقرير مدير إدارة الصحة، األونروا، عن عام ( الجوالن السوري المحتل
  
األحــوال الصــحية فــي األرض الفلســطينية المحتلــة، بمــا فيهــا القــدس الشــرقية وفــي   ٤معلومات/ /٦٦ج

  )إسرائيل كومةحمن يان ب(الجوالن السوري المحتل 
  
  

  وثائق متنوعات
  
  إلنكليزية والفرنسية فقط ]قائمة بأسماء المندوبين وسائر المشاركين [ با  ١ تنقيح ١متنوعات/ /٦٦ج
  
  دليل المندوبين إلى جمعية الصحة العالمية  ٢متنوعات/ /٦٦ج
  
  المقررات اإلجرائية وقائمة القرارات   ٣متنوعات/ /٦٦ج
  
  قائمة الوثائق  ٤متنوعات/ /٦٦ج
  
خطاب معالي الدكتورة نكوسازانا دالميني زوما، رئيسة مفوضـية االتحـاد األفريقـي،   ٥متنوعات/ /٦٦ج

  مام جمعية الصحة العالمية السادسة والستينأ
  
كلمة السيدة غونيال كارلسن، وزيرة التعاون اإلنمائي الدولي في السويد أمام جمعية   ٦متنوعات/ /٦٦ج

  الصحة العالمية السادسة والستين
  
كلمــة الــدكتور جــيم يونــغ كــيم، رئــيس مجموعــة البنــك الــدولي، أمــام جمعيــة الصــحة   ٧متنوعات/ /٦٦ج

  لمية السادسة والستينالعا
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  أعضاء مكتب جمعية الصحة وعضوية اللجان

  
    الرئيس:
  )اليابان( شيغيرو أوميالدكتور   

  
  نواب الرئيس:

ــــدكتور خوســــيه ف. ديــــاس فــــان    ــــيم -ال  دون
  )أنغوال(     

 الــدكتور أحمــد بــن محمــد بــن عبيــد الســعيدي
  )عمان(

  )نيبال( السيد فيديادهار مالليك
  )اأوكراني( رايزا بوغاتيريوفا األستاذة

  )هايتي( مالدكتورة فلورانس دوبرفال غيليو 
  

  األمين:
  ةالعام ةتشان، المدير  ارغريتالدكتورة م  

  
  لجنة أوراق االعتماد

  
الـدول  وفـودتألفت لجنـة أوراق االعتمـاد مـن   

أفغانســـــتان، كنـــــدا، جـــــزر كـــــوك، األعضـــــاء التاليـــــة: 
مالوي، مالي، منغوليا، نيكاراغوا، جمهورية مولـدوفا، 

  سري النكا، تركيا، أوغندارومانيا، 
  

  )سري النكا( ويمال غايانثار. الدكتور  الرئيس:
  )رومانيا( السيدة روكسانا روتوكول نائب الرئيس:

  الســــيدة جــــوان مــــاكوف (الموظفــــة القانونيــــة  األمــــين:
  الرئيسية)   
  

  اللجنة العامة
  

ـــــة    ـــــة العامـــــة مـــــن رئـــــيس جمعي تألفـــــت اللجن
ــــى  ،الرئيســــيتينالصــــحة ونوابــــه ورئيســــي اللجنتــــين  إل

 شــــــيلي،: جانــــــب منــــــدوبي الــــــدول األعضــــــاء التاليــــــة
  الصين،

هنــــدوراس، العــــراق، أيرلنــــدا، فرنســــا،  كوبــــا، فيجــــي، 
كازاخســتان، ناميبيـــا، االتحـــاد الروســـي، روانـــدا، ســـان 

الواليــــات تــــومي وبرينســــيبي، جنــــوب أفريقيــــا، تايلنــــد، 
  .، اليمنالمتحدة األمريكية

  
  )اليابان( شيغيرو أوميالدكتور   الرئيس:
  ةالعام ةتشان، المدير  ارغريتم الدكتورةاألمين: 

  
  اللجنتان الرئيسيتان

  
مــــــن النظــــــام الــــــداخلي  ٣٥بموجــــــب المــــــادة   

لجمعيــــة الصــــحة العالميــــة يحــــق لكــــل وفــــد أن يكــــون 
  .رئيسيةفي كل لجنة بأحد أعضائه ممثًال 

  
  اللجنة "أ"

  
  )يرياليب( والتر ت. غوينغاليالدكتور  الرئيس:
ــــــ ــــــرئيس: انائب ــــــدكتور  ال جــــــزر ( لســــــتر غ. روسال

  )باكستان( يشتارنوالدكتورة سانيا  )سليمان
  )بيرو( فيكتور كوبا أوريالدكتور  المقرر:

ــــــين: ــــــدكتور  األم تيمــــــوثي أرمســــــترونغ، المنســــــق، ال
  الترصد والوقاية السكانية

  
  اللجنة "ب"

  
  المملكـــة المتحـــدة ( الســـيدة كـــاثرين تايســـون الـــرئيس:

  )يطانيا العظمى وأيرلندا الشماليةلبر 
ــــــــرئيس: انائبــــــــ  الــــــــدكتورة دازي كــــــــوراليس ديــــــــاز ال

  )الهند( والدكتور بونام خيتربال سينغ) كوستاريكا(
  )المغرب( جاللي حازمالسيد المقرر: 
كاليـــف أونـــدوري، المنســـق، إتاحـــة الـــدكتور  األمـــين:

  األدوية واستعمالها على نحو رشيد
  

_______________________  
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  راراتـالق

  
  

  ٢٠١٩-٢٠١٤برنامج العمل العام الثاني عشر،   ١-٦٦ج ص ع
  

  جمعية الصحة العالمية السادسة والستون،
  

  ٢٠١٩،١- ٢٠١٤دة برنامج العمل العام الثاني عشر، بعد النظر في مسوَّ 
  
 ؛٢٠١٩- ٢٠١٤برنامج العمل العام الثاني عشر،  تعتمد - ١
  
 المدير العام ما يلي: تطلب من - ٢
  

تخــذ مــن برنــامج العمــل العــام الثــاني عشــر أساســًا للتخطــيط االســتراتيجي لعمــل المنظمــة أن ي )١(
 ؛٢٠١٩- ٢٠١٤ورصده وتقييمه في الفترة 

  
أن يضــع فــي الحســبان وضــع الصــحة العالميــة المتغيــر لــدى تنفيــذ برنــامج العمــل العــام، وذلــك  )٢(

 بالتشاور مع الدول األعضاء؛
 

نفيذي، إلى جمعية الصحة العالمية الثالثة والسبعين عن أن يقدم تقريرًا، عن طريق المجلس الت )٣(
 .٢٠١٩- ٢٠١٤التقدم المحرز خالل الفترة التي يشملها برنامج العمل العام الثاني عشر، 

  
  -  ٢٠١٣أيار/ مايو  ٢٤الجلسة العامة الثامنة، (
  اللجنة "أ"، التقرير األول)  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
 .٦٦/٦انظر الوثيقة ج    ١
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  ٢٠١٥-٢٠١٤الميزانية البرمجية   ٢-٦٦ج ص ع
  

  جمعية الصحة العالمية السادسة والستون،  
    
  ٢٠١٥،١- ٢٠١٤بعد النظر في التقرير الخاص بالميزانية البرمجية المقترحة   

  
  ؛٢٠١٥- ٢٠١٤ المقترحةبرنامج العمل، بصيغته الواردة في الميزانية البرمجية  تقر  - ١
  
ي االشـــــتراكات المقـــــدرة فـــــي إطـــــار مصـــــادر األمـــــوال، أ ٢٠١٥- ٢٠١٤الميزانيـــــة للفتـــــرة الماليـــــة تقـــــر   - ٢

 مليون دوالر أمريكي؛ ٣٩٧٧والمساهمات الطوعية بمبلغ وقدره 
  
  الست التالية: للفئات ٢٠١٥- ٢٠١٤الميزانية للفترة المالية تخصص   - ٣
  

 مليون دوالر أمريكي ٨٤١األمراض السارية   )١(  
  

  مليون دوالر أمريكي ٣١٨األمراض غير السارية   )٢(  
  

  مليون دوالر أمريكي ٣٨٨لة العمر تعزيز الصحة طي  )٣(  
  

  مليون دوالر أمريكي ٥٣١النظم الصحية   )٤(
  

  مليون دوالر أمريكي ٢٨٧التأهب والترصد واالستجابة   )٥(
  

مليـــون دوالر أمريكـــي وكـــذلك عنصـــر حـــاالت  ٦٨٤الوظـــائف التمكينيـــة/ الخـــدمات المؤسســـة   )٦(
  مليون دوالر أمريكي؛ ٩٢٨الطوارئ في الميزانية 

  
ل الميزانية على النحو التالي: تقّرر  - ٤   أن ُتموَّ
  

من صافي االشتراكات المقدرة على الدول األعضاء، والمعّدلة على أساس الدخل غيـر المقـدَّر   )١(
  مليون دوالر أمريكي؛ ٩٢٩المتأتي من الدول األعضاء، بمبلغ مجموعه 

  
  ريكي؛مليون دوالر أم ٣٠٤٨من المساهمات الطوعية، بمبلغ مجموعه   )٢(
  

خفض المبلغ اإلجمالي لالشتراكات المقدرة على كل دولة من الدول األعضاء بمقدار المبلغ  تقرر أيضاً   - ٥
المقيـد لصـالحها فـي صــندوق معادلـة الضـرائب؛ وأنـه يتعــين تعـديل هـذا الخفـض فــي حالـة الـدول األعضـاء التــي 

نها مـن منظمـة الصـحة العالميـة، وهـي تفرض على الموظفين دفع ضرائب الدخل على المـدفوعات التـي يتقاضـو 
مليون دوالر  ٢٩,٦الضرائب التي تردها المنظمة ألولئك الموظفين، وهذه المبالغ الضريبية المستردة تقدر بمبلغ 

  مليون دوالر أمريكي؛ ٩٥٨,٦أمريكي، وبذلك يصبح مجموع االشتراكات الصافية المقدرة على الدول األعضاء 
  
  مليون دوالر أمريكي؛ ٣١ستوى الحالي لصندوق رأس المال العامل بمبلغ الحفاظ على الم تقّرر  - ٦
  

                                                           
 .٦٦/٧الوثيقة ج    ١
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للمــدير العــام باســتخدام االشــتراكات المقــدرة مــع المســاهمات الطوعيــة، رهنــًا بتــوافر المــوارد، فــي  تــأذن  - ٧
  ، في حدود المبالغ المعتمدة؛٣تمويل الميزانية على النحو المخصص في الفقرة 

  
بــين الفئــات الســت فيمــا لعــام، حســب االقتضــاء، بــإجراء التحــويالت فــي الميزانيــة للمــدير ا تــأذن كــذلك  - ٨

مـن المبلـغ المخصـص للفئـة التـي يـتم  ٪٥أعاله على أال يتجاوز مبلغ هذه التحويالت نسـبة  ٢الفقرة   المبينة في
عــن الفتــرة  ةليــرير المااالتحويــل منهــا، واإلبــالغ عــن اإلنفــاق الــذي يترتــب علــى أي مــن هــذه التحــويالت فــي التقــ

  ؛٢٠١٥- ٢٠١٤المالية 
  
للمدير العام، حسب االقتضاء، بتحمل النفقات في عنصر الطوارئ في الميزانية بما يتجاوز  تأذن كذلك  - ٩

المبلغ المخصص لهذا العنصر، وذلك رهنًا بتوافر الموارد، وتطلب من المدير العام أن يقـدم تقريـرًا إلـى األجهـزة 
  رد والنفقات في هذا القطاع؛الرئاسية عن توافر الموا

  
تقديم تقارير منتظمة إلى جمعية الصـحة العالميـة، مـن خـالل المجلـس التنفيـذي  المدير العامتطلب من   - ١٠

ـــة وتنفيـــذها، وعـــن حصـــيلة الحـــوار الخـــاص  ـــه، عـــن تمويـــل الميزاني ـــامج والميزانيـــة واإلدارة التابعـــة ل ولجنـــة البرن
  مويل المرن، ونتائج االستراتيجية المنسقة لتعبئة الموارد.بالتمويل، والتخصيص االستراتيجي للت

  
  -  ٢٠١٣أيار/ مايو  ٢٤(الجلسة العامة الثامنة،   
  اللجنة "أ"، التقرير األول)  

  
  

  تعديالت الالئحة المالية والنظام المالي  ٣- ٦٦ج ص ع
  

  جمعية الصحة العالمية السادسة والستون،  
  

  ١ديالت الالئحة المالية والنظام المالي،بتع ةرير الخاصابعد النظر في التق  
  
  ؛٢٠١٤كانون الثاني/ يناير  ١ابتداًء من  ٢،التعديالت الُمدخلة على الالئحة المالية تعتمد  - ١
  
الُمدخلــة علــى النظــام المــالي يتعــين أن يصــادق عليهــا المجلــس التنفيــذي فــي  التعــديالتأن  إلــىتشــير   - ٢

، علــى أن يبــدأ نفاذهــا فــي نفــس الوقــت الــذي يبــدأ فيــه نفــاذ تعــديالت الالئحــة دورتــه الثالثــة والثالثــين بعــد المائــة
  ؛١المالية المعتمدة في الفقرة 

  
  للمدير العام بترقيم الالئحة المالية المنقحة والنظام المالي المنقح، على النحو المالئم. تأذن  - ٣
  

  -  ٢٠١٣أيار/ مايو  ٢٤(الجلسة العامة الثامنة،   
  تقرير األول)اللجنة "أ"، ال  

  
  
  
  
  

                                                           
 .٦٦/٥٧وج ٦٦/٣٣الوثيقتان ج    ١

 .١الملحق     ٢
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  ٢٠١٩١-٢٠١٤العمل على توفير صحة العين للجميع: خطة عمل عالمية للفترة   ٤- ٦٦ج ص ع
  

  جمعية الصحة العالمية السادسة والستون، 
  

بشــأن تــوفير صــحة العــين  ٢٠١٩- ٢٠١٤قــد نظــرت فــي التقريــر ومســودة خطــة العمــل العالميــة للفتــرة 
  ٢للجميع؛

  
 ١- ٦٢ع  ص  جوالقـرارين  هتجنبـ نالذي يمك بشأن التخلص من العمى ٢٦- ٥٦ج ص عوٕاذ تذّكر بالقرار 

  العمى وضعف البصر اللذين يمكن تجنبهما؛ الوقاية منبشأن  ٢٥- ٥٩ج ص عو
  

بشــأن تــوفير صــحة العــين للجميــع مبنيــة علــى  ٢٠١٩- ٢٠١٤بــأن خطــة العمــل العالميــة للفتــرة  تقــروٕاذ 
  ؛٢٠١٣- ٢٠٠٩للفترة  للذين يمكن تجنبهماالعمى وضعف البصر ا الوقاية منخطة العمل بشأن 

  
من جميع حـاالت  ٪٨٠وٕاذ تقر بأن من الممكن على الصعيد العالمي الوقاية أو العالج من نسبة تبلغ 

  تقريبًا من ضعاف البصر في العالم يعيشون في البلدان النامية؛ ٪٩٠ضعف البصر، وأن نسبة 
  

 ٢٠١٩- ٢٠١٤لعمـــــــل العالميـــــــة للفتـــــــرة بالصـــــــالت القائمـــــــة بـــــــين بعـــــــض مجـــــــاالت خطـــــــة ا تقـــــــروٕاذ 
صحة العين للجميع والجهود الرامية إلى التصدي لألمراض غير السارية وأمراض المناطق المدارية   توفير  بشأن

  المهملة،
  

  ٣بشأن توفير صحة العين للجميع؛ ٢٠١٩- ٢٠١٤خطة العمل العالمية للفترة  تعتمد  - ١
  
  الدول األعضاء على ما يلي: تحث  - ٢
  

فــي   ضــعف البصــر الــذي يمكــن تجنبــه، بمــا الوقايــة مــنز الجهــود الوطنيــة الراميــة إلــى تعــزِّ  أن  )١(
ذلــك العمــى، بوســائل منهــا دمــج صــحة العــين فــي الخطــط الصــحية الوطنيــة وتقــديم الخــدمات الصــحية، 

  حسب االقتضاء؛

ير صحة بشأن توف ٢٠١٩- ٢٠١٤ للفترة أن تنفذ اإلجراءات المقترحة في خطة العمل العالمية  )٢(
  الخدمات على نحو شامل وعادل؛ إتاحةوفقًا لألولويات الوطنية، بما في ذلك  ،العين للجميع

 ١-٦٢ع  ص  جأن تواصل تنفيذ اإلجراءات التي وافقت عليها جمعيـة الصـحة العالميـة فـي القـرار   )٣(
للفتــرة بشــأن الوقايــة مــن العمــى وضــعف البصــر، وخطــة عملهــا بشــأن الوقايــة مــن العمــى وضــعف البصــر 

  ؛٢٠١٣-٢٠٠٩

  ؛٢٠١٣ نهاية عام حتىمانة في عملها بشأن تنفيذ خطة العمل الحالية األأن تواصل دعم   )٤(

ثـــار المرتبطـــة بتنفيـــذ هـــذا القـــرار بالنســـبة إلـــى البرنـــامج والميزانيـــة فـــي ســـياق آلأن تنظـــر فـــي ا  )٥(
  الميزانية البرمجية األعم؛

                                                           
 لالطالع على اآلثار المالية واإلدارية المترتبة على اعتماد هذا القرار بالنسبة إلى األمانة. ٦انظر الملحق     ١

 .٦٦/١١الوثيقة ج    ٢

 .٢الملحق     ٣
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  المدير العام ما يلي: تطلب من  - ٣
  

العمــل   الـدول األعضـاء الـدعم التقنـي الـالزم لتنفيـذ اإلجـراءات المقترحـة فـي خطـة يقـدم إلـىأن   )١(
  وفقًا لألولويات الوطنية؛ ،بشأن توفير صحة العين للجميع ٢٠١٩- ٢٠١٤ للفترة العالمية

  
للجميـــع،   العــين  بشــأن تــوفير صــحة ٢٠١٩- ٢٠١٤العالميــة أن يواصــل تطــوير خطــة العمــل   )٢(

  الخدمات على نحو شامل وعادل؛ جه الخصوص بدمج إتاحةيتعلق على و   فيما
  
ى، ــالعم  كــي ذلــا فــه، بمــضعف البصر الذي يمكن تجنب للوقاية منأن يواصل إيالء األولوية   )٣(

بشــأن  ٢٠١٩- ٢٠١٤ للفتــرة ةــــل العالميــــة العمــــذ خطــــة لتنفيــــوارد الالزمــــص المـي تخصيــــــر فــــوأن ينظ
  ين للجميع؛توفير صحة الع

  
إلــى   أن يقــدم عــن طريــق المجلــس التنفيــذي تقريــرًا عــن التقــدم المحــرز فــي تنفيــذ خطــة العمــل  )٤(

  .٢٠٢٠والثالثة والسبعين في عام  ٢٠١٧في عام  جمعيتي الصحة العالمية السبعين
  

  -  ٢٠١٣أيار/ مايو  ٢٤(الجلسة العامة الثامنة،   
  اللجنة "أ"، التقرير الثاني)  

  
  بما فيها القدس الشرقية، وفي  األحوال الصحية في األرض الفلسطينية المحتلة،  ٥- ٦٦ج ص ع

  ١الجوالن السوري المحتل  
  

  والستون، السادسةجمعية الصحة العالمية   
  

إذ تضع في اعتبارها المبدأ األساسي المبين في دستور منظمة الصحة العالمية، والذي يؤكد أن صـحة 
  السلم واألمن؛جميع الشعوب أمر أساسي لبلوغ 

  
ـــة وفـــي  وٕاذ تشـــير إلـــى جميـــع قراراتهـــا الســـابقة بشـــأن األحـــوال الصـــحية فـــي األرض الفلســـطينية المحتل

  المحتلة العربية األخرى؛ األراضي
  

وٕاذ تحــيط علمــًا بتقريــر األمانــة عــن األحــوال الصــحية فــي األرض الفلســطينية المحتلــة، بمــا فيهــا القــدس 
  ٢الشرقية؛

  
األساسـي الـذي تضـطلع بـه وكالـة األونـروا فـي إيتـاء الخـدمات الصـحية والتعليميـة  وٕاذ تؤكد علـى الـدور

  الحاسمة األهمية في األرض الفلسطينية المحتلة، وخصوصًا تلبية االحتياجات الطارئة في قطاع غزة؛
  

وٕاذ تعـــرب عـــن قلقهـــا إزاء تـــدهور األحـــوال االقتصـــادية والصـــحية وكـــذلك األزمـــة الناتجـــة عـــن اســـتمرار 
  ؛القوة القائمة باالحتاللحتالل والقيود الشديدة التي تفرضها إسرائيل، اال

  
  
  

                                                           
 واإلدارية المترتبة على اعتماد هذا القرار بالنسبة إلى األمانة. لالطالع على اآلثار المالية ٦انظر الملحق     ١
 .٦٦/٢٨الوثيقة ج    ٢
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وٕاذ تؤكد على ضرورة ضمان التغطية الشاملة بالخـدمات الصـحية والحفـاظ علـى مهـام خـدمات الصـحة 
  العمومية في األرض الفلسطينية المحتلة؛

  
لصـحة الفلسـطينية، المسـؤولة عـن إدارة وٕاذ تقر بأن النقص الحاد في الموارد الماليـة والطبيـة فـي وزارة ا

  وتمويل خدمات الصحة العمومية، يعرض للخطر حصول السكان الفلسطينيين على خدمات العالج والوقاية؛
  

وٕاذ تؤكد حق المرضى والموظفين الطبيين الفلسطينيين وسيارات اإلسعاف الفلسطينية في الوصول إلـى 
  رقية المحتلة؛المؤسسات الصحية الفلسطينية في القدس الش

  
ــــي اســــتمرار  مــــازالوٕاذ تؤكــــد أن الحصــــار  ــــتح بشــــكل كامــــل ونهــــائي ممــــا يعن ــــم تف مســــتمرًا والمعــــابر ل

والمعانـــــــاة التـــــــي ســـــــبقت العـــــــدوان اإلســـــــرائيلي علـــــــى القطـــــــاع ممـــــــا يعيـــــــق جهـــــــود وزارة الصـــــــحة فـــــــي   األزمـــــــة
لية نهايـــة عـــام يعســـكرية اإلســـرائالفلســـطينية مـــن إعـــادة بنـــاء المنشـــآت التـــي دمرتهـــا العمليـــات ال  الوطنيـــة  الســـلطة
  ؛ ٢٠٠٩وفي عام  ٢٠٠٨

  
وٕاذ تعرب عن بالغ قلقها إزاء اآلثار الخطيـرة المترتبـة علـى الجـدار بالنسـبة إلـى إتاحـة وجـودة الخـدمات 

  الطبية التي يتلقاها السكان الفلسطينيون في األرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية،
  

  بما يلي: ،القوة القائمة باالحتالل ،إسرائيل تطالب  - ١
  
إنهـــاء اإلغـــالق فـــي األرض الفلســـطينية المحتلـــة فـــورًا، وخصوصـــًا إغـــالق معـــابر قطـــاع غـــزة   )١(

  المحتل، والذي يتسبب في النقص الشديد في األدوية واإلمدادات الطبية في داخله؛
  
ة الرهيبة التي تسود قطاع العدول عن سياستها وتدابيرها التي أدت إلى نشوء األوضاع الصحي  )٢(

  غزة وٕالى شح الغذاء والوقود الخطير فيه؛
  
بشـأن  ٢٠٠٤تمـوز/ يوليـو  ٩التقيد بالفتوى االستشارية الصادرة عن محكمة العدل الدولية في   )٣(

الجــدار الــذي يخلــف جملــة مــن اآلثــار الوخيمــة فيمــا يخــص إتاحــة وجــودة الخــدمات الطبيــة التــي يتلقاهــا 
  نيون في األرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية؛السكان الفلسطي

  
تيسير وصول وتنقل المرضـى والمـوظفين الطبيـين الفلسـطينيين وسـيارات اإلسـعاف الفلسـطينية   )٤(

  إلى المرافق الصحية الفلسطينية في القدس الشرقية المحتلة وفي الخارج؛
  
ســجناء الفلســطينيين وخاصــة األطفــال والنســاء تحســين الظــروف المعيشــية والصــحية والطبيــة لل  )٥(

والمرضــى مــنهم وتقــديم العــالج الطبــي الضــروري لألســرى المرضــى الــذين تتفــاقم حــالتهم بشــكل يــومي، 
  وتيسير عبور ودخول األدوية والمعدات الطبية إلى األرض الفلسطينية المحتلة؛

  
ت الدوليـــة وضـــمان حريـــة حركـــة احتـــرام وتيســـير واليـــة وعمـــل وكالـــة األونـــروا وســـائر المنظمـــا  )٦(

  موظفيها وحركة إمدادات المعونة؛
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  الدول األعضاء والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية على ما يلي: تحث  - ٢
  

المساعدة على التغلـب علـى األزمـة الصـحية فـي األرض الفلسـطينية المحتلـة عـن طريـق تقـديم   )١(
   ني؛المساعدة إلى الشعب الفلسطي

  
المســــاعدة علــــى تلبيــــة االحتياجــــات الصــــحية واإلنســــانية العاجلــــة، وكــــذلك تلبيــــة االحتياجــــات   )٢(

كمــا هــو محــدد فــي التقــارير ذات ذات الصــلة بالصــحة علــى المــدى المتوســط والمــدى الطويــل،   الهامــة
موفـدة إلــى عــن البعثـة الصـحية المتخصصــة ال ، بمـا فـي ذلــك تقريرهـاالمـديرة العامــة التـي قــدمتها  الصـلة

  قطاع غزة؛
  

دعــوة المجتمــع الــدولي لممارســة الضــغط علــى حكومــة إســرائيل لرفــع الحصــار عــن قطــاع غــزة   )٣(
ومنع تفاقم األزمة اإلنسانية هناك، والمساعدة على رفع القيود والعراقيل الحالية المفروضة على الشعب 

ص والطواقم الطبية، والعمل على الوفاء الفلسطيني بما فيها تلك المتعلقة بحرية الحركة والمرور لألشخا
بمســـــؤولياتها األخالقيـــــة والقانونيـــــة لحمايـــــة حقـــــوق اإلنســـــان األساســـــية للســـــكان المـــــدنيين فـــــي األرض 

  الفلسطينية المحتلة وخاصة في القدس الشرقية؛
  
 ١٩٤٩، بضــرورة االلتــزام باتفاقيــة جنيــف الرابعــة لعــام القــوة القائمــة بــاالحتاللتــذكير إســرائيل،   )٤(

المتعلقة بحماية المدنيين في زمن الحـرب والواجبـة االنطبـاق علـى األرض الفلسـطينية المحتلـة بمـا فيهـا 
  القدس الشرقية؛

  
بحقـــوق اإلنســـان إلـــى التـــدخل و  بالشـــؤون اإلنســـانية دعـــوة المؤسســـات الدوليـــة كافـــة التـــي تهـــتم  )٥(

ارهـــا علـــى تقـــديم العـــالج الطبـــي الشـــافي إلجب إســـرائيل، القـــوة القائمـــة بـــاالحتالل،العاجـــل والفـــوري لـــدى 
لألســرى المرضــى فــي ســجون االحــتالل الــذين تتفــاقم حــالتهم الصــحية بشــكل يــومي، وتناشــد مؤسســات 

مــن أجــل إنقــاذ حيــاة األســرى واإلفــراج  القــوة القائمــة بــاالحتالل، إســرائيل، المجتمــع المــدني للضــغط علــى
الخـــارج، والســـماح لألســـيرات الفلســـطينيات بتلقـــي العاجـــل عـــن الحـــاالت الصـــعبة ليقـــدم لهـــا العـــالج فـــي 

خـــدمات رعايـــة األم والمتابعـــة الصـــحية أثنـــاء الحمـــل والـــوالدة وبعـــدها وكـــذلك الســـماح لهـــن بـــالوالدة فـــي 
  ظروف صحية وٕانسانية وبحضور ذويهن كما تطالب باإلطالق الفوري للمعتقلين من األطفال؛

  
الفلسطينية في االضطالع بمهامها، بما في ذلك إدارة  تقديم الدعم والمساعدة إلى وزارة الصحة  )٦(

  الخدمات الصحية العمومية وتمويلها؛
  
  ؛الفلسطينيالصحة العمومية  قطاعتقديم الدعم المالي والتقني إلى   )٧(
  

ه مــن دعــم للشــعب الفلســطيني فــي ونــبــالغ تقــديرها لمجتمــع المــانحين الــدولي علــى مــا يقدم عــن تعــرب  - ٣
تناشــد هــذه الــدول والمؤسســات الصــحية الدوليــة للعمــل مــن أجــل تــوفير الــدعم الــالزم السياســي المجــاالت كافــة، و 

وتــوفير البيئــة  وغيرهــا مــن الخطــط الصــحية للحكومــة الفلســطينية ٢٠١٠- ٢٠٠٨الصــحية  الخطــةوالمــالي لتنفيــذ 
ة والمؤسسـات بغـرض المسـاعدة علـى إنشـاء وتطـوير المؤسسـات المتخصصـ هذه الخطـطالالزمة المالئمة لتنفيذ 

  ؛ ذات الصلة لدولة فلسطين المستقبلية
  
بــالغ تقــديرها للمــديرة العامــة علــى جهودهــا الراميــة إلــى تقــديم المســاعدات الضــرورية للشــعب  تعــرب عــن - ٤

الفلسطيني في األرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وٕالى السكان السوريين فـي الجـوالن السـوري 
  المحتل؛
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  المدير العام ما يلي: منب تطل  - ٥
  

  بناء القدرات؛ برامج البشرية الفلسطينية بما في ذلك تقديم الدعم إلى خدمات الصحة  )١(
  
  إلى السكان السوريين في الجوالن السوري المحتل؛ بالصحة تقديم المساعدة التقنية ذات الصلة  )٢(
  
االحتياجات الصـحية للشـعب الفلسـطيني  االستمرار في تقديم المساعدة التقنية الضرورية لتلبية  )٣(

  المعوقون والمصابون؛ السجناء والمحتجزون بمن فيهم
  
  في التأهب لمواجهة حاالت الطوارئ؛ قطاع الصحة الفلسطينيإلى  كذلك القيام بتقديم الدعم  )٤(
  
دعــــم تطــــوير النظــــام الصــــحي فــــي األرض الفلســــطينية المحتلــــة، بمــــا فــــي ذلــــك تنميــــة المــــوارد   )٥(
  شرية؛الب
  
 الســـابعةتنفيـــذ هـــذا القـــرار إلـــى جمعيـــة الصـــحة العالميـــة  التقـــدم المحـــرز فـــي تقـــديم تقريـــر عـــن  )٦(

  والستين.
  

  -  ٢٠١٣أيار/ مايو  ٢٤(الجلسة العامة الثامنة،   
  اللجنة "ب"، التقرير األول)  

  
  

   ٢٠١٢يناير  كانون الثاني/ ١ التقرير المالي والبيانات المالية المراجعة للفترة من  ٦- ٦٦ج ص ع
  ٢٠١٢كانون األول/ ديسمبر   ٣١إلى   

  
  والستون،  السادسةجمعية الصحة العالمية 

  
إلـى  ٢٠١٢كـانون الثـاني/ ينـاير  ١وقد نظرت في التقرير المالي والبيانـات الماليـة المراجعـة للفتـرة مـن 

  ١؛٢٠١٢كانون األول/ ديسمبر   ٣١
  

نيــة واإلدارة التابعــة للمجلــس التنفيــذي إلــى جمعيــة الصــحة وٕاذ تحــيط علمــًا بتقريــر لجنــة البرنــامج والميزا
  ٢والستين؛ السادسةالعالمية 

  
كـــانون الثـــاني/ ينـــاير  ١التقريـــر المـــالي والبيانـــات الماليـــة المراجعـــة للمـــدير العـــام عـــن الفتـــرة مـــن  تقبـــل

  .٢٠١٢كانون األول/ ديسمبر  ٣١إلى  ٢٠١٢
  

  -  ٢٠١٣أيار/ مايو  ٢٤(الجلسة العامة الثامنة،   
  اللجنة "ب"، التقرير األول)  

  
  
  

                                                           
  .٦٦/٢٩الوثيقة ج    ١
  .٦٦/٥٤الوثيقة ج    ٢
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  تنفيذ توصيات لجنة األمم المتحدة المعنية بالسلع الُمنقذة ألرواح النساء   ٧- ٦٦ج ص ع
  ١واألطفال  

  
  جمعية الصحة العالمية السادسة والستون،  

  
 أعمــال متابعــة توصــيات اللجــان الرفيعــة المســتوى المعقــودة للنهــوضبعــد النظــر فــي التقريــر الخــاص ب  

  ٢؛بصحة المرأة والطفل
  

بشـــأن رصـــد بلـــوغ األهـــداف (المرامـــي) اإلنمائيـــة لأللفيـــة المتعلقـــة  ١٥- ٦٣ع  ص  جٕاذ تـــذّكر بـــالقرارين و   
المعنية بالمعلومات والمساءلة عن التابعة لألمم المتحدة و بشأن تنفيذ توصيات اللجنة  ٧- ٦٥ع  ص  جبالصحة، و

  صحة المرأة والطفل؛
  

االسـتراتيجية العالميـة مين العام لألمم المتحدة دعا المجتمع العـالمي، مـن خـالل وٕاذ تذّكر أيضًا بأن األ  
  ؛٢٠١٥  مليون شخص بحلول عام ١٦، إلى العمل معًا على إنقاذ أرواح بشأن صحة المرأة والطفل

  
وٕاذ تثنـي علـى التعهـدات وااللتزامـات التــي أعلنهـا عـدد كبيـر مـن الــدول األعضـاء والشـركاء فيمـا يتعلــق   

  الستراتيجية العالمية لألمين العام لألمم المتحدة بشأن صحة المرأة والطفل؛با
  

وٕاذ تقــر بــأن ماليــين النســاء واألطفــال يموتــون ســنويًا دون مبــرر بســبب اعــتالالت يمكــن الوقايــة منهــا   
  بسهولة بواسطة سلع طبية موجودة وغير غالية الثمن؛

  
لعقبــات التــي تحــول دون حصــول النســاء واألطفــال علــى وٕاذ تقــر أيضــًا بالحاجــة العاجلــة إلــى التصــدي ل  

  السلع المالئمة واستعمالها، وٕالى التغلب على هذه العقبات؛
  

وٕاذ ترحـــب بتقريـــر لجنـــة األمـــم المتحـــدة المعنيـــة بالســـلع الُمنقـــذة ألرواح النســـاء واألطفـــال، والـــذي تشـــير   
خص فــي غضــون خمــس ســنوات بواســطة تحســين ماليــين شــ ســتةالتقــديرات الــواردة فيــه إلــى إمكانيــة إنقــاذ أرواح 

  ؛(انظر الملحق) تحظى باالهتمام  من السلع والمنتجات ذات الصلة بها، المحددة والتي ال ١٣إتاحة 
  

المعنية بالسـلع الُمنقـذة ألرواح النسـاء  لجنة األمم المتحدةوٕاذ ترحب أيضًا باإلجراءات التي أوصت بها   
  طبيق اإلجراءات؛واألطفال، وبخطة التنفيذ الخاصة بت

  
المعنيـــة بالســـلع الُمنقـــذة ألرواح النســـاء  لجنـــة األمـــم المتحـــدةوٕاذ تقـــر بـــأن اإلجـــراءات التـــي أوصـــت بهـــا   

  واألطفال ستعزز كذلك إتاحة مجموعة سلع أوسع نطاقًا؛
  

وٕاذ تقــر أيضــًا بضــرورة تعزيــز أو إنشــاء أو دعــم الخــدمات الصــحية التــي يحتــاج إليهــا كــل مــن النســاء   
فــال بــدءًا مــن الفتــرة الســابقة للحمــل وحتــى الوضــع وأثنــاء الفتــرة التــي تعقــب الوضــع مباشــرة، وفــي مرحلــة واألط

  الطفولة؛
  

وٕاذ تؤكد مجددًا على أهمية تيسير نقل التكنولوجيا حسب شروط يتم االتفاق عليها بين البلدان المتقدمة   
  قتضاء؛والبلدان النامية، وكذلك فيما بين البلدان النامية، حسب اال

                                                           
  لالطالع على اآلثار المالية واإلدارية المترتبة على اعتماد هذا القرار بالنسبة إلى األمانة. ٦انظر الملحق     ١
 .٦٦/١٤الوثيقة ج    ٢
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وٕاذ تقــر بالــدور الــذي يقــوم بــه فريــق الخبــراء المســتقل المعنــي باالســتعراض فــي مجــال اســتعراض التقــدم   
  المحرز في تنفيذ اإلجراءات الموصى بها،

  
الـــدول األعضـــاء علـــى أن تضـــع موضـــع التطبيـــق العملـــي خطـــة التنفيـــذ الخاصـــة بالســـلع الُمنقـــذة  تحـــث  - ١

  ذلك ما يلي:ألرواح النساء واألطفال، بما في 
  

وغيرهـــا مـــن الســـلع  تحســـين جـــودة وٕامـــدادات واســـتعمال الســـلع الـــثالث عشـــرة الُمنقـــذة لـــألرواح  )١(
األساســية الالزمــة للصــحة اإلنجابيــة وصــحة األم والوليــد والطفــل تحــت إشــراف مهنيــي الرعايــة الصــحية 

نولوجيـــا المعلومـــات ، واالســـتناد إلـــى أفضـــل الممارســـات المتبعـــة فيمـــا يخـــص تكوتـــوجيههم، عنـــد اللـــزوم
  واالتصاالت من أجل إجراء هذه التحسينات؛

  
الطلــب علــى الخــدمات  مــن أجــل زيــادةوضــع خطــط لتنفيــذ التــدخالت، علــى النطــاق المالئــم،   )٢(

  الصحية واستخدامها، وخصوصًا فيما بين المجموعات السكانية غير المخدومة بالقدر الكافي؛
  
علــى الســلع الــثالث عشــرة الُمنقــذة  ، وخاصــة أفقــرهم،تمــعأفــراد المج تيســير ســبل حصــول جميــع  )٣(

  ؛الالزمة للصحة اإلنجابية وصحة األم والوليد والطفل وكذلك السلع األخرى األساسيةلألرواح 
  
تحسين الكفاءة التنظيمية من خـالل مواءمـة شـروط التسـجيل وتبسـيط عمليـات التقيـيم، بمـا فـي   )٤(

  لسلع الُمنقذة لألرواح؛ذلك إعطاء األولوية في االستعراض ل
  
تنفيذ اآلليات والتـدخالت التـي ثبتـت جـدواها لضـمان أن يكـون القـائمون علـى الرعايـة الصـحية   )٥(

  على دراية بأحدث المبادئ التوجيهية الوطنية بخصوص صحة األم والطفل؛
  

  المدير العام ما يلي: منتطلب   - ٢
  
ســكان والبنــك الــدولي وبرنــامج األمــم المتحــدة العمــل مــع اليونيســيف وصــندوق األمــم المتحــدة لل  )١(

المشــترك لمكافحــة األيــدز وهيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة ومســؤولي التنظــيم الــوطنيين واإلقليميــين والــدوليين 
والجهــات الفاعلــة مــن القطــاع الخــاص وســائر الشــركاء، مــن أجــل تعزيــز وضــمان تــوافر الســلع المأمونــة 

  العالية الجودة؛
  
لدول األعضـاء ودعمهـا، حسـب االقتضـاء، فـي تحسـين الكفـاءة التنظيميـة والتوحيـد العمل مع ا  )٢(

القياســي والمواءمــة لشــروط التســجيل وتبســيط عمليــات التقيــيم، بمــا فــي ذلــك مــنح األولويــة الســتعراض 
  السلع الُمنقذة لألرواح؛

  
ة عن صحة المرأة تقديم الدعم إلى فريق خبراء االستعراض المستقل بشأن المعلومات والمساءل  )٣(

االسـتراتيجية العالميـة لألمـين العـام لألمـم المتحـدة  تنفيـذ والطفل في عمله بشأن تقييم التقدم المحرز في
تنفيذ توصيات لجنة األمم المتحدة المعنية بالسلع الُمنقذة ألرواح  ، وكذلك فيبشأن صحة المرأة والطفل

 النساء واألطفال؛
  
إلــى جمعيــة الصــحة  المجلــس التنفيــذي، ، عــن طريــق٢٠١٥ام تقــديم تقريــر كــل عــام حتــى عــ  )٤(

عن التقدم المحرز في متابعة توصيات اللجنة المعنية بالسلع الُمنقذة ألرواح النساء واألطفـال،  العالمية
  فيما يتصل ببند جدول األعمال الخاص بتعزيز الصحة طيلة العمر.
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  الملحق
  

  ١السلع بحسب المرحلة العمرية
  

  ة بصحة األمومةالسلع الخاص
  النزف بعد الوضع – أوكسيتوسين  - ١
  النزف بعد الوضع –ميزوبروستول   - ٢
  االرتجاع ومقدمات االرتجاع الحادة –كبريتات المغنيسيوم   - ٣

  السلع الخاصة بصحة المولود
  اإلنتان لدى المولود – مضادات حيوية بالحقن  - ٤
  الضائقة التنفسية عند الوالدة المبتسرةمتالزمة  –كورتيكوستيرويدات قبل الوالدة   - ٥
  الرعاية الخاصة بالحبل السري للمولود –كلورهكسيدين   - ٦
  اختناق المولود –أجهزة اإلنعاش   - ٧

  السلع الخاصة بصحة الطفل
  االلتهاب الرئوي –أموكسيسيلين   - ٨
  اإلسهال –أمالح معالجة الجفاف عن طريق الفم   - ٩

  اإلسهال –الزنك   - ١٠
  لسلع الخاصة بالصحة اإلنجابيةا

  العوازل األنثوية  - ١١
  تنظيم األسرة/ منع الحمل –غرائس منع الحمل   - ١٢
  تنظيم األسرة/ منع الحمل –موانع الحمل في الطوارئ  - ١٣

  
  -  ٢٠١٣أيار/ مايو  ٢٧(الجلسة العامة التاسعة،   

  اللجنة "أ"، التقرير الثالث)  
  
  
  
  
  

                                                           
انظر تقرير لجنـة األمـم المتحـدة المعنيـة بالسـلع المنقـذة ألرواح النسـاء واألطفـال. تقريـر المفـوض، نيويـورك، أيلـول/     ١

  .٧، صفحة ١، الجدول ٢٠١٢سبتمبر 
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  ٢٠٢٠١- ٢٠١٣ لشاملة الخاصة بالصحة النفسية في الفترةخطة العمل ا  ٨- ٦٦ص ع ج
  

  جمعية الصحة العالمية السادسة والستون،
  

 الخاصـة بالصـحة النفسـية مسّودة خطة العمل الشاملةبعد أن نظرت في التقرير المقدم من األمانة عن 
   ٢، بما فيها الملحق،٢٠٢٠- ٢٠١٣

  
  ٣؛٢٠٢٠- ٢٠١٣فسية خطة العمل الشاملة الخاصة بالصحة الن تعتمد  - ١
  
لـدول األعضـاء فـي خطـة العمـل الشـاملة الخاصـة لالدول األعضاء على تنفيذ اإلجـراءات المقترحـة  تحث  - ٢

  على النحو الذي يتواءم مع األولويات الوطنية والظروف الوطنية المحددة؛ ٢٠٢٠- ٢٠١٣بالصحة النفسية 
  
خطـة العمـل الشـاملة الخاصـة بالصـحة إلحاطة علمـًا بإلى ا ينوالوطني ينواإلقليمي ينالشركاء الدولي تدعو  - ٣

  ؛٢٠٢٠- ٢٠١٣النفسية 
  
خطــة العمــل الشــاملة الخاصــة بالصــحة فــي  أن ينفــذ اإلجــراءات المحــددة لألمانــةالمــدير العــام  مــن تطلــب  - ٤

تقــارير عــن التقــدم المحــرز فــي تنفيــذ خطــة ، وأن يقــدم، عــن طريــق المجلــس التنفيــذي، ٢٠٢٠- ٢٠١٣النفســية 
  ن.الرابعة والسبعيو الحادية والسبعين تلك إلى جمعيات الصحة العالمية الثامنة والستين و  العمل

  
  -  ٢٠١٣أيار/ مايو  ٢٧(الجلسة العامة التاسعة،   

  اللجنة "أ"، التقرير الرابع)  
  
  

  ١العجز  ٩- ٦٦ج ص ع
  

  الصحة العالمية السادسة والستون،جمعية   
  

  ٤؛بالعجز وقد نظرت في التقرير الخاص  
  

  بما في ذلك الوقاية والتدبير العالجي والتأهيل؛، بشأن العجز ٢٣- ٥٨ج ص ع وٕاذ تشير إلى القرار  
  

منظمات بلدًا ومنظمة من   ١٥٥إلى اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، التي وقعها  أيضاً  وٕاذ تشير  
مسألة تتعلق بحقوق اإلنسـان  عجزأن الاألمر الذي يبرز ، بلداً  ١٢٧التكامل اإلقليمي وصادق عليها حتى اآلن 

  ؛مصابين بالعجزلالشاملة لالتنمية الدولية والتنمية ويوصي الدول األعضاء بإتاحة السياسات الوطنية وبرامج 
  

العجــز فــي منظــور مراعــاة تــدعو إلــى التــي لجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة إلــى قــرارات ا كــذلك وٕاذ تشــير  
والقـرار  أن تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفيـة لألشـخاص ذوي اإلعاقـة،بش ٦٤/١٣١القرار جدول أعمال التنمية (

، ومــــا بعــــده ٢٠١٥حتــــى عــــام بشــــأن تحقيــــق األهــــداف اإلنمائيــــة لأللفيــــة لألشــــخاص ذوي اإلعاقــــة  ٦٥/١٨٦
                                                           

  لالطالع على اآلثار المالية واإلدارية المترتبة على اعتماد هذا القرار بالنسبة إلى األمانة. ٦انظر الملحق     ١
 .١تنقيح  ٦٦/١٠لوثيقة جا    ٢

 .٣الملحق     ٣

 .٦٦/١٢جالوثيقة     ٤
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والقـــرار  ؛بشـــأن اتفاقيـــة حقـــوق األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة والبروتوكـــول االختيـــاري الملحـــق بهـــا) ٦٦/٢٢٩  القـــرارو 
بصـدد البـت  ٦٦/١٢٤والقـرار  ؛إقرار الوثيقة الختاميـة لمـؤتمر األمـم المتحـدة للتنميـة المسـتدامةأن بش ٦٦/٢٨٨
وسـائر األهـداف اإلنمائيـة تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية بشأن عقد اجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة في 

  ؛ألشخاص ذوي اإلعاقةفيما يتعلق با المتفق عليها دولياً 
  

حقــوق كــل المصــابين بــالعجز بجميــع تيســير تمتــع المبذولــة حاليــًا لالجهود الوطنيــة واإلقليميــة م بــوٕاذ تســلّ   
  لمتأصلة؛تهم اتعزيز احترام كراملو  ،اإلنسان والحريات األساسية

  
البّينات العلمية المتاحة ويبـّين إمكانيـة أفضل مشفوع بال ١،عجزتقرير العالمي األول عن الالبرحب توٕاذ   

  ؛العقبات التي تعترض سبيل المصابين بالعجز وتذليل الناجم منها عن العجزثير من الكتالفي 
  

يزداد مـع وأن عددهم هذا سـ شخصعدد المتعايشين مع حاالت العجز ُيقّدر بنحو بليون  وٕاذ تالحظ أن  
العوامـل تجاهـات ال سـتجابةاالانتشـار الظـروف الصـحية المزمنـة و  ارتفـاع معـدالتمـع و  ،العمـرالسـكان فـي تقدم 

الفئات الضعيفة من السكان، وخاصة تأثيرًا غير متناسب على  ذا العجز يؤثرمن العوامل؛ وأن ه البيئية وغيرها
ة المرتفعـة الـدخل أكبـر منهـا فـي تلـك البلدان المنخفضـمعدالت انتشار العجز في النساء والمسنين والفقراء، وأن 

يتعرضـون أكثـر مـن سـواهم مـن المتعـافين لظـروف ن الناميـة، والسـيما فـي البلـداالدخل؛ وأن المصـابين بـالعجز، 
زيــادة العمــل و قلــة فــرص التعلــيم و نخــراط فــي صــفوف انخفــاض معــدالت االارتفــاع معــدالت الفقــر و و صــحية ســيئة 

  المعاملة؛ٕاساءة لعنف و التعرض ل وارتفاع معدالتوتقييد المشاركة التبعية معدالت 
  

يـة حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة، بمـن فـيهم المصـابون بعاهـات بدنيـة وٕاذ تذّكر أيضًا بأنه طبقًا التفاق  
أو نفسية أو ذهنية أو حسية طويلة األمد تتفاعل مع مختلف الحواجز التي قـد تعـوق مشـاركتهم الكاملـة والفعالـة 

  في المجتمع على قدم المساواة مع اآلخرين؛
  

الخــدمات والرعايــة إتاحــة لضــمان  تــدابيرعــن اتخــاذ مــا يلــزم مــن وٕاذ تعتــرف بمســؤولية الــدول األعضــاء   
  ؛من خالل التغطية الصحية الشاملةمصابين بالعجز على قدم المساواة الصحية لل

  
العامــــة نفســــها التــــي يحتاجهــــا  الرعايــــة الصــــحيةالمصــــابين بــــالعجز بحاجــــة إلــــى بــــأن  أيضــــاً  موٕاذ تســــلّ   
  ؛ج أردأ من تلك التي تقدمها للمتعافينأن نظم الرعاية الصحية تزودهم بخدمات عالثبت لكن ، و المتعافون

  
المصـابين دعـم ن منهم يؤدون دورًا هامًا فـي ييوغير الرسم ينلرعاية الرسميبأن مقدمي اكذلك سّلم توٕاذ   

ين يحتـــاجون إلـــى اهتمـــام خـــاص مـــن الســـلطات الوطنيـــة والمحليـــة مقـــدمي الرعايـــة غيـــر الرســـميبـــالعجز، وبـــأن 
وٕاذ . فــي أداء هــذا الــدور لطاتٕان كــانوا ال يمكــن أن يحّلــوا محــل تلــك الســلمســاعدتهم علــى النهــوض بمهــامهم، و 

في سياق اسـتدامة الـنظم  آخذ في التزايد غير الرسميين على حد سواءو مقدمي الرعاية الرسميين دور أن تالحظ 
  الصحية وشيخوخة السكان؛

  
  تثمارًا في المجتمع؛وٕاذ تقر بأن اإلتاحة الشاملة للرعاية الصحية والخدمات الصحية تشكل اس  

  
التــي  ٕاعــادة التأهيــلالتأهيــل و خــدمات علــى نطــاق واســع مــن  الملّبــاةاالحتياجــات غيــر  اً ذ تــدرك أيضــوإ   

التعلـيم نخـراط فـي صـفوف مـن االحـاالت العجـز ة واسـعة مـن المصـابين بطائفـتمكـين الكثيـر مـن غنى عنهـا ل  ال
ودمجهم في المجتمـع مـن مصابين بالعجز لى تعزيز صحة الالتدابير الرامية إأن والحياة المدنية، و  وسوق العمل

منـع والمتخصصة هي تدابير مهمة أيضًا بقدر أهمية تلك الرامية إلـى العامة  تزويدهم بالخدمات الصحيةخالل 
  ؛ناجمة عن العجزة إصابة األفراد بحاالت صحي

                                                           
 .٢٠١١. جنيف، منظمة الصحة العالمية، العجزالتقرير العالمي عن البنك الدولي،  ،الصحة العالميةمنظمة     ١
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عقبـات الكثيـرة الماثلـة أمـام بـأن مـن الضـروري اتبـاع نهـج شـامل ومتعـدد القطاعـات لتـذليل الوٕاذ تعترف   
لتلبيــة احتياجــات فــأ واألكثــر مردوديــة فــي التنميــة هــو الســبيل األك العجــزمراعــاة منظــور بــأن المصــابين بــالعجز و 

  ؛مصابين بالعجزال
  

بأعمــال فرقــة العامــل التابعــة للمنظمــة والمعنيــة بــالعجز بشــأن إذكــاء الــوعي بــالعجز بوصــفه وٕاذ ترحــب   
المعلوماتيــة والسياســاتية الماديــة و الحــواجز زالــة بشــأن إنــي، و تقالالمنظمــة عــات فــي عمــل شــاملة لعــدة قطامســألة 

  ،المنظمةمصابين بالعجز في أعمال مشاركة الالتي تحول دون 
  
تنفيذ اتفاقية حقوق بشأن التي تقدم استراتيجيات ، العجزالتقرير العالمي عن الواردة في توصيات ال تؤيد  - ١

  األشخاص ذوي اإلعاقة؛
  
  ١:على ما يلي الدول األعضاء تحث  - ٢

  ؛بوصفها دوًال أطرافًا في االتفاقية اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقةأن تنفذ   )١(

بتشاور وثيق ومشاركة نشطة من المصابين بالعجز، بمن فيهم األطفال  عملالخطط أن تضع   )٢(
األطـــراف مختلـــف القطاعـــات و ل تـــي تمـــثلهم، كيمـــا يتســـنىالمنظمـــات الالمصـــابون بـــالعجز، مـــن خـــالل 

التمتـع مصـابين بـالعجز وتمكيـنهم مـن المـن طريـق إزالة الحواجز أن تنّسق بفعالية عملها بشأن الفاعلة 
  وتحسين نوعية حياتهم؛  بحقوق اإلنسان

أن تنشــئ وتعــّزز نظامــًا لرصــد العجــز وتقييمــه بهــدف جمــع البيانــات المالئمــة المصــنفة حســب   )٣(
معــدالت انتشــاره، بمــا فــي ذلــك وكــذلك المعلومــات المالئمــة األخــرى بشــأن العجــز، ، نــوع الجــنس والســن

التــي يتكبــدها  الملبــاة، والتكــاليف المباشــرة وغيــر المباشــرةالمصــابين بــه الملبــاة وتلــك غيــر  احتياجــاتو 
التصــنيف الــدولي ، وذلــك باســتخدام تهمونوعيــة حيــاالتــي تعتــرض ســبيلهم ، والحــواجز المصــابون بــالعجز

لضـمان أن دية الوظائف والعجز والصحة، ووضع برامج فعالة وممارسات جيدة فـي مختلـف األقـاليم لتأ
  دولي؛على الصعيد القابلة للمقارنة تكون على الصعيد الوطني و أهمية البيانات تكتسي 

ء إجـراو ة، وهـعامـجميع الخدمات الصـحية الأن تعمل على أن تكفل تزويد المصابين بالعجز ب  )٤(
ـــة أمـــور،  ســـيحّتم، ـــأمين  التمويـــل الكـــافي،تـــوفير فـــي جمل ـــة، والتغطيـــة الشـــاملة بالت والحمايـــة االجتماعي

الخـــدمات والمعلومـــات، والحصـــول علـــى  مرافـــق الرعايـــة الصـــحيةالصــحي، وٕاتاحـــة ســـبل الوصـــول إلـــى 
الخاصـة بالمصـابين احتـرام حقـوق اإلنسـان علـى الرعايـة الصـحية المهنيين العاملين فـي مجـال وتدريب 

  والتواصل معهم بشكل فعال؛العجز ب

أن تعّزز حصول مقدمي الرعاية غير الرسميين على الدعم الالزم من أجل استكمال الخـدمات   )٥(
  التي تقدمها السلطات الصحية؛

واســعة مــن الظــروف طيلــة العمــر فيمــا يخــص طائفــة ٕاعــادة التأهيــل خــدمات التأهيــل و تعزيــز   )٦(
فـــي مجـــال إعـــادة  خـــدمات المتكاملـــة والالمركزيـــةالو ة؛ المبكـــر  ت: التـــدخالمـــا يلـــي مـــن خـــالل، الصـــحية

والوسـائل المعينـة الكراسـي المتحركـة خدمات توفير تحسين التأهيل، بما فيها خدمات الصحة النفسية؛ و 
غيرهـــا مـــن التكنولوجيـــات المســـاعدة؛ وتـــوفير التـــدريب و  بصـــرضـــعف التصـــحيح أجهـــزة و الســـمع علـــى 

                                                           
 .ظمات التكامل االقتصادي اإلقليميمن ،حسب االقتضاءو     ١
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مصابين بالعجز تمكين الهنيين العاملين في مجال إعادة التأهيل لة من المإمدادات كافييكفل تأمين   بما
  ؛بالكامل المجتمعصفوف لمشاركة في ذاتها أمامهم لالفرص وٕاتاحة  إمكاناتهممن استغالل 

عمليــات الــدعم والخــدمات المتكاملــة المجتمعيــة وتــدعيمها بوصــفها اســتراتيجية متعــددة  تعزيــز  )٧(
التعليم والعمالـة والخـدمات خدمات الحصول على مصابين بحاالت العجز من لجميع االقطاعات تمّكن 

  ؛الشاملة، ومن االستفادة من تلك الخدمات والمشاركة فيها بالكامل االجتماعيةالصحية و 
  
  منع التمييز في إتاحة الرعاية الصحية أو الخدمات الصحية من أجل تعزيز المساواة؛  )٨(

  
  :ا يليم المدير العام طلب منت  - ٣

التقريــر العــالمي عــن الــواردة فــي توصــيات التنفيــذ بالــدعم التقنــي فــي الــدول األعضــاء أن يــزّود   )١(
  ؛عجزال

التعاون مع طائفة واسـعة مـن أصـحاب المصـلحة،  مع تكثيفبالدعم الدول األعضاء أن يزّود   )٢(
والقطـاع الخـاص ومنظمـات  بما في ذلك المنظمات التابعة لمنظومة األمم المتحدة واألوساط األكاديمية

(عـدم التعـرض  ١٦خاصة المـادة في تنفيذ اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، و المصابين بالعجز، 
(التنقـل  ٢٠والمـادة  (العيش المسـتقل واإلدمـاج فـي المجتمـع) ١٩لالستغالل والعنف واالعتداء) والمادة 

(جمـع اإلحصـاءات  ٣١المـادة دة التأهيـل) و عـاإ (التأهيل و  ٢٦والمادة  (الصحة) ٢٥والمادة  الشخصي)
  ؛ةالعالمي ةبرنامج عمل الصحلى جميع مستويات والبيانات) ع

فــــي عمــــل لمصــــابين بــــالعجز مــــن األطفــــال والبــــالغين االحتياجــــات الصــــحية لأن يكفــــل إدراج   )٣(
ابيـــة اإلنجالجنســـية و صـــحة األطفـــال والمـــراهقين والصـــحة ب، فـــي جملـــة أمـــور، المتعلـــق المنظمـــة التقنـــي

األمراض غيــر فيمــا يتصــل بــرعايــة والعــالج الو  ،رعايــة طويلــة األجـلوتزويــد المســنين باألمومــة، صـحة و 
وٕادارة المخاطر في واألمراض المعدية األخرى، بشأن مكافحة األيدز والعدوى بفيروسه السارية، والعمل 

  حاالت الطوارئ، وتعزيز النظم الصحية؛

أم  هـازائريوا مـن منظمـة نفسـها، سـواء كـانال أمانـةن بالعجز في انخراط المصابي أيضاً  أن يكفل  )٤(
يسـهل الوصـول إليهـا والتزويـد  إنشـاء مبـانٍ مواصـلة مـن خـالل وذلـك ، معها أم العاملين فيهاالمتعاونين 

التشـاور الوثيـق مـع المصـابين ضـمان عن طريق و الترتيبات التيسيرية المعقولة مع توفير  المعلومات، ب
  ؛تي تمثلهم، عند اللزوم وحسب االقتضاءالمنظمات الهم بنشاط من خالل بالعجز وٕاشراك

تحقيـــق األهـــداف بشـــأن لألمـــم المتحـــدة الجتمـــاع الرفيـــع المســـتوى للجمعيـــة العامـــة ا يـــدعمأن   )٥(
ــًا فيمــا يتعلــق بااإلنمائيــة لأللفيــة  ، ألشــخاص ذوي اإلعاقــةوســائر األهــداف اإلنمائيــة المتفــق عليهــا دولي

م لمــا بعــد عــاجــدول أعمــال التنميــة الراميــة إلــى إدراج موضــوع العجــز فــي  الجهــود وكــذلكويشــارك فيــه، 
عجز وعمليات الدعم والخـدمات، واالحتياجـات الالمتعلقة ببيانات ال لفت االنتباه إلى، عن طريق ٢٠١٥

  ذات الصلة؛ ةاالستجابتدابير و  لعادة التأهيالصحية واحتياجات  إ

 ١والــدول األعضــاءمنظمــات األخــرى التابعــة لمنظومــة األمــم المتحــدة، أن يعــد، بالتشــاور مــع ال  )٦(
وفي حدود الموارد المتاحة، خطة عمل شـاملة للمنظمـة ذات حصـائل قابلـة للقيـاس، وتسـتند إلـى بّينـات 

، بمــا يتماشــى مــع اتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة وتقريــر االجتمــاع التقريــر العــالمي عــن العجــز
شــأن اإلعاقـة المعنــون "ُسـبل المضــي قـدمًا: وضـع خطــة تنميـة شــاملة لمسـائل اإلعاقــة الرفيـع المسـتوى ب

                                                           
 ادي اإلقليمي.منظمات التكامل االقتص ،حسب االقتضاءو     ١
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المجلـس  عـن طريـقجمعيـة الصـحة العالميـة السـابعة والسـتين  فيهـاومـا بعـده" لتنظـر  ٢٠١٥حتى عـام 
  التنفيذي.

  
  -  ٢٠١٣أيار/ مايو  ٢٧(الجلسة العامة التاسعة،   

  اللجنة "أ"، التقرير الرابع)  
 
  

  للجمعيـة العامـة بشـأن الوقايـة  متابعة اإلعالن السياسي لالجتماع الرفيع المستوى  ١٠- ٦٦ج ص ع
    ١غير المعدية (غير السارية) ومكافحتها من األمراض  

  جمعية الصحة العالمية السادسة والستون،

 إلــى جمعيــة الصــحة العالميــة السادســة والســتين بشــأن األمــراض ينمقــدمال تقريــرينالفــي  أن نظــرتبعــد 
  ٢ير السارية؛غ

وٕاذ تــذكِّر بــاإلعالن السياســي الجتمــاع الجمعيــة العامــة الرفيــع المســتوى المعنــي بالوقايــة مــن األمــراض 
الذي يسلم بأن العبء العالمي لألمراض غير المعدية (غيـر السـارية)  ٣غير المعدية (غير السارية) ومكافحتها،

ويطالــب بوضــع إطــار  يــة فــي القــرن الحــادي والعشــرينوخطرهــا يشــكالن أحــد أكبــر التحــديات الماثلــة أمــام التنم
عالمي شامل للرصد، يشمل مجموعة من المؤشرات، ويدعو إلى طـرح خيـارات لتـدعيم وتيسـير إجـراءات متعـددة 

  القطاعات من أجل الوقاية من األمراض غير المعدية (غير السارية) ومكافحتها عن طريق الشراكة الفعالة؛ 

 ٢٢- ٢٠تاميــــة لمــــؤتمر األمــــم المتحــــدة للتنميــــة المســــتدامة (ريــــو دي جــــانيرو، وٕاذ ترحــــب بالوثيقــــة الخ
الـذي أعلـن عـن االلتـزام بتعزيـز الـُنظم الصـحية  ٤،نصبو إليه")، المعنونة "المستقبل الذي ٢٠١٢حزيران/ يونيو 

رية)، وبخاصة من أجل توفير التغطية الشاملة العادلة وتوفير نظم الوقاية من األمراض غير المعدية (غير السا
والســكري، وعــالج المصــابين  ،واألمــراض التنفســية المزمنــة ،وأمــراض القلــب واألوعيــة الدمويــة ،أمــراض الســرطان

بهــا وتقــديم الرعايــة والــدعم إلــيهم بتكلفــة معقولــة، وااللتــزام بوضــع سياســات وطنيــة متعــددة القطاعــات للوقايــة مــن 
  أو تعزيز ما هو قائم منها؛ األمراض غير المعدية (غير السارية) ومكافحتها 

غيـر المعديـة بجميع المبادرات اإلقليمية المتخذة بشأن الوقاية مـن األمـراض تحيط علمًا مع التقدير  وٕاذ
ـــومكافحتهـــا، بمـــا فـــي ذلـــك إعـــالن رؤســـاء  )ةســـاريغيـــر ال( الجماعـــة الكاريبيـــة المعنـــون فـــي حكومـــات الدول و ال
ل بشأن ، وٕاعالن ليبرفي٢٠٠٧سبتمبر  المعتمد في أيلول/و  "معديةاء األمراض المزمنة غير المتحدون لوقف وب"

اءات وبيـان رؤسـاء حكومـات الكمنولـث بشـأن إجـر  ،٢٠٠٨أغسـطس  المعتمد فـي آب/ الصحة والبيئة في أفريقيا
مـؤتمر القمـة الخـامس  التـزاموٕاعـالن  ،٢٠٠٩نـوفمبر  المعتمد في تشرين الثـاني/ مكافحة األمراض غير المعدية

ل الــذي اعتمدتــه الــدو  وٕاعــالن بارمــا بشــأن البيئــة والصــحة ،٢٠٠٩ ويونيــ ن األمريكيــة المعتمــد فــي حزيــران/للبلــدا
وٕاعــــالن دبــــي بشــــأن داء الســــكري  ،٢٠١٠مــــارس  منظمــــة فــــي آذار/لل اإلقلــــيم األوروبــــي التــــابعاألعضــــاء فــــي 

ديســمبر  فــي كــانون األول/ المعتمــد لشــرق األوســط ومنطقــة شــمال أفريقيــاواألمــراض المزمنــة غيــر المعديــة فــي ا
للعمل  أوروبا، ونداء ٢٠٠٦نوفمبر  المعتمد في تشرين الثاني/ ثاق األوروبي بشأن مكافحة السمنة، والمي٢٠١٠

                                                           
  لالطالع على اآلثار المالية واإلدارية المترتبة على اعتماد هذا القرار بالنسبة إلى األمانة. ٦انظر الملحق     ١
  .١تصويب  ٦٦/٩وج ٦٦/٩وج ٦٦/٨ج الوثائق    ٢
  .٦٦/٢لألمم المتحدة  العامةقرار الجمعية     ٣
  .٦٦/٢٨٨ العامة لألمم المتحدة قرار الجمعية    ٤
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ا بشأن التصدي لتحديات األمراض غيـر المعديـة ي، وبيان هونار ٢٠١١ ويوني الصادر في حزيران/ بشأن السمنة
  ؛٢٠١١ ويولي وز/في منطقة المحيط الهادئ المعتمد في تم

قـــر بـــإعالن موســـكو الـــذي اعتمـــده المـــؤتمر الـــوزاري العـــالمي األول بشـــأن أنمـــاط الحيـــاة الصـــحية تُ وٕاذ 
)، والـــذي اعتمدتـــه ٢٠١١نيســـان/ أبريـــل  ٢٩- ٢٨ومكافحـــة األمـــراض غيـــر المعديـــة (غيـــر الســـارية) (موســـكو، 

ذي طلـــب إلـــى المـــدير العـــام أن يضـــع، )، والـــ١١- ٦٤ج ص عجمعيـــة الصـــحة العالميـــة الرابعـــة والســـتون (القـــرار 
بالتعاون مع وكاالت وكيانات األمم المتحدة ذات الصلة، خطة لتنفيذ ومتابعة حصائل المؤتمر واالجتماع الرفيع 
المســتوى للجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة بشــأن الوقايــة مــن األمــراض غيــر المعديــة (غيــر الســارية) ومكافحتهــا 

  )، من أجل تقديمها إلى جمعية الصحة العالمية السادسة والستين؛ ٢٠١١تمبر أيلول/ سب ٢٠- ١٩(نيويورك، 

قر أيضًا بإعالن ريو السياسي بشأن المحددات االجتماعية للصحة الذي اعتمـده المـؤتمر العـالمي وٕاذ تُ 
)، والــــذي ٢٠١١تشــــرين األول/ أكتــــوبر  ٢١- ١٩المعنــــي بالمحــــددات االجتماعيــــة للصــــحة (ريــــو دي جــــانيرو، 

، الــذي يســلم بــأن اإلنصــاف فــي ٨- ٦٥ج ص عالقــرار فــي دتــه جمعيــة الصــحة العالميــة الخامســة والســتون اعتم
مجال الصحة من المسؤوليات المشتركة ويتطلب مشاركة كل قطاعات الحكومة، وشرائح المجتمع كافة، وجميع 

"، و"تــوفير الصــحة أعضــاء المجتمــع الــدولي، فــي عملــين عــالميين بعنــوان "الجميــع متحــدون مــن أجــل اإلنصــاف
  للجميع"، 

خطـة  ،تشـاورية من خالل عملية ،، الذي طلب إلى المدير العام أن يضع٧ق١٣٠م توٕاذ تذكِّر بالقرار 
والمقــرر  ٢٠٢٠- ٢٠١٣عمــل عالميــة للمنظمــة مــن أجــل الوقايــة مــن األمــراض غيــر الســارية ومكافحتهــا للفتــرة 

لــذي يــنص علــى اعتمــاد غايــة عالميــة تتمثــل فــي تقلــيص اإلجرائــي التــاريخي ا المقــرر) و ٨(٦٥ج ص ع اإلجرائــي
    ،٢٠٢٥٪ بحلول عام ٢٥معدل الوفيات المبكرة الناجمة عن األمراض غير السارية بنسبة 

منظمة بوصفها الوكالة المتخصصـة الرئيسـية فـي مجـال الصـحة، لوٕاذ تعيد التأكيد على الدور القيادي ل
الصـحية، وفقـًا لواليتهـا، وٕاذ تعيـد التأكيـد علـى دورهـا القيـادي  اتسياسبما في ذلك األدوار والوظائف المتعلقة بال

فيما يتعلق بعمل  )غير الساريةغير المعدية (والتنسيقي في تعزيز ورصد اإلجراءات العالمية لمكافحة األمراض 
في  ،لية األخرىوالمنظمات اإلقليمية والدو  ،والمصارف اإلنمائية ،وكاالت منظومة األمم المتحدة المعنية األخرى

  على نحو منسق،  مجال التصدي لألمراض غير السارية

  تعترف بدور الحكومات ومسؤوليتها األساسيين في التصدي لتحديات األمراض غير السارية؛ وٕاذ 

وٕاذ تعترف أيضًا بأهمية دور المجتمع الدولي والتعاون الدولي في مساعدة الدول األعضاء، وخصوصًا 
  لى تكملة الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق التصدي الفعال لألمراض غير السارية؛البلدان النامية، ع

بـــين بلـــدان الجنـــوب  فيمـــا علـــى أهميـــة التعـــاون بـــين بلـــدان الشـــمال وبلـــدان الجنـــوب والتعـــاونوٕاذ تشـــدد 
المســتوى تعزيــز بيئــة مواتيــة علــى كــل مــن و والتعــاون الثالثــي فــي الوقايــة مــن األمــراض غيــر الســارية ومكافحتهــا 

بـين بلـدان  فيمـا مـع مراعـاة أن التعـاون الوطني واإلقليمي والدولي بغية تيسير أنمـاط الحيـاة والخيـارات الصـحية،
  ؛الجنوب ليس بديًال للتعاون بين بلدان الشمال والجنوب، بل مكمًال له

 الت األخــرىواالعــتال وٕاذ تشــير إلــى أن األمــراض غيــر الســارية كثيــرًا مــا تــرتبط باالضــطرابات النفســية
   حســـبما هـــو مالحـــظ فـــي القـــراراالضـــطرابات النفســـية كثيـــرًا مـــا تصـــاحبها عوامـــل طبيـــة واجتماعيـــة أخـــرى   وأن

لمنظمـــة بشـــأن الوقايـــة مـــن ل العالميـــةعمـــل الوأنـــه ينبغـــي بنـــاًء علـــى ذلـــك أن يجـــري تنفيـــذ خطـــة   ٤- ٦٥ج ص ع
الل التنسـيق الوثيـق مـع خطـة العمـل على نحو متسق ومن خ ٢٠٢٠- ٢٠١٣األمراض غير السارية ومكافحتها 

  على المستويات كافة؛وسائر خطط عمل المنظمة  ٢٠٢٠- ٢٠١٣العالمية للمنظمة بشأن الصحة النفسية 
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للمنظمة الخاصة بالوقاية من  وٕاذ ترحب بالمبادئ والنهوج الشاملة التي تستند إليها خطة العمل العالمية
وتدعو إلى تطبيقها عند تنفيـذ جميـع اإلجـراءات الراميـة إلـى  ٢٠٢٠١- ٢٠١٣األمراض غير السارية ومكافحتها 

  الوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها، 

وصــناديق  ،منظمــةالو  ،وٕاذ تقــر بــأن األمــين العــام لألمــم المتحــدة ســيقدم، بالتعــاون مــع الــدول األعضــاء
إلــى الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة فــي  منظومــة األمــم المتحــدة وبرامجهــا ووكاالتهــا المتخصصــة المعنيــة، تقريــراً 

دورتها الثامنة والستين عن التقدم الُمحرز فـي الوفـاء بااللتزامـات الـواردة فـي اإلعـالن السياسـي لالجتمـاع الرفيـع 
ومكافحتهــا،  (غيــر الســارية) المعديــة غيــر المســتوى للجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة بشــأن الوقايــة مــن األمــراض

حـرز فـي الوقايـة مـن األمـراض غيـر المعديـة للتقدم المُ  ٢٠١٤استعراض وتقييم شاملين في عام تحضيرًا إلجراء 
  (غير السارية) ومكافحتها؛ 

  قرر ما يلي: تُ   - ١

- ٢٠١٣ن األمــراض غيــر الســارية ومكافحتهــا ــــاعتمــاد خطــة العمــل العالميــة بشــأن الوقايــة م  )١(
   ٢؛٢٠٢٠

للوقايـة مـن األمـراض غيـر السـارية ومكافحتهـا، بمـا فـي واعتماد إطار الرصـد العـالمي الشـامل   )٢(
التـي يمكــن تطبيقهـا فــي جميــع البيئـات اإلقليميــة والُقطريــة  ٣ذلـك مجموعــة المؤشـرات الخمســة والعشــرين

مــن أجـــل رصـــد االتجاهــات وتقيـــيم التقـــدم الُمحــرز فـــي تنفيـــذ االســتراتيجيات والخطـــط الوطنيـــة المتعلقـــة 
  باألمراض غير السارية؛ 

واعتمــــاد مجموعــــة الغايــــات التســــع العالميــــة االختياريــــة للوقايــــة مــــن األمــــراض غيــــر الســــارية   )٣(
مع مالحظة أن الغاية المتمثلـة فـي خفـض المعـدل اإلجمـالي  ٢٠٥٠،٣لتحقيقها بحلول عام  ومكافحتها

ســي وأمــراض الجهــاز التنف ،وداء الســكري ،والســرطان ،للوفيــات الناجمــة عــن األمــراض القلبيــة الوعائيــة
تتعلــق بالوفيــات المبكــرة الناجمــة عــن األمــراض غيــر الســارية فــي ســن يتــراوح بــين  ٪٢٥بنســبة  ،المزمنــة

  عامًا وفقًا للمؤشر المتعلق بذلك؛  ٧٠و ٣٠

  على ما يلي: ٤الدول األعضاء تحث  - ٢

مواصــــلة تنفيــــذ اإلعــــالن السياســــي الجتمــــاع الجمعيــــة العامــــة لألمــــم المتحــــدة الرفيــــع المســــتوى  )١(
ــــــة ال بشــــــأن ــــــة (غيــــــر الســــــارية) ومكافحتهــــــا وتعزيــــــز الجهــــــود الوطني ــــــر المعدي ــــــة مــــــن األمــــــراض غي وقاي
   والمثابرة على تنفيذ إعالن موسكو؛ ةإلى عبء األمراض غير الساري التصدي إلى الرامية
  

األغـراض التـي يحتـوي واتخـاذ الخطـوات الالزمـة  لتحقيـق وتنفيذ، حسب االقتضـاء، خطـة العمـل  )٢(
  ؛عليها اإلعالن

 
ى مستوى  )٣( وتعزيز قدرات السلطات المعنية وآلياتھا ووالياتھا، حسب مقتضى الحال، لتيسير العمل وضمانه عل

 كل القطاعات الحكومية؛
 

                                                           
  .٤ من الملحق ١٨في الفقرة تفصيله كما جاء     ١
  .٤ الملحق    ٢
  .٢التذييل  ،٤الملحق  انظر    ٣
 .منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي االقتضاء، وحسب    ٤
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ٕاسراع األطراف في تنفيذ اتفاقية منظمة الصحة العالميـة اإلطاريـة بشـأن مكافحـة التبـغ، بمـا فـي و  )٤(
لبلدان األخرى في النظر في االنضـمام إلـى االتفاقيـة، اذلك من خالل المبادئ التوجيهية التقنية المعتمدة، 

المعتمـدة أولوية متقدمة لتنفيذ االستراتيجية العالمية بشأن النظام الغذائي والنشاط البـدني والصـحة  عطاءوإ 
فـي   المعتمدة ، واالستراتيجية العالمية للحد من تعاطي الكحول على نحو ضار١٧-٥٧ج ص عفي القرار 

المعتمدة والتوصيات الخاصة بتسويق األغذية والمشروبات غير الكحولية لألطفال  ١٣-٦٣ج ص ع القرار
، كجـــزء ال يتجـــزأ مـــن إحـــراز التقـــدم صـــوب بلـــوغ الغايـــات العالميـــة االختياريـــة ١٤-٦٣ج ص عالقـــرار فـــي 

ألمــم والوفــاء بااللتزامــات التــي ُقطعــت فــي اإلعــالن السياســي لالجتمــاع الرفيــع المســتوى للجمعيــة العامــة ل
  المتحدة بشأن الوقاية من األمراض غير المعدية (غير السارية) ومكافحتها؛ 

  
حسب مقتضى أو الشراكات التعاونية وٕارسائها ومساندتها ودعمها، بما في ذلك  مشاركةوتعزيز ال )٥(

مــع األطــراف الفاعلــة فــي القطاعــات األخــرى بخــالف قطــاع الصــحة واألطــراف الفاعلــة مــن غيــر الحــال 
ل المجتمــع المــدني والقطــاع الخــاص علــى المســتوى الــوطني ودون الــوطني و/ أو المحلــي، مــن الــدول، مثــ

لظـروف الُقطريـة، مـن خـالل نهـج واسـع النطـاق ل وفقـاً أجل الوقاية من األمراض غير السـارية ومكافحتهـا، 
ي تــأثير ال موجــب لــه ألأي ومتعــدد القطاعــات، وفــي الوقــت ذاتــه حمايــة مصــالح الصــحة العموميــة مــن 
رًا أو محتمًال.   شكل من أشكال تضارب المصالح سواء كان حقيقيًا أو متصوَّ

مؤشـرات تسـتند إلـى غايـات و والنظر في وضع ُأطر وطنيـة لرصـد األمـراض غيـر السـارية يشـمل  )٦(
ن و األوضـاع الوطنيـة، مـع مراعـاة إطـار الرصـد العــالمي الشـامل، بمـا فـي ذلـك المؤشـرات الخمسـة والعشــر 

مــن أجــل  ،منظمــةالباالســتناد إلــى التوجيهــات التــي قــدمتها  ،ايــات عالميــة اختياريــةتســع غمــن ومجموعــة 
غيــر الســارية والتصــدي لهــا، ودعــم التوســع فــي نطــاق  تركيــز الجهــود المبذولــة للوقايــة مــن آثــار األمــراض

وتقيـيم ، بمـا فـي ذلـك الجوانـب التقنيـة والماليـة، غيـر السـارية اإلجراءات والسياسات الفعالة بشأن األمراض
  خطرها ومحدداتها ومكافحتها؛  هذه األمراض ومن عوامل التقدم الُمحرز في الوقاية من

ووضع نظام وطني للترصد والرصد وتعزيزه، حسـب االقتضـاء، للتمكـين مـن التبليـغ بمـا فـي ذلـك  )٧(
 والغايـــات مؤشـــرًا، نيخمســـة وعشـــر البـــالغ عـــددها  باالســـتناد إلـــى مؤشـــرات إطـــار الرصـــد العـــالمي الشـــامل

  وأي غايات ومؤشرات إقليمية أو وطنية إضافية تتعلق باألمراض غير السارية؛ ،العالمية االختيارية التسع

فـي  ٢٠١٣قبـل نهايـة عـام  المجلـس االقتصـادي واالجتمـاعي لألمـم المتحـدةبأن ينظر توصية الو  )٨(
تنسـق أنشـطة لسـارية) معنية باألمراض غيـر المعديـة (غيـر او ألمم المتحدة تابعة لاقتراح إنشاء فرقة عمل 

، تتـولى منظمات األمـم المتحـدة فـي تنفيـذ خطـة العمـل العالميـة للمنظمـة الخاصـة بـاألمراض غيـر السـارية
تقاريرهــا إلــى المجلــس  هــذه الفرقــة ترفــععلــى أن منظمــة الصــحة العالميــة الــدعوة إلــى اجتماعهــا وقيادتهــا و 

دة المشـــتركة بـــين الوكـــاالت المخصصـــة فرقـــة عمـــل األمـــم المتحـــ عمـــل االقتصـــادي واالجتمـــاعي، ودمـــج
ومنحهـا األولويـة علـى النحـو الواجـب مكافحـة التبـغ مواصـلة تنـاول مسـألة المعنية بمكافحـة التبـغ وضـمان 

   ؛في والية فرقة العمل الجديدة

ودعم عمل األمانة في مجـال الوقايـة مـن األمـراض غيـر السـارية ومكافحتهـا، والسـيما مـن خـالل  )٩(
   ؛البرمجية اتصلة المدرج في الميزانيتمويل العمل ذي ال

ـــة  )١٠( ـــة ومنتظمـــة ومســـتدامة عـــن طريـــق القنـــوات المحلي ـــوفير مـــوارد كافي ـــة ت ومواصـــلة بحـــث إمكاني
والثنائيــة واإلقليميــة والمتعــددة األطــراف، بمــا فــي ذلــك آليــات التمويــل التقليديــة والطوعيــة المبتكــرة، وزيــادة 

 )غيـــر الســـاريةغيـــر المعديـــة ( نيـــة بالوقايـــة مـــن األمـــراضحســـب االقتضـــاء، مـــوارد البـــرامج الوطنيـــة المع
 ؛ومكافحتها
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  المدير العام ما يلي: منتطلب   - ٣

مصــــنَّفة عــــن المتطلبــــات مــــن المــــوارد الالزمــــة لتنفيــــذ اإلجــــراءات المفصــــلة و المعلومــــات ال تقــــديم )١(
ية ومكافحتهــا الخاصــة بالوقايــة مــن األمــراض غيــر الســار خطــة العمــل العالميــة  فــيالمطلوبــة مــن األمانــة 

اآلثــار الماليــة المترتبــة علــى إنشــاء آليــة عالميــة للتنســيق  المعلومــات عــن ، بمــا فــي ذلــك٢٠٢٠-٢٠١٣
يـدعو إليـه المـدير العـام الـذي خـاص بالتمويـل الحوار الللوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها، إلى 

فيما يتعلق بتمويـل الميزانيـة عة للمجلس التنفيذي التابويتولى تيسيره رئيس لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة 
، بهــــدف ضــــمان أن جميــــع الشــــركاء لــــديهم معلومــــات واضــــحة عــــن احتياجــــات ٢٠١٥-٢٠١٤البرمجيــــة 

 فـيالتمويل المحددة، والموارد المتاحة وحاالت نقص التمويل فيما يتعلق باإلجراءات المطلوبة من األمانة 
  نشاط؛ خطة العمل على مستوى المشروع أو ال

مــن  ١٥-١٤موضــح فــي الفقــرتين حســبما هــو اختصاصــات آليــة تنســيق عالميــة مســودة وٕاعــداد  )٢(
، ٢٠٢٠-٢٠١٣ ومكافحتهــا األمــراض غيــر الســاريةالخاصــة بالوقايــة مــن خطــة العمــل العالميــة للمنظمــة 

 رتيســـير المشـــاركة بـــين الـــدول األعضـــاء وصـــناديق األمـــم المتحـــدة والبـــرامج والوكـــاالت وســـائتهـــدف إلـــى 
، وحمايــة المنظمــة والصــحة العموميــة مــن أي تــأثير واألطــراف الفاعلــة مــن غيــر الــدول الشــركاء الــدوليين

رًا أو محـــتمًال،  ال دون موجـــب لـــه ألي شـــكل مـــن أشـــكال تضـــارب المصـــالح ســـواء كـــان حقيقيـــًا أو متصـــوَّ
  ؛لدولبشأن العمل مع األطراف الفاعلة من غير ا الجارية المنظمةاستباق نتائج مناقشات 

لـــدول اجتمـــاع رســـمي لمـــن خـــالل  )٢(٣الفقـــرة فـــي  شـــار إليهـــااالختصاصـــات الممســـودة ٕاعـــداد و  )٣(
 وتسبقه مشاورات مع الجهات التالية: ٢٠١٣يعقد في تشرين الثاني/ نوفمبر  ١األعضاء

  ؛اللجان اإلقليميةمن خالل بما في ذلك  ١الدول األعضاء،  )١(

  ؛ة والمنظمات الحكومية الدولية األخرىكاالت وصناديق وبرامج األمم المتحدو   )٢(

، حسـب االقتضـاء، وسـائر أصـحاب المنظمات غير الحكومية وكيانات القطـاع الخـاص  )٣(
  المصلحة المعنيين؛

جمعية الصحة العالميـة السـابعة والسـتين إلى  من خالل المجلس التنفيذيوتقديم مسودة االختصاصات 
  .للموافقة عليها

ل األعضــــاء والشــــركاء اآلخــــرين المعنيــــين، مجموعــــة محــــدودة مــــن ضــــع، بالتشــــاور مــــع الــــدو و و  )٤(
لتوجيــه رفــع التقــارير عــن التقــدم المحــرز تســتند إلــى العمــل الجــاري علــى الصــعيدين  خطــة العمــلمؤشــرات 

المتاحـة،  ٕالى الجدوى، وتوافر البيانات في الوقت الحاضـر، وأفضـل المعـارف والبيِّنـاتاإلقليمي والقطري و 
وتخفــف أعبــاء رفــع التقــارير التــي تثقــل كاهــل لــى نطــاق األغــراض الســتة لخطــة العمــل، ويمكــن تطبيقهــا ع

 ٢٠٢١وعــام  ٢٠١٨وعــام  ٢٠١٦مــن أجــل تقيــيم التقــدم الُمحـرز فــي عــام الـدول األعضــاء إلــى أدنــى حـد 
في تنفيذ خيارات السياسات بالنسبة إلـى الـدول األعضـاء، واإلجـراءات الموصـى بهـا بالنسـبة إلـى الشـركاء 

دة مجموعة مؤشرات  فيدوليين، واإلجراءات المطلوبة من األمانة ال  خطـة العمـلخطة العمل، وتقديم مسوَّ
  من خالل المجلس التنفيذي إلى جمعية الصحة العالمية السابعة والستين للموافقة عليها؛

 العمل مع صـناديق وبـرامج ووكـاالت األمـم المتحـدة األخـرى السـتكمال العمـل قبـل نهايـة تشـرينو  )٥(
بـــين صــناديق وبـــرامج ووكــاالت األمـــم المتحـــدة  المهـــام والمســؤوليات، بشـــأن تقســيم ٢٠١٣األول/ أكتــوبر 

  وغيرها من المنظمات الدولية؛

                                                           
 .منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي االقتضاء، وحسب    ١
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تقــديم الــدعم التقنــي إلــى الــدول األعضــاء، حســب االقتضــاء، لــدعم تنفيــذ خطــة العمــل العالميــة و  )٦(
  ؛٢٠٢٠-٢٠١٣ هاالوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتب الخاصةللمنظمة 

تقديم الدعم التقني إلى الدول األعضاء، حسب االقتضاء، إلنشاء الُنظم الوطنيـة لترصـد ورصـد و  )٧(
 من أجل دعم عمليـة التبليـغ فـي ظـل اإلطـار العـالمي لرصـد األمـراض ها،األمراض غير السارية أو تعزيز 

 ؛غير السارية

ـــدول األعضـــاء حســـب االقتضـــاء، و  )٨( ـــدعم التقنـــي إلـــى ال ـــديم ال للعمـــل/ التعـــاون مـــع القطاعـــات تق
 ١،الحكومية بخالف قطاع الصحة، وبما يتماشـى مـع مبـادئ العمـل مـع األطـراف الفاعلـة مـن غيـر الـدول

 غير السارية ومكافحتها؛ في مجال الوقاية من األمراض

رفع التقارير عن التقدم الُمحرز في تنفيذ خطة العمل مـن خـالل المجلـس التنفيـذي، إلـى جمعيـة و  )٩(
التقـــدم الُمحـــرز فـــي بلـــوغ الغايـــات والتقـــارير عـــن  ٢٠٢١٢وعـــام  ٢٠١٨ وعـــام ٢٠١٦فـــي عـــام  الصـــحة

 ؛٢٠٢٦عام و  ٢٠٢١عام و  ٢٠١٦العالمية االختيارية التسع في عام 

الوارد في خطة العمل العالمية للمنظمة الخاصة بالوقاية من األمـراض  ٣واقتراح تحديث للتذييل  )١٠(
حســـب االقتضـــاء، لتنظـــر فيـــه جمعيـــة الصـــحة العالميـــة مـــن  ٢٠٢٠،٣-٢٠١٣غيـــر الســـارية ومكافحتهـــا 

طــة خالــوارد فــي  ٤خــالل المجلــس التنفيــذي، فــي ضــوء البينــات العلميــة الجديــدة ومواصــلة تحــديث التــذييل 
 حسب االقتضاء. ٣،العمل العالمية

  
  -  ٢٠١٣أيار/ مايو  ٢٧(الجلسة العامة التاسعة،   

  اللجنة "أ"، التقرير الخامس)  
  
  

  ٢٠١٥لتنمية لما بعد عام اخطة  الصحة في  ١١- ٦٦ج ص ع
  

  الصحة العالمية السادسة والستون،جمعية   
    
  ٢٠١٥،٤بعد أن نظرت في التقرير الخاص بالصحة في خطة التنمية لما بعد عام   

  
الــذي يــنص علــى أن التمتــع بــأعلى مســتوًى مــن  منظمــة الصــحة العالميــةإذ تؤكــد مجــددًا علــى دســتور 

قــوق األساســية لكــل إنســان، دون تمييــز بســبب العنصــر أو الــدين أو العقيــدة الصــحة يمكــن بلوغــه هــو أحــد الح
  السياسية أو الحالة االقتصادية أو االجتماعية؛

  
ألمم المتحدة الذي اعتمدته الجمعية العامة لتؤكد على المبادئ المنصوص عليها في إعالن األلفية وٕاذ 

اواة واإلنصـاف، وتؤكـد علـى ضـرورة مراعاتهـا فـي خطـة الكرامـة اإلنسـانية والمسـذلـك  بمـا فـي ،٥٥/٢في القرار 
  ؛٢٠١٥التنمية لما بعد عام 

  
                                                           

 .دون اإلخالل بالمناقشات الجارية بشأن عمل المنظمة مع األطراف الفاعلة من غير الدول    ١

قيــيم المســتقل لعمليــة تنفيــذ خطــة العمــل علــى حصــائل الت ٢٠٢١و ٢٠١٨أن يشــتمل التقريــران المرحليــان لعــامي ينبغــي     ٢
  .٢٠٢٠و ٢٠١٧العالمية الذي سُيجرى في عامي 

  .٤لملحق ا    ٣
  .٦٦/٤٧الوثيقة ج    ٤
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الصــادر عــن الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة بشــأن "الوفــاء بالوعــد:  ٦٤/٢٩٩القــرار ملحــق تــذكر بوٕاذ 
لتقـــدم متحـــدون لتحقيـــق األهـــداف اإلنمائيـــة لأللفيـــة"، والـــذي طلـــب إلـــى "األمـــين العـــام تقـــديم تقـــارير ســـنوية عـــن ا

وتقديم التوصيات في تقاريره السنوية، حسـب االقتضـاء،  ٢٠١٥المحرز في تحقيق األهداف اإلنمائية حتى عام 
  "؛٢٠١٥التخاذ المزيد من الخطوات من أجل المضي قدمًا بخطة األمم المتحدة للتنمية لما بعد عام 

  
لمتحــدة بعنــوان "المســتقبل الــذي الصــادر عــن الجمعيــة العامــة لألمــم ا ٦٦/٢٨٨بــالقرار  أيضــاً  تــذكروٕاذ 

نصـبو إليـه"، الـذي ســلم بـأن الصـحة شـرط مســبق للتنميـة المسـتدامة بأبعادهـا الثالثــة جميعـًا ونتيجـة مـن نتائجهــا 
جملــة أمــور منهــا إنشــاء فريــق عامــل مفتــوح العضــوية يقــدم اقتراحــًا بخصــوص أهــداف  وتضــّمنومؤشــر عليهــا، 

  ة العامة لألمم المتحدة؛التنمية المستدامة كي تنظر فيه الجمعي
  

"الصحة العالمية والسياسة الخارجية"، الذي  بشأن ٦٧/٨١بقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة واعترافًا 
لتنميــة لمــا بعــد اأوصــى بجملــة أمــور منهــا "إدراج موضــوع التغطيــة الصــحية للجميــع فــي المناقشــات بشــأن خطــة 

  ة"؛في سياق التحديات الصحية العالمي ٢٠١٥  عام
  

، ٢٠١٥لتنميـة لمـا بعـد عـام اتالحظ حصيلة المشاورة المواضيعية العالمية بشأن الصحة فـي خطـة وٕاذ 
  ؛٢٠١٣والتي توجت بالحوار الرفيع المستوى الذي ُعقد في غابوروني في بتسوانا في آذار/ مارس 

  
الصـحة العالميـة  وٕاذ تذكر أيضًا بـإعالن ريـو بشـأن المحـددات االجتماعيـة للصـحة، الـذي أيدتـه جمعيـة

  ؛٢٠١٢الصادر في أيار/ مايو  ٨- ٦٥ج ص عالخامسة والستون في القرار 
  

 لتنميــةاتثنـي علـى المشـاورات العالميــة واإلقليميـة والوطنيـة العديــدة الجاريـة بشـأن الصــحة فـي خطـة وٕاذ 
  ؛٢٠١٥لما بعد عام 

  
ان أحـــرزت تقـــدمًا جيـــدًا نحـــو تحقيـــق بعـــض أن بعـــض البلـــد علـــى الـــرغم مـــنتعـــرب عـــن قلقهـــا ألنـــه وٕاذ   

األهداف اإلنمائية لأللفية المتعلقة بالصحة فإن بلدانًا أخرى كثيرة ليست على مسار التحقيق التام لبعض أو كل 
  ؛٢٠١٥األهداف المتعلقة بالصحة بحلول عام 

  
التي يلزم فيها   بلدانتعرب عن تقديرها لضرورة الحفاظ على اإلنجازات الراهنة وتسريع الجهود في الوٕاذ 

  ،٢٠١٥تسريع التقدم نحو تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية المتعلقة بالصحة بحلول عام 
  
  :على ما يلي ١الدول األعضاء تحث  - ١

  ؛٢٠١٥لما بعد عام  لتنميةاضمان أن تكون الصحة محورية في خطة   )١(

علــى الخطــط واألولويــات الوطنيــة ومواءمــة الجهــود  تعزيــز الملكيــة الُقطريــة فــي إطــار التأكيــد  )٢(
والموارد من أجل تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية المتعلقة بالصحة الحالية، والبناء على ذلك من أجـل 

  الحفاظ على التقدم المحرز في الحصائل الصحية؛

يتعلــــق   فيمــــا ٢٠١٥عــــد عــــام لمــــا ب لتنميــــةاالمشــــاركة بنشــــاط فــــي المناقشــــات الخاصــــة بخطــــة   )٣(
  بالعمليات التي أنشأتها الجمعية العامة لألمم المتحدة؛

                                                           
 وحسب االقتضاء، منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي.    ١
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الوفــاء بالتزاماتهــا مــن أجــل تحقيــق الغايــات واألهــداف الصــحية المتفــق عليهــا، والحفــاظ علــى   )٤(
  الجهود وتسريعها من أجل تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية المتعلقة بالصحة؛

ـــدو   )٥( ـــدان التـــي قـــد ال تحقـــق األهـــداف اإلنمائيـــة لأللفيـــةتســـريع التعـــاون ال ـــدعم البل المتعلقـــة  لي ل
  ؛٢٠١٥بحلول عام  بالصحة

  ما يلي: المدير العام تطلب من  - ٢

لما بعد عام  لتنميةاضمان أن تكون مشاورات منظمة الصحة العالمية بشأن الصحة في خطة   )١(
تسـتهدي هـذه وأن  ١قاليم واألقاليم الفرعيـة والـدول األعضـاء،مشاورات شاملة ومفتوحة لجميع األ ٢٠١٥

  ؛المشاورات بالمعلومات المالئمة من العمليات األخرى الجارية

، ٢٠١٥  لمـــا بعـــد عـــام لتنميـــةااالســـتمرار فـــي المشـــاركة فـــي المناقشـــات الجاريـــة بشـــأن خطـــة   )٢(
أن تكـون الصـحة محوريـة فـي كـل العمليـات ذات  العمل مع األمين العام لألمـم المتحـدة علـى ضـمانبو 

  الصلة؛

الدعوة إلى تكثيف تعبئة الموارد المالية والتقنيـة، انطالقـًا مـن الـروح السـائدة فـي إعـالن بوسـان   )٣(
ألهـــداف اإلنمائيـــة لأللفيـــة ل هـــاتســـريع تحقيق فـــيالـــدول األعضـــاء  دعـــمبشـــأن فعاليـــة التنميـــة، مـــن أجـــل 

  ؛٢٠١٥ المتعلقة بالصحة بحلول عام

 كبنـــد مـــن بنـــود جـــدول أعمـــال ،٢٠١٥لمـــا بعـــد عـــام  لتنميـــةاإدراج مناقشـــة الصـــحة فـــي خطـــة   )٤(
ــــة فــــي عــــام  ــــة لمنظمــــة الصــــحة العالمي ــــر عــــن هــــذه ٢٠١٣اجتماعــــات اللجــــان اإلقليمي ، وعــــرض تقري

كـانون الثـاني/ ينـاير ، عن طريق المجلس التنفيذي في دورته الرابعة والثالثين بعد المائة في المناقشات
  على جمعية الصحة العالمية السابعة والستين. ،٢٠١٤

  
  -  ٢٠١٣أيار/ مايو  ٢٧(الجلسة العامة التاسعة،   

  اللجنة "أ"، التقرير الخامس)  
  
  

  ٢أمراض المناطق المدارية المهملة  ١٢- ٦٦ج ص ع
  

  جمعية الصحة العالمية السادسة والستون،

ـــ الخـــاصبعـــد أن نظـــرت فـــي التقريـــر  ـــةب تـــذكر بقـــرارات جمعيـــة   وٕاذ ٣أمراض المنـــاطق المداريـــة المهمل
  الصحة العالمية السابقة المذكورة في هذه الوثيقة؛

وٕاذ تعتــرف بــأن زيــادة االســتثمارات الوطنيــة والدوليــة فــي مجــال الوقايــة مــن أمــراض المنــاطق المداريــة 
  اه االجتماعي في عدة بلدان؛المهملة ومكافحتها ساهمت في النجاح في تحسين مستوى الصحة والرف

   ؛٢٠١٥- ٢٠٠٨لمكافحة أمراض المناطق المدارية المهملة  بأهمية الخطة العالميةأيضًا سّلم وٕاذ ت
                                                           

  وحسب االقتضاء، منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي.    ١
  لالطالع على اآلثار المالية واإلدارية المترتبة على اعتماد هذا القرار بالنسبة إلى األمانة. ٦انظر الملحق     ٢
 .٦٦/٢٠الوثيقة ج   ٣
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تشـــير إلـــى الـــدليل التفصـــيلي لتســـريع وثيـــرة العمـــل مـــن أجـــل التغلـــب علـــى األثـــر العـــالمي ألمـــراض وٕاذ 
  لمناطق المدارية المهمة؛ا

أمراض المنـاطق المداريـة المهملـة متبادلة التي تربط بين مكافحة الدعم الوٕاذ تعترف بالصالت وأنشطة 
  ؛التخّلص منها باالستراتيجية وخطة العمل العالميتين بشأن الصحة العمومية واالبتكار والملكية الفكريةو 

وٕاذ تقر بأن توسيع نطاق األنشطة الرامية إلى الوقاية من أمراض المناطق المدارية المهملـة ومكافحتهـا 
طلب تنفيــذ بــرامج وطنيــة تخصــص لهــا المــوارد الكافيــة فــي قطاعــات فعالــة تشــمل قطــاعي الصــحة والتعلــيم ســيت

  بهدف اإلمداد بسلع أساسية وخدمات مضمونة الجودة وتوفيرها باستمرار؛

هج الحاليـــــة المعتمـــــدة للوقايـــــة مـــــن أمـــــراض المنـــــاطق المداريـــــة المهملـــــة ومكافحتهـــــا وٕاذ تـــــدرك أن الـــــنُ 
يــة مــن الفعاليــة وتســهم فــي تقويــة الــنظم الصــحية وتحقيــق األهــداف (المرامــي) اإلنمائيــة لأللفيــة بدرجــة عال  تتســم

وعلــى مســتوى القطاعــات المعنيــة كافــة، وأنــه التــزال هنــاك تحــديات  المتعلقــة بالصــحة عنــدما تنفــذ تنفيــذًا متكــامالً 
  كثيرة؛

ميات كافية من األدوية األساسية وٕاذ تقدر مساهمة شركات المستحضرات الصيدالنية السخية بالتبرع بك
، وتعتـرف فـي الوقـت نفسـه بضـرورة المضمونة الجـودة للوقايـة مـن أمـراض المنـاطق المداريـة المهملـة ومعالجتهـا

  ضمان االستمرار في توفير هذه المستحضرات وتأمين القدرة على تحمل تكاليفها؛

والمنظمـات الحكوميـة الدوليـة والمنظمـات وٕاذ تعترف بمسـاهمة الهيئـات التابعـة لمنظومـة األمـم المتحـدة 
  غير الحكومية والمؤسسات األكاديمية والمجتمع المدني؛

وٕاذ تســلم بتنـــوع أمـــراض المنــاطق المداريـــة المهملـــة والعوامــل المســـببة لهـــا ونواقلهــا والكائنـــات الوســـيطة 
 المصـدر كلبـيالبشـري المضيفة لها ورصيدها الوبـائي (كمـا فـي حـال حمـى الضـنك وداء شـاغاس وداء الكلـب ال

  ها ووصم المصابين بها،الناجمة عنوداء الليشمانيات) ومعدالت المراضة ومعدالت الوفيات 
  
  الدول األعضاء على االضطالع بما يلي: تحث  - ١

  
بــــرامج الوقايــــة مــــن أمــــراض المنــــاطق المداريــــة المهملــــة ل الملكيــــة القطريــــة اســــتمراريةضــــمان   )١(

  تئصالها؛ها واسمنومكافحتها والتخلص 
  
ـــاطق المداريـــة   )٢( ـــأمراض المن مواصـــلة تعزيـــز نظـــام ترصـــد األمـــراض، وخصوصـــًا فيمـــا يتعلـــق ب

  المهملة التي ُيراد استئصالها؛ 
 
، حســـب توســـيع نطـــاق عمليـــات التـــدخل لمكافحـــة أمـــراض المنـــاطق المداريـــة المهملـــة وتنفيـــذها  )٣(

لعالميـة لمكافحـة أمـراض المنـاطق المداريـة الخطـة افـي الُمتفـق عليهـا بغيـة تحقيـق األهـداف االقتضـاء، 
فـي خريطـة طريـق المنظمـة لتسـريع وتيـرة العمـل للتغلـب علـى األثـر  والمحـددة، ٢٠١٥- ٢٠٠٨المهملة 

، مــع مراعــاة إعــالن لنــدن بشــأن أمــراض المنــاطق المداريــة العــالمي ألمــراض المنــاطق المداريــة المهملــة
 على النحو اآلتي: المهملة، وذلك

لتوفيــق بــين المــوارد والمتطلبــات الوطنيــة وتــدفق هــذه المــوارد المســتمر بفضــل ضــمان ا  (أ)
ل للنفقات إجراء عملية شاملة لتخطيط أنشطة الوقاية والمكافحة وحساب تكاليفها وتحليل مفصّ 

 المرتبطة بها؛
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تيسير تحسين إدارة سلسـلة التوريـد والسـيما عـن طريـق التنبـؤ وشـراء السـلع المضـمونة   (ب)
ي التوقيــــت المناســــب واالرتقــــاء بــــنظم إدارة المخزونــــات وتســــهيل عمليــــات االســــتيراد الجــــودة فــــ

  والتخليص الجمركي؛

دمج برامج مكافحة األمراض المدارية المهملة ضمن خدمات الرعاية الصحية األوليـة   (ج)
 وحمالت التطعيم أو البرامج القائمة حيثما أمكن لزيادة التغطية وخفض التكاليف التشغيلية؛ 

ضمان إدارة البرامج وتنفيذها على نحـو مالئـم مـن خـالل تنميـة مهـارات مجموعـة مـن   )د(
المــوظفين المــؤهلين ودعمهــا واإلشــراف عليهــا (فــي قطاعــات أخــرى غيــر قطــاع الصــحة) علــى 

  المجتمعات المحلية؛مستوى المناطق و مستوى و  الوطنيمستوى ال

مكــن التنبــؤ بــه لمكافحــة أمــراض المنــاطق الــدعوة مــن أجــل تــوفير تمويــل دولــي طويــل األجــل ي  )٤(
  ؛المدارية المهملة

  
تعزيــز ودعــم االلتزامــات الماليــة الوطنيــة بمــا فــي ذلــك حشــد المــوارد مــن قطاعــات أخــرى غيــر   )٥(

  ؛قطاع الصحة
  
، وتعزيـز البحـوث، تدعيم القدرة على الوقاية مـن أمـراض المنـاطق المداريـة المهملـة ومكافحتهـا  )٦(

ذ السياسات واالستراتيجيات الرامية إلى تحقيق األهـداف التـي حـددتها جمعيـة الصـحة بهدف تعجيل تنفي
في مختلف القرارات المتعلقة بأمراض محددة من أمراض المنـاطق المداريـة المهملـة واألهـداف المحـددة 

ـــببشـــأن  فـــي خريطـــة طريـــق المنظمـــة  ار العالميـــة ألمـــراض المنـــاطق المداريـــة المهملـــةـعلـــى اآلثـــ التغّل
  ؛بشأن أمراض المناطق المدارية المهملة ٕاعالن لندنو 
  
تـــدعيم القـــدرة الوطنيـــة علـــى رصـــد تـــأثير عمليـــات التـــدخل لمكافحـــة أمـــراض المنـــاطق المداريـــة   )٧(

  المهملة وتقييمه؛
  
وضع خطط تسـتهدف تحقيـق ومواصـلة اسـتفادة الجميـع مـن عمليـات التـدخل لمكافحـة أمـراض   )٨(

  تغطيتهم الشاملة بها وخصوصًا ما يلي:المناطق المدارية المهملة و 

االختبـــــار التشخيصـــــي الفـــــوري لجميـــــع حـــــاالت اإلصـــــابة بـــــأمراض المنـــــاطق تـــــوفير   (أ)
ــــة ــــوفير العــــالج المناســــب للمرضــــى فــــي   المداري ــــة بت ــــة المشــــتبه فيهــــا ومعالجتهــــا الفعال المهمل

وى القطـــاعين العـــام والخـــاص علـــى جميـــع مســـتويات النظـــام الصـــحي بمـــا فـــي ذلـــك علـــى مســـت
  المجتمعات المحلية؛

مـــن  ٪٧٥لمـــا ال يقـــل عـــن  ١تنفيـــذ ودعـــم التغطيـــة بتـــوفير العـــالج الكيميـــائي الوقـــائي  (ب)
الفئــات الســكانية المحتاجــة إليــه كشــرط أساســي لتحقيــق أهــداف مكافحــة األمــراض أو الــتخلص 

  ها؛من

عزيــز تحســين التنســيق للحــد مــن حــاالت انتقــال أمــراض المنــاطق المداريــة المهملــة وت  (ج)
تـوفير ميـاه  مع مراعاة المحّددات االجتماعيـة للصـحة، وذلـك مـن خـالل مكافحة هذه األمراض

وخـــدمات مكافحـــة والنهـــوض بالصـــحة والتعلـــيم  الشـــرب المأمونـــة ومرافـــق اإلصـــحاح األساســـية
مــــع أخــــذ المبــــادرة المعنونــــة صــــحة واحــــدة فــــي  وخــــدمات الصــــحة العموميــــة البيطريــــة  النواقــــل

  الحسبان؛
                                                           

التراخومـا بجرعـة واحـدة مـن أدويـة ديـدان و يعني العالج الكيميائي الوقـائي العـالج الوقـائي الواسـع النطـاق لمكافحـة ال    ١
 مأمونة ومضمونة الجودة.
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الجهـــات الدوليـــة الشـــريكة للمنظمـــة بمـــا فيهـــا المنظمـــات الحكوميـــة الدوليـــة والمنظمـــات الدوليـــة  دتناشـــ  - ٢
والمنظمات غير الحكومية وهيئات التمويل والمؤسسات األكاديمية ومؤسسـات البحـث والمجتمـع المـدني والقطـاع 

  ما يلي:االضطالع بالخاص 

  دعم الدول األعضاء حسب االقتضاء؛  )١(

ر التمويـــل الكـــافي الـــذي يمكـــن التنبـــؤ بـــه حتـــى يتســـنى تحقيـــق األهـــداف تـــوفي ضـــمان  (أ)
ودعم الجهـود الراميـة إلـى مكافحـة أمـراض المنـاطق المداريـة  ٢٠٢٠و ٢٠١٥المنشودة لعامي 

 المهملة؛

الــــــدعم المقــــــدم إلــــــى البلــــــدان لتنفيــــــذ خطــــــة وطنيــــــة مبنيــــــة علــــــى السياســــــات  تنســــــيق  (ب)
 ة واستخدام سلع أساسية تفي بمعايير الجودة الدولية؛واالستراتيجيات الموصى بها في المنظم

والتـــدبير ووســـائل التشـــخيص اســـتفادة الجميـــع مـــن العـــالج الكيميـــائي الوقـــائي تعزيـــز   (ج)
 العالجي للحاالت ومكافحة النواقل وغير ذلك من تدابير الوقاية ونظم الترصد الفعالة؛

ومبيــدات ولقاحــات  ل للتشــخيص وأدويــةوســائ واســتحداث بحــثتشــجيع المبــادرات الراميــة إلــى   )٢(
ووسائل مبتكرة أخرى لمكافحة النواقل والوقاية من جديدة  للهوام ومبيدات بيولوجية وأدوات وتكنولوجيات

مــــع مراعــــاة  ودعــــم البحــــوث المتصــــلة بالعمليــــات لتعزيــــز فعاليــــة عمليــــات التــــدخل ومردوديتهــــاالعــــدوى 
 ؛الفكرية والملكية واالبتكار العمومية لصحةا بشأن نيالعالميت العمل وخطة االستراتيجية

التعاون مع المنظمة لتقديم الدعم إلى الدول األعضاء في سعيها إلى تقيـيم التقـدم المحـرز فـي   )٣(
ـــتخلص  ـــة واستئصـــالها وٕالـــى تحقيـــق أهـــدافها المرتبطـــة  مـــنال ـــة المهمل بعـــض أمـــراض المنـــاطق المداري
  مهملة واستئصالها؛بعض أمراض المناطق المدارية ال منبالتخلص 

  
  المدير العام ما يلي: تطلب من  - ٣

 دعم قيادة المنظمة في الحملة الرامية إلى التغلب على أمراض المناطق المدارية المهملة؛  )١(

مسـندة بالبينـات وبحوث  دعم وضع وتحديث قواعد ومعايير وسياسات وٕارشادات واستراتيجيات  )٢(
هــا بهــدف رســـم مســار لتحقيـــق منالمهملـــة ومكافحتهــا والـــتخلص للوقايــة مــن أمـــراض المنــاطق المداريــة 

 األهداف المتصلة بها المحددة في قرارات جمعية الصحة؛

رصد التقدم المحرز في تحقيق األهداف المتصلة بأمراض المناطق المدارية المهملة والمحـددة   )٣(
ألمـراض المنـاطق المداريـة  في خريطة طريق المنظمـة لتسـريع وتيـرة العمـل للتغلـب علـى األثـر العـالمي

المهملة وتوفير الدعم للدول األعضاء فـي إطـار جهودهـا الراميـة إلـى جمـع البيانـات المسـتمدة مـن نظـم 
 الترصد الوطنية والتحقق من صحتها وتحليلها؛

تقــديم الــدعم إلــى الــدول األعضــاء لتعزيــز قــدرتها فــي مجــال المــوارد البشــرية علــى الوقايــة مــن   )٤(
بما فـي ذلـك مكافحـة النواقـل وتـوفير خـدمات ، ومكافحتهاوتشخيصها طق المدارية المهملة أمراض المنا

  الصحة العمومية البيطرية؛
وتـــدابير وأدويـــة جديـــدة  والتوصـــل إلـــى أدوات تشـــخيصتشـــجيع ومســـاندة المبـــادرات الكتشـــاف   )٥(

  ودعم البحوث التشغيلية لتعزيز كفاءة ومردودية التدخالت؛ لمكافحة النواقل،
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عــن الثامنــة والســتين إلــى جمعيــة الصــحة العالميــة  تقريــر، عــن طريــق المجلــس التنفيــذي، تقــديم  )٦(
  األمراض المستهدفة واستئصالها. منالتقدم المحرز في التخلص 

  
  -  ٢٠١٣مايو  أيار/ ٢٧، التاسعةالجلسة العامة (  
  التقرير الخامس) ،اللجنة "أ"  

  
  

  لمقدرة، بما في ذلك الدول األعضاء المتأخرة في سداد حالة تحصيل االشتراكات ا  ١٣- ٦٦ج ص ع
  من الدستور ٧اشتراكاتها إلى حد يبرر تطبيق أحكام المادة   

  
  جمعية الصحة العالمية السادسة والستون،

  
حالة تحصيل االشـتراكات المقـدرة، بمـا فـي ذلـك الـدول األعضـاء بعد النظر في التقريرين المقدمين عن   

مــن الدســتور والترتيبــات الخاصــة لتســوية  ٧اشــتراكاتها إلــى حــد يبــرر تطبيــق أحكــام المــادة  المتــأخرة فــي ســداد
  ١المتأخرات؛

  
 الخاصــة وٕاذ تالحــظ أنــه عنــد افتتــاح جمعيــة الصــحة العالميــة السادســة والســتين كانــت حقــوق التصــويت  

إلى  الوقف سيستمر ة، وأن هذابيساو والصومال موقوف –بجمهورية أفريقيا الوسطى وجزر القمر وغرينادا وغينيا 
المقبلــة،  جمعيـات الصـحة ت المسـتحقة علــى الـدول المعنيـة أثنــاء جمعيـة الصـحة الحاليــة أوراأن تخفـض المتـأخ

  من الدستور؛ ٧إلى مستوى أقل من الحد الذي يبرر تطبيق أحكام المادة 
  

واألردن،  اميرون، وكــوت ديفــوار،وٕاذ تالحــظ أن أفغانســتان، وأنتيغــوا وبربــودا، والبوســنة والهرســك، والكــ  
كانــت متــأخرة، عنــد افتتــاح جمعيــة الصــحة العالميــة السادســة والســتين، فــي ، ليونراوســي، ومــالويوقيرغيزســتان، 

من الدسـتور، فيمـا إذا كـان سـيتم أم  ٧الضروري معه أن تنظر جمعية الصحة، وفقًا للمادة  من كاتهااسداد اشتر 
 لدان، فيما يتعلق بأفغانستان وقيرغيزستان، عند افتتاح جمعية الصحة العالميةتصويت تلك الب تاز اامتي ال وقف
الصـــحة  دول عنـــد افتتـــاح جمعيـــة ثمـــانيوالســـتين، وفيمـــا يتعلـــق ببقيـــة الـــدول األعضـــاء البـــالغ عـــددها  السادســـة
  السابعة والستين، العالمية

  
  تقرر ما يلي:

  
 فإنــــه إذا كانــــت أنتيغــــوا وبربــــودا،، ٧- ٤١ص عج ر ار قــــأنــــه وفقــــًا لبيــــان المبــــادئ الــــوارد فــــي ال  )١(

ســداد  فــي متــأخرةتــزال ال ليونار يومــالوي، وســ والبوســنة والهرســك، والكــاميرون، وكــوت ديفــوار، واألردن،
من  ٧المادة  أحكام تطبيق اكاتها عند افتتاح جمعية الصحة العالمية السابعة والستين إلى حد يبررر اشت

 ؛االفتتــاح المشــار إليــه تــاريخ مــن اً الخاصــة بهــا ســوف توقــف اعتبــار  ت التصــويتاز االدســتور، فــإن امتيــ
أفغانســـتان وقيرغيزســـتان، بالترتيـــب،  فإنـــه إذا كانـــت ٨- ٦١ج ص عوالقـــرار  ٦- ٥٩ج ص ع قـــرارووفقـــًا لل

عنــد افتتــاح جمعيــة الصــحة العالميــة  جــدولتها، اكاتهما، التــي أعيــدتر الن متــأخرتين فــي ســداد اشــتاز تــ  ال
  ؛تلقائياً  الخاصة بهما ت التصويتزان فستوقف امتياالسادسة والستي

  

                                                           
  .٦٦/٥٥وج ٦٦/٣٠ج تانالوثيق    ١
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 خــالل أعــاله سيســتمر) ١(أن أي وقــف مــن هــذا القبيــل يــتم تطبيقــه كمــا ورد بيانــه فــي الفقــرة   )٢(
 تار خمتــــأ جمعيــــة الصــــحة العالميــــة الســــابعة والســــتين وجمعيــــات الصــــحة الالحقــــة، حتــــى يــــتم خفــــض

وقيرغيزســتان،  رســك، والكــاميرون، وكــوت ديفــوار، واألردن،واله أفغانســتان، وأنتيغــوا وبربــودا، والبوســنة
  من الدستور؛ ٧إلى مستوى أقل من الحد الذي يبرر تطبيق أحكام المادة  اليونر وسي ومالوي،

  
 الخاصــة ت التصــويتابحــق أي دولــة عضــو فــي أن تطلــب اســتعادة امتيــاز  رارأال يخــّل هــذا القــ  )٣(

  .من الدستور ٧بها وفقًا للمادة 
  

  -  ٢٠١٣مايو  أيار/ ٢٧، التاسعةلسة العامة الج(  
  التقرير الثاني) ،اللجنة "ب"  

    
  الترتيبات الخاصة لتسوية المتأخرات: طاجيكستان  ١٤- ٦٦ج ص ع

  
  جمعية الصحة العالمية السادسة والستون،

  
مـن  والطلـب المقـدم ١بعد النظر فـي التقريـر المقـدم مـن األمانـة عـن حالـة تحصـيل االشـتراكات المقـدرة،  

   ٢طاجيكستان؛
  

  دوالرًا أمريكيًا؛ ٣٦٦ ٥١٣وباإلشارة إلى أن االشتراكات المقدرة المستحقة على طاجيكستان تبلغ 
  

 ٢٠١٣وٕاذ تضع في الحسبان طلب طاجيكستان إعادة جدولة المبلغ المتبقي على مدى الفتـرة مـن عـام 
  ،٢٠٢٢إلى عام 

  
التصويت في جمعية الصحة العالمية السادسـة والسـتين  السماح لطاجيكستان باالحتفاظ بامتيازات تقرر  - ١

  رهنًا بالشروط التالية:
  

تــدفع طاجيكســتان المبــالغ المتــأخرة المســتحقة عليهــا مــن االشــتراكات المقــدرة والبــالغ مجموعهــا   
، كما هو مبين أدناه، ٢٠٢٢إلى عام  ٢٠١٣سنوات من عام  ١٠دوالرًا أمريكيًا على مدى  ٣٦٦ ٥١٣

  لى سداد اشتراكها السنوي عن العام الجاري؛باإلضافة إ
  

  أمريكي دوالر  السنة
٣٦ ٦٥١  ٢٠١٣  
٣٦ ٦٥١  ٢٠١٤  
٣٦ ٦٥١  ٢٠١٥  
٣٦ ٦٥١  ٢٠١٦  
٣٦ ٦٥١  ٢٠١٧  
٣٦ ٦٥١  ٢٠١٨  
٣٦ ٦٥١  ٢٠١٩  
٣٦ ٦٥١  ٢٠٢٠  
٣٦ ٦٥١  ٢٠٢١  
٣٦ ٦٥٤  ٢٠٢٢  
  ٣٦٦ ٥١٣  المجموع

                                                           
 .٦٦/٣٠الوثيقة ج    ١

 .٦٦/٤٥الوثيقة ج    ٢
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تعليـق امتيـازات التصـويت تلقائيـًا فـي حالـة عـدم وفـاء  مـن الدسـتور، ٧أن يـتم، طبقـًا للمـادة  كذلك تقرر  - ٢
  أعاله؛ ١طاجيكستان بالشروط المحددة في الفقرة 

  
  المدير العام أن يقدم تقريرًا عن الوضع السائد إلى جمعية الصحة العالمية السابعة والستين؛ من تطلب  - ٣

  
  رار.المدير العام أن يبلغ حكومة طاجيكستان بهذا الق منكذلك  تطلب  - ٤
  

  -  ٢٠١٣مايو  أيار/ ٢٧، التاسعةالجلسة العامة (  
  التقرير الثاني) ،اللجنة "ب"  

  
  

  ٢٠١٥- ٢٠١٤جدول تقدير االشتراكات للفترة   ١٥- ٦٦ج ص ع
  

  جمعية الصحة العالمية السادسة والستون،  
  

  ٢٠١٥،١- ٢٠١٤بعد أن نظرت في التقرير الخاص بجدول تقدير االشتراكات للفترة   
  

- ٢٠١٤ول تقديــــــر اشـــتراكات الـــدول األعضـــاء والــــــدول األعضـــــــاء المنتسبــــــة فـــــــي الثنائيـــة جـــد تعتمـــد  
  على النحو المحدد أدناه. ٢٠١٥

  

  الدول األعضاء والدول األعضاء المنتسبة
جدول تقدير االشتراكات في منظمة الصحة 

  ٢٠١٥- ٢٠١٤العالمية في الفترة 
٪  

  ٢‚٤٣٨٢  االتحاد الروسي
  ٠‚٠١٠٠  اإثيوبي

  ٠‚٠٤٠٠  آذربيجان
  ٠‚٤٣٢٠  األرجنتين
  ٠‚٠٢٢٠  األردن
  ٠‚٠٠٧٠  أرمينيا
  ٠‚٠٠١٠  إريتريا
  ٢‚٩٧٣٢  أسبانيا
  ٢‚٠٧٤١  أستراليا
  ٠‚٠٤٠٠  إستونيا
  ٠‚٣٩٦٠  إسرائيل

  ٠‚٠٠٥٠  أفغانستان
  ٠‚٠٤٤٠  إكوادور
  ٠‚٠١٠٠  ألبانيا
  ٧‚١٤١٦  ألمانيا

                                                           
 .٦٦/٣١الوثيقة ج    ١
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  الدول األعضاء والدول األعضاء المنتسبة
جدول تقدير االشتراكات في منظمة الصحة 

  ٢٠١٥- ٢٠١٤العالمية في الفترة 
٪  

  ٠‚٥٩٥٠  اإلمارات العربية المتحدة
  ٠‚٠٠٢٠  أنتيغوا وبربودا

  ٠‚٠٠٨٠  أندورا
  ٠‚٣٤٦٠  إندونيسيا

  ٠‚٠١٠٠  أنغوال
  ٠‚٠٥٢٠  أوروغواي
  ٠‚٠١٥٠  أوزبكستان

  ٠‚٠٠٦٠  أوغندا
  ٠‚٠٩٩٠  أوكرانيا
  ٠‚٤١٨٠  أيرلندا
  ٠‚٠٢٧٠  أيسلندا
  ٤‚٤٤٨٣  إيطاليا

  ٠‚٠٠٤٠  بابوا غينيا الجديدة
  ٠‚٠١٠٠  باراغواي
  ٠‚٠٨٥٠  باكستان
  ٠‚٠٠١٠  باالو

  ٠‚٠٣٩٠  البحرين
  ٢‚٩٣٤٢  البرازيل
  ٠‚٠٠٨٠  بربادوس
  ٠‚٤٧٤٠  البرتغال

  ٠‚٠٢٦٠  بروني دار السالم
  ٠‚٩٩٨١  بلجيكا
  ٠‚٠٤٧٠  بلغاريا
  ٠‚٠٠١٠  بليز

  ٠‚٠١٠٠  بنغالديش
  ٠‚٠٢٦٠  بنما
  ٠‚٠٠٣٠  بنن

  ٠‚٠٠١٠  بوتان
  ٠‚٠١٧٠  بوتسوانا

  ٠‚٠٠١٠  بورتوريكو
  ٠‚٠٠٣٠  بوركينا فاصو

  ٠‚٠٠١٠  ونديبور 
  ٠‚٠١٧٠  البوسنة والهرسك

  ٠‚٩٢١١  بولندا
  ٠‚١١٧٠  بيرو
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  الدول األعضاء والدول األعضاء المنتسبة
جدول تقدير االشتراكات في منظمة الصحة 

  ٢٠١٥- ٢٠١٤العالمية في الفترة 
٪  

  ٠‚٠٥٦٠  بيالروس
  ٠‚٢٣٩٠  تايلند

  ٠‚٠١٩٠  تركمانستان
  ١‚٣٢٨١  تركيا

  ٠‚٠٤٤٠  ترينيداد وتوباغو
  ٠‚٠٠٢٠  تشاد
  ٠‚٠٠١٠  توغو
  ٠‚٠٠١٠  توفالو

  ٠‚٠٠١٠  توكيالو
  ٠‚٠٣٦٠  تونس
  ٠‚٠٠١٠  تونغا
  ٠‚٠٠٢٠  لشتى - تيمور

  ٠‚٠١١٠  جامايكا
  ٠‚٠٠٥٠  الجبل األسود

  ٠‚١٣٧٠  الجزائر
  ٠‚٠١٧٠  جزر البهاما
  ٠‚٠٠١٠  جزر القمر

  ٠‚٠٠١٠  جزر سليمان
  ٠‚٠٠١٠  جزر كوك

  ٠‚٠٠١٠  جزر مارشال
  ٠‚٠٠١٠  جمهورية أفريقيا الوسطى

  ٠‚٣٨٦٠  الجمهورية التشيكية
  ٠‚٠٤٥٠  الجمهورية الدومينيكية
  ٠‚٠٣٦٠  وريةالجمهورية العربية الس

  ٠‚٠٠٣٠  جمهورية الكونغو الديمقراطية
  ٠‚٣٥٦٠  جمهورية إيران اإلسالمية
  ٠‚٠٠٩٠  جمهورية تنزانيا المتحدة

  ٠‚٦٢٧٠  جمهورية فنزويال البوليفارية
  ١‚٩٩٤١  جمهورية كوريا

  ٠‚٠٠٦٠  جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية
  ٠‚٠٠٢٠  جمهورية الو الديمقراطية الشعبية

  ٠‚٠٠٨٠  ورية مقدونية اليوغوسالفية السابقةجمه
  ٠‚٠٠٣٠  جمهورية مولدوفا

  ٠‚٣٧٢٠  جنوب أفريقيا
  ٠‚٠٠٤٠  جنوب السودان
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  الدول األعضاء والدول األعضاء المنتسبة
جدول تقدير االشتراكات في منظمة الصحة 

  ٢٠١٥- ٢٠١٤العالمية في الفترة 
٪  

  ٠‚٠٠٧٠  جورجيا
  ٠‚٠٠١٠  جيبوتي
  ٠‚٦٧٥٠  الدانمرك

  ٠‚٠٠٩٠  دولة بوليفيا المتعددة القوميات
  ٠‚٠٠١٠  دومينيكا

  ٠‚٠٠١٠  الرأس األخضر
  ٠‚٠٠٢٠  رواندا
  ٠‚٢٢٦٠  رومانيا
  ٠‚٠٠٦٠  زامبيا

  ٠‚٠٠٢٠  زمبابوي
  ٠‚٠٠١٠  ساموا

  ٠‚٠٠١٠  سان تومي وبرينسيبي
  ٠‚٠٠٣٠  سان مارينو

  ٠‚٠٠١٠  سانت فنسنت وغرينادين
  ٠‚٠٠١٠  سانت لوسيا

  ٠‚٠٠١٠  سانت كيتس ونيفيس
  ٠‚٠٢٥٠  سري النكا
  ٠‚٠١٦٠  السلفادور
  ٠‚١٧١٠  سلوفاكيا
  ٠‚١٠٠٠  سلوفينيا
  ٠‚٣٨٤٠  سنغافورة
  ٠‚٠٠٦٠  السنغال
  ٠‚٠٠٣٠  سوازيلند
  ٠‚٠١٠٠  السودان
  ٠‚٠٠٤٠  سورينام
  ٠‚٩٦٠١  السويد
  ١‚٠٤٧١  سويسرا
  ٠‚٠٠١٠  سيراليون
  ٠‚٠٠١٠  سيشيل
  ٠‚٣٣٤٠  شيلي
  ٠‚٠٤٠٠  صربيا

  ٠‚٠٠١٠  الصومال
  ٥‚١٤٨٤  الصين

  ٠‚٠٠٣٠  طاجيكستان
  ٠‚٠٦٨٠  العراق
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  الدول األعضاء والدول األعضاء المنتسبة
جدول تقدير االشتراكات في منظمة الصحة 

  ٢٠١٥- ٢٠١٤العالمية في الفترة 
٪  

  ٠‚١٠٢٠  عمان
  ٠‚٠٢٠٠  غابون
  ٠‚٠٠١٠  غامبيا
  ٠‚٠١٤٠  غانا

  ٠‚٠٠١٠  غرينادا
  ٠‚٠٢٧٠  غواتيماال

  ٠‚٠٠١٠  غيانا
  ٠‚٠٠١٠  غينيا

  ٠‚٠٠١٠  بيساو –غينيا 
  ٠‚٠١٠٠  غينيا االستوائية

  ٠‚٠٠١٠  فانواتو
  ٥‚٥٩٣٥  فرنسا
  ٠‚١٥٤٠  الفلبين
  ٠‚٥١٩٠  فنلندا
  ٠‚٠٠٣٠  فيجي

  ٠‚٠٤٢٠  فييت نام
  ٠‚٠٤٧٠  قبرص
  ٠‚٢٠٩٠  قطر

  ٠‚٠٠٢٠  قيرغيزستان
  ٠‚١٢١٠  كازاخستان
  ٠‚٠١٢٠  الكاميرون
  ٠‚١٢٦٠  كرواتيا
  ٠‚٠٠٤٠  كمبوديا

  ٢‚٩٨٤٢  كندا
  ٠‚٠٦٩٠  كوبا

  ٠‚٠١١٠  كوت ديفوار
  ٠‚٠٣٨٠  كوستاريكا
  ٠‚٢٥٩٠  كولومبيا
  ٠‚٠٠٥٠  الكونغو
  ٠‚٢٧٣٠  الكويت
  ٠‚٠٠١٠  كيريباتي

  ٠‚٠١٣٠  كينيا
  ٠‚٠٤٧٠  التفيا
  ٠‚٠٤٢٠  لبنان

  ٠‚٠٨١٠  لكسمبرغ
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  الدول األعضاء والدول األعضاء المنتسبة
جدول تقدير االشتراكات في منظمة الصحة 

  ٢٠١٥- ٢٠١٤العالمية في الفترة 
٪  

  ٠‚١٤٢٠  ليبيا
  ٠‚٠٠١٠  ليبيريا
  ٠‚٠٧٣٠  ليتوانيا
  ٠‚٠٠١٠  ليسوتو
  ٠‚٠١٦٠  مالطة
  ٠‚٠٠٤٠  مالي
  ٠‚٢٨١٠  ماليزيا

  ٠‚٠٠٣٠  مدغشقر
  ٠‚١٣٤٠  مصر

  ٠‚٠٦٢٠  المغرب
  ١‚٨٤٢١  المكسيك
  ٠‚٠٠٢٠  مالوي
  ٠‚٠٠١٠  ملديف

  ٠‚٨٦٤١  المملكة العربية السعودية
  ٥‚١٧٩٤  عظمى وأيرلندا الشماليةالمملكة المتحدة لبريطانيا ال

  ٠‚٠٠٣٠  منغوليا
  ٠‚٠٠٢٠  موريتانيا

  ٠‚٠١٣٠  موريشيوس
  ٠‚٠٠٣٠  موزامبيق
  ٠‚٠١٢٠  موناكو
  ٠‚٠١٠٠  ميانمار
  ٠‚٠١٠٠  ناميبيا
  ٠‚٠٠١٠  ناورو

  ٠‚٨٥١١  النرويج
  ٠‚٧٩٨١  النمسا
  ٠‚٠٠٦٠  نيبال
  ٠‚٠٠٢٠  النيجر
  ٠‚٠٩٠٠  نيجيريا

  ٠‚٠٠٣٠  نيكاراغوا
  ٠‚٢٥٣٠  وزيلنداني

  ٠‚٠٠١٠  نيووي
  ٠‚٠٠٣٠  هايتي
  ٠‚٦٦٦٠  الهند

  ٠‚٠٠٨٠  هندوراس
  ٠‚٢٦٦٠  هنغاريا
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  الدول األعضاء والدول األعضاء المنتسبة
جدول تقدير االشتراكات في منظمة الصحة 

  ٢٠١٥- ٢٠١٤العالمية في الفترة 
٪  

  ١‚٦٥٤١  هولندا
  ٢٢‚٠٠٠٠  الواليات المتحدة األمريكية
  ٠‚٠٠١٠  واليات ميكرونيزيا الموحدة

  ١٠‚٨٣٣٨  اليابان
  ٠‚٠١٠٠  اليمن
  ٠‚٦٣٨٠  اليونان

  ١٠٠‚٠٠٠٠  المجموع
  

  -  ٢٠١٣مايو  أيار/ ٢٧، التاسعة الجلسة العامة(  
  التقرير الثاني) ،اللجنة "ب"  

  
  

  إدارة مخاطر أسعار صرف العمالت األجنبية  ١٦- ٦٦ج ص ع
  

  جمعية الصحة العالمية السادسة والستون،  
  

  ١بإدارة مخاطر أسعار صرف العمالت األجنبية؛ ينالخاص ينبعد النظر في التقرير   
  

  ي األمد الطويل بين عملة الدخل وعملة اإلنفاق،وتسليمًا بضرورة ضمان المواءمة ف  
  
  ما يلي: تقرر  - ١
  

، بالـــدوالر األمريكـــي ونصـــفها ٢٠١٤مـــن عـــام  اعتبـــاراً  المقـــدرة، االشـــتراكات نصـــف يحـــدد أن  )١(
بالفرنك السويسري، وأن ُيحسب ذلك في وقت اعتمـاد الميزانيـة البرمجيـة ومبلـغ الميزانيـة البرمجيـة الـذي 

ل من االشت   راكات المقدرة؛يموَّ

 ٠٠٠أن يتعلق هذا التدبير بكل الدول األعضاء التي يبلغ إجمـالي اشـتراكاتها السـنوية المقـدرة   )٢(
دوالر أمريكــي أو أكثــر، علــى أن تقــدَّر اشــتراكات الــدول األعضــاء التــي تقــل اشــتراكاتها الســنوية  ٢٠٠

  دوالر أمريكي بعملة الدوالر األمريكي فقط؛ ٢٠٠ ٠٠٠المقدرة عن 
  
  من الالئحة المالية على النحو التالي: ٦- ٦تعديل المادة  تقرر  - ٢

دوالر أمريكـي أو  ٢٠٠ ٠٠٠إذا بلغ إجمالي االشتراكات السنوية المقدرة على أية دولة عضـو   ٦- ٦
أكثر يقدَّر نصف اشتراكات هذه الدولـة العضـو بالـدوالر األمريكـي والنصـف اآلخـر بالفرنـك السويسـري. 

دوالر أمريكـي تقـدَّر  ٢٠٠ ٠٠٠االشتراكات السـنوية المقـدرة علـى أيـة دولـة عضـو عـن  وٕاذا قل إجمالي
اشتراكات هذه الدولة العضو بالدوالر األمريكي فقط. وُتدفع االشتراكات بالدوالر األمريكي أو اليورو أو 

  الفرنك السويسري أو بأية عملة أخرى أو أكثر، حسبما يحدده المدير العام.
  

                                                           
  .٦٦/٣٢الوثيقة ج    ١
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أن يبدأ سريان التعديالت المذكورة أعاله لالئحة المالية لمنظمة الصحة العالمية اعتبارًا من  كذلك تقرر  - ٣
  وقت اختتام جمعية الصحة العالمية السادسة والستين.

  
  -  ٢٠١٣مايو  أيار/ ٢٧، التاسعةالجلسة العامة (  
  التقرير الثاني) ،اللجنة "ب"  

  
  

  تقرير مراجع الحسابات الخارجي  ١٧- ٦٦ج ص ع
  

  جمعية الصحة العالمية السادسة والستون،
  
بعــد النظــر فــي التقريــر المقــدم مــن مراجــع الحســابات الخــارجي إلــى جمعيــة الصــحة العالميــة السادســة   

كـانون األول/ ديسـمبر  ٣١والستين عن العمليات المالية لمنظمة الصحة العالمية في السنة المالية المنتهيـة فـي 
  ١؛٢٠١٢

  
بـالتقرير المقـدم مـن لجنـة البرنـامج والميزانيـة واإلدارة التابعـة للمجلـس التنفيـذي إلـى  وبعد اإلحاطة علمـاً   

  ٢جمعية الصحة العالمية السادسة والستين،
  

  التقرير المقدم من مراجع الحسابات الخارجي إلى جمعية الصحة العالمية السادسة والستين. تقبل  
  

  -  ٢٠١٣مايو  أيار/ ٢٧، التاسعةالجلسة العامة (  
  التقرير الثاني) ،اللجنة "ب"  

  
  

 ٣متابعة تقرير الفريق العامل المعني بانتخاب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية  ١٨- ٦٦ج ص ع
  

  جمعية الصحة العالمية السادسة والستون،  
  

بعــد النظــر فــي التقريــر الخــاص بمتابعــة تقريــر الفريــق العامــل المعنــي بانتخــاب المــدير العــام لمنظمــة   
  ٤لصحة العالمية،ا
  
مدونة قواعد السلوك الخاصة بانتخاب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، على النحـو المبـين  تعتمد  - ١

  بهذا القرار؛ ١في الملحق 
  
كافة كمنبر ال يتعلق بصنع القرار، على النحو  ٥منتدًى للمرشحين يكون مفتوحًا للدول األعضاء تنشئ  - ٢

  ا القرار؛بهذ ٢المبين في الملحق 

                                                           
  .٦٦/٣٤الوثيقة ج    ١
  .٦٦/٥٨الوثيقة ج    ٢
  المالية واإلدارية المترتبة على اعتماد هذا القرار بالنسبة إلى األمانة.لالطالع على اآلثار  ٦انظر الملحق     ٣
 .٦٦/٤١الوثيقة ج    ٤

 منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي. ،وحسب االقتضاء    ٥
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بهـــذا القـــرار، والـــذي ستســـتخدمه مـــن اآلن  ٣النمـــوذج الموحـــد للســـيرة الذاتيـــة المبـــين فـــي الملحـــق  تقـــر  - ٣
  فصاعدًا الدول األعضاء التي تقترح أشخاصًا لمنصب المدير العام، باعتباره الوثيقة الوحيدة التي تقدَّم؛ 

  
وأن تقـدَّم أيضـًا فـي شـكل إلكترونـي كـي يتـاح  كلمـة، ٣٥٠٠أال تتجاوز السيرة الذاتيـة لكـل مرشـح  تقرر  - ٤

  التحقق من عدم تجاوز هذا الحد؛ التنفيذي لرئيس المجلس
  
من النظام الداخلي لجمعية الصحة العالمية وٕاضافة مادة جديدة  ١٠٨و ٧٠تعديل المادتين كذلك  تقرر  - ٥

  بهذا القرار؛ ٤مكررًا، على النحو المبين في الملحق  ٧٠
  
  :ما يلي مدير العامال تطلب من  - ٦
  

أن يستكشـــف خيـــارات اســـتخدام التصـــويت اإللكترونـــي فـــي تعيـــين المـــدير العـــام، بمـــا فـــي ذلـــك   )١(
، وأن يقــدم تقريــرًا عــن ذلــك إلــى جمعيــة الصــحة لــذلكاآلثــار الماليــة واآلثــار بالنســبة لألمــن اإللكترونــي 

  العالمية السابعة والستين عن طريق المجلس التنفيذي؛
  
ع وصــفًا للعمليـــة اإلجماليــة النتخــاب المـــدير العــام فــي مســـّودة وثيقــة مرجعيــة وحيـــدة وأن ي  )٢( جمِّــ

  لتقديمها إلى جمعية الصحة العالمية السابعة والستين عن طريق المجلس التنفيذي.
  
  

  ١الملحق 
  

   الخاصة السلوك قواعد مدونة
  العالمية الصحة لمنظمة العام المدير بانتخاب

  
بشــأن تقريــر الفريــق العامــل المكــّون مــن الــدول األعضــاء والمعنــي بعمليــة  ١٥- ٦٥ج ص عفــي القــرار 

وطرق انتخاب المدير العام لمنظمة الصـحة العالميـة قـررت جمعيـة الصـحة بـين جملـة أمـور، "أن تضـع األمانـة 
ء مـــن تقريـــر وحـــدة التفتـــيش المشـــتركة؛ أي "اختيـــار الرؤســـا ٧مســـودة قواعـــد ســـلوك، بمـــا يتماشـــى مـــع التوصـــية 

التنفيذيين في مؤسسات منظومة األمم المتحدة وشروط خدمتهم"، يتعهد كل من الُمرشَّحين لمنصب المدير العام 
لمنظمة الصحة العالميـة والـدول األعضـاء بالتقيـد بهـا واحترامهـا، وذلـك كـي تنظـر فيهـا جمعيـة الصـحة العالميـة 

  السادسة والستون عن طريق المجلس التنفيذي."
  

فــي عمليــة ة قواعــد الســلوك ("المدونــة") تعزيــز االنفتــاح والعدالــة واإلنصــاف والشــفافية وتســتهدف مدونــ
انتخــاب المــدير العــام لمنظمــة الصــحة العالميــة. وســعيًا إلــى تحســين العمليــة بمجملهــا، تتنــاول المدونــة عــددًا مــن 

ول األعضــاء والُمرشَّــحين، المجـاالت، بمــا فـي ذلــك تقــديم االقتراحـات، وٕاقامــة الحمــالت االنتخابيـة مــن جانــب الـد
  فضًال عن المسائل المتعلقة بالتمويل والشؤون المالية.

  
وُتعد المدونة تفاهمًا سياسيًا بين الدول األعضاء في منظمة الصحة العالمية. وتوصي المدونة بالسلوك 

أجـل تعزيـز عدالـة المرغوب فيه مـن جانـب الـدول األعضـاء والُمرشَّـحين فيمـا يتعلـق بانتخـاب المـدير العـام، مـن 
العملية ومصداقيتها وانفتاحها وشفافيتها وبالتالي شرعيتها وشرعية وقبول حصائلها. ومن ثم، فإن المدونة ليست 

   ملزمة قانونًا ولكن ينبغي على الدول األعضاء وعلى الُمرشَّحين احترام محتوياتها.
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  الشروط العامة   ألف:
  

  المبادئ األساسية  أوًال:
  

تسترشد عملية االنتخاب بأكملها وكذلك أنشطة الحملة االنتخابية المتعلقة بها بالمبادئ التالية ينبغي أن 
  ضفي المزيد من الشرعية على العملية وعلى نتائجها:التي تُ 

  المراعاة الواجبة لمبدأ التمثيل الجغرافي العادل،
  العدالة،

  اإلنصاف،
  الشفافية،

  حسن النية، 
  ادل واالعتدال، الكرامة واالحترام المتب

  عدم التمييز،
  الفضيلة.

  
  سلطة جمعية الصحة والمجلس التنفيذي وفقًا للنظام الداخلي لكل منهما  ثانيًا:

  
تقــر الــدول األعضــاء بســلطة جمعيــة الصــحة والمجلــس التنفيــذي فــي إجــراء انتخــاب المــدير العــام وفقــًا   - ١

  ية ذات الصلة.للنظام الداخلي لكل منهما وللقرارات والمقررات اإلجرائ
  
يجوز للدول األعضاء التي ترشح األشخاص لمنصب المدير العام الترويج لهـذه الترشـيحات. وينطبـق و   - ٢

هذا أيضًا على الُمرشَّحين فيما يتعلق بترشيحهم ألنفسهم. وعند ممارسـة هـذا الحـق ينبغـي علـى الـدول األعضـاء 
انتخـاب المـدير العـام التـي وردت فـي دسـتور منظمـة الصـحة والُمرشَّحين التقيد بجميع القواعد التي تحكم عمليـة 

العالميـــة وفـــي النظـــام الـــداخلي لجمعيـــة الصـــحة العالميـــة وفـــي النظـــام الـــداخلي للمجلـــس التنفيـــذي وفـــي القـــرارات 
  والمقررات اإلجرائية ذات الصلة.

  
  المسؤوليات  ثالثًا:

  
الصحة العالمية مسؤولين عن االلتزام بهـذه  ُتعد الدول األعضاء والُمرشَّحون لمنصب مدير عام منظمة  - ١

  المدونة واحترامها.
  
تقـــر الـــدول األعضـــاء بـــأن عمليـــة انتخـــاب المـــدير العـــام ينبغـــي أن تتســـم بالعدالـــة واالنفتـــاح والشـــفافية و   - ٢

 واإلنصاف وأن تقوم على أساس مزايا كل ُمرشَّح من الُمرشَّـحين. وينبغـي أن تكـون المدونـة معروفـة للجميـع وأن
  يتاح االطالع عليها بسهولة. 

  
  وستعمل األمانة على إذكاء الوعي بالمدونة أيضًا وفقًا لألحكام الواردة فيها.  - ٣
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  شروط الخطوات المختلفة لعملية االنتخاب  باء:
  

  تقديم االقتراحات  أوًال:
  

مل اقتراحها على بيان ينبغي على الدول األعضاء عند اقتراح اسم شخص أو أكثر لمنصب المدير العام أن يشت
يفيــد بأنهــا تتعهــد هــي واألشــخاص الــذين ترشــحهم بــااللتزام بأحكــام المدونــة. وســوف ُيــذكِّر المــدير العــام الــدول 

مــن النظــام الــداخلي  ٥٢األعضــاء بــذلك عنــد دعوتهــا إلــى اقتــراح األشــخاص لمنصــب المــدير العــام وفقــًا للمــادة 
  للمجلس التنفيذي.

  
  ابيةالحملة االنتخ  ثانيًا:

  
تنطبق هذه المدونة على أنشطة الحملة االنتخابية المرتبطة بانتخاب المدير العام كلما أقيمت مثل هـذه   - ١

  األنشطة وحتى يتم التعيين من جانب جمعية الصحة.
  
وينبغي على كافة الدول األعضاء والُمرشَّحين تشجيع وتعزيز التواصل والتعاون خالل عملية االنتخاب   - ٢

وينبغــي علــى الــدول األعضــاء أن تتصــرف بحســن نيــة وأن تراعــي األهــداف المشــتركة التــي تتمثــل فــي بأكملهــا. 
  تعزيز المساواة واالنفتاح والشفافية والعدالة خالل عملية االنتخاب بأكملها.

  
وينبغي على جميع الدول األعضاء والُمرشَّحين النظـر فـي اإلفصـاح عـن أنشـطة حمالتهـم (علـى سـبيل   - ٣

ستضــافة االجتماعــات وحلقــات العمــل والزيــارات) وٕابــالغ األمانــة بشــأنها. وســوف ُتنشــر المعلومــات التــي المثــال ا
  الموقع اإللكتروني لمنظمة الصحة العالمية. منصة خصَّ ح عنها على هذا النحو على صفحة مُ ُيفصَ 

  
وينبغـي أال تعطـل أو وينبغي على الدول األعضاء والُمرشَّحين أن يشـير كـل مـنهم إلـى اآلخـر بـاحترام،   - ٤

تعوق أي من الدول األعضاء أو الُمرشَّحين أنشطة حمالت الُمرشَّحين اآلخرين. وكذلك ينبغـي أال تـدلي أي مـن 
  الدول األعضاء أو الُمرشَّحين بأي بيان شفوي أو كتابي أو أي بيان آخر قد ُيعد من قبيل االفتراء أو التشهير.

  
رشَّـحين االمتنـاع عـن التـأثير علـى العمليـة االنتخابيـة علـى نحـو غيـر وينبغي على الدول األعضاء والمُ   - ٥

مشروع، علـى سـبيل المثـال عـن طريـق مـنح أو قبـول منـافع ماليـة أو غيـر ماليـة أو عـن طريـق الوعـد بمثـل هـذه 
  الفوائد في مقابل دعم أحد الُمرشَّحين.

  
االلتزامـات لصـالح أي شـخص أو كيـان وينبغي على الدول األعضـاء والُمرشَّـحين عـدم قطـع الوعـود أو   - ٦

، أو قبول تعليمات منـه، وينبغـي علـيهم تجنـب أي إجـراء مماثـل إذا كـان مـن شـأنه أن اً أو خاص اً سواء كان عام
  .هاأو يبدو على أنه يقوض يقوض نزاهة العملية االنتخابية

  
ظــر فــي اإلفصــاح عــن وينبغــي علــى الــدول األعضــاء التــي تقتــرح أشخاصــًا لمنصــب المــدير العــام أن تن  - ٧

إلى الدول األعضاء األخرى خالل العامين السابقين لضمان الشفافية التامة  تي قدمتهاالمنح أو تمويل المعونة ال
  والثقة المتبادلة بين الدول األعضاء.

  
يسِّـر االجتماعـات بـين وينبغي على الدول األعضـاء التـي اقترحـت أشخاصـًا لمنصـب المـدير العـام أن تُ   - ٨

حهم وبــين الــدول األعضــاء األخــرى عنــد الطلــب. وحيثمــا أمكــن، ينبغــي ترتيــب االجتماعــات بــين الُمرشَّــحين ُمرشَّــ 
والــدول األعضــاء عنــد انعقــاد المــؤتمرات أو غيرهــا مــن األحــداث التــي تشــارك فيهــا الــدول األعضــاء ولــيس مــن 

  خالل الزيارات الثنائية.
  
األعضـــاء مـــن أجـــل التـــرويج لترشـــيحهم محـــدودًا لتجنـــب  وينبغـــي أن يكـــون ســـفر الُمرشَّـــحين إلـــى الـــدول  - ٩

النفقات المفرطة التي قد تؤدي إلى عدم المساواة بين الدول األعضاء والُمرشَّحين. وفي هذا الصـدد ينبغـي علـى 
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الدول األعضاء والُمرشَّحين النظر في استخدام اآلليات القائمة بقدر اإلمكان (جلسات اللجان اإلقليمية والمجلس 
  تنفيذي وجمعية الصحة) لعقد االجتماعات وغيرها من األنشطة الترويجية المرتبطة بالحملة االنتخابية.ال
  

وينبغي على الُمرشَّحين الداخليين منهم والخارجيين، عدم الجمع بين السفر الرسمي وبين أنشطة الحملة   - ١٠
االجتماعــات التقنيــة أو األحــداث األخــرى  االنتخابيــة. وينبغــي تجنــب التــرويج أو الدعايــة االنتخابيــة تحــت ســتار

  المشابهة.
  

وبعد أن يرسل المدير العام جميع االقتراحات والسـير الذاتيـة والمعلومـات الداعمـة إلـى الـدول األعضـاء   - ١١
مـــن النظـــام الـــداخلي للمجلـــس التنفيـــذي، ستنشـــئ األمانـــة منتـــدًى محميـــًا بكلمـــة ســـر لطـــرح  ٥٢لمـــادة اوبموجـــب 

لمنظمــة، علــى أن يكــون هــذا المنتــدى متاحــًا لجميــع الــدول األعضــاء إللكترونــي لموقــع االة علــى األسـئلة واألجوبــ
والُمرشَّحين الذين يطلبون المشاركة فيه. وستنشـر األمانـة أيضـًا المعلومـات عـن جميـع الُمرشَّـحين الـذين يطلبـون 

مـن الـدول األعضـاء، فضـًال عـن ذلـك وسـيرهم الذاتيـة وغيرهـا مـن التفاصـيل عـن مـؤهالتهم وخبـراتهم كمـا وردت 
بيانــات االتصــال الخاصــة بهــم علــى الموقــع اإللكترونــي للمنظمــة. وســيحتوي الموقــع علــى الــروابط المؤديــة إلــى 
المواقع اإللكترونية لكل ُمرشَّح من الُمرشَّحين، وذلك عند الطلب. وسيكون كل ُمرشَّح من الُمرشَّحين مسؤوًال عن 

  مويله.إنشاء موقعه اإللكتروني وت
  

وستنشــر األمانــة المعلومــات عــن عمليــة االنتخــاب والقواعــد والقــرارات المنطبقــة، فضــًال عــن نــص هــذه   - ١٢
مــن  ٥٢المدونــة علــى الموقــع اإللكترونــي للمنظمــة، وذلــك فــي الوقــت الــذي تشــير إليــه الفقــرة األولــى مــن المــادة 

  النظام الداخلي للمجلس التنفيذي.
  

  الترشيح والتعيين  ثالثًا:
  
يقوم المجلس التنفيذي وجمعية الصحة بإجراء عملية ترشيح المـدير العـام وتقـوم جمعيـة الصـحة بـإجراء   - ١

عملية تعيينه وفقًا للنظام الداخلي لكل منهما وللقرارات والمقررات اإلجرائية ذات الصـلة. ومـن حيـث المبـدأ ومـن 
عـدم حضـور هـذه االجتماعـات حتـى وٕان كـانوا اإلجراءات، ينبغـي علـى الُمرشَّـحين  سير أجل الحفاظ على هدوء

  من أعضاء وفود الدول األعضاء.
  
وينبغي على الدول األعضاء االلتزام التزامًا صارمًا بالنظام الداخلي للمجلـس التنفيـذي وجمعيـة الصـحة   - ٢

 وبالتاليووقارها.  العالمية وغيرها من القرارات والمقررات اإلجرائية المنطبقة، واحترام نزاهة اإلجراءات وشرعيتها
ينبغـــي تجنـــب الســـلوكيات واإلجـــراءات التـــي قـــد يبـــدو أنهـــا تســـتهدف التـــأثير علـــى الحصـــائل، وذلـــك داخـــل قاعـــة 

  المؤتمرات حيث ُتجرى عملية الترشيح والتعيين وخارجها على حد سواء.
  
الخصـوص  وينبغي على الدول األعضاء احترام سـرية اإلجـراءات وسـرية األصـوات. وينبغـي علـى وجـه  - ٣

  االمتناع عن نقل أو بث اإلجراءات التي تشهدها الجلسات المغلقة باستخدام األجهزة اإللكترونية.
  
ونظرًا للطبيعة السرية لعملية التصويت على ترشيح المدير العام وتعيينـه، ينبغـي علـى الـدول األعضـاء   - ٤

  ن.االمتناع عن اإلعالن مقدمًا عن عزمها التصويت لصالح ُمرشَّح معي
  

  الُمرشَّحون الداخليون  :رابعاً 
  
يخضع أعضاء المالك الوظيفي للمنظمة المقترحين لشغل منصب المدير العام بمـن فـيهم المـدير العـام   - ١

الحالي، لاللتزامات التي ينص عليها دستور منظمة الصحة العالمية والنظام األساسي والئحة مـوظفي المنظمـة، 
  صدرها المدير العام من وقت إلى آخر.كما يخضعون لإلرشادات التي قد ي
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وينبغي التزام موظفي المنظمة الُمرشَّحين لشغل منصب المدير العـام بأسـمى معـايير السـلوك األخالقـي   - ٢
واجتهادهم في تجنب الشبهات. وينبغي علـى مـوظفي المنظمـة الفصـل بوضـوح بـين وظـائفهم فـي المنظمـة وبـين 

قد يبدو على أنه تداخل، بين أنشطة الحمالت وعملهم في المنظمة. كما ترشيحهم لتجنب حدوث التداخل أو ما 
  ينبغي عليهم تجنب أي شبهة لوجود تضارب في المصالح.

  
ويخضــع مــوظفي المنظمــة لســلطة المــدير العــام وفقــًا للقواعــد واألحكــام التــي تنطبــق فــي حالــة االنتهــاك   - ٣

  المزعوم لواجباتهم فيما يتعلق بأنشطة الحمالت.
  
مــــن الئحــــة  ٦٥٠وقــــد تــــدعو جمعيــــة الصــــحة أو المجلــــس التنفيــــذي المــــدير العــــام إلــــى تطبيــــق المــــادة   - ٤

  الموظفين والتي تتعلق بمنح إجازة خاصة للموظفين الُمرشَّحين لمنصب المدير العام.
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  ٢الملحق 
  

  منتدى المرشحين
  
  

  إقامة المنتدى وٕادارته
  
طلب المجلس التنفيـذي بوصـفه اجتماعـًا قائمـًا بحـد ذاتـه قبـل  على ستقيم األمانة منتدى المرشحين بناءً  - ١

انعقــاد المجلــس، وســيتولى رئــيس المجلــس رئاســة المنتــدى بــدعم مــن أعضــاء مكتــب المجلــس التنفيــذي. وســيعقد 
المجلــس منتـــدى الُمرشَّــحين رســـميًا ويحــّدد موعـــد انعقــاده فـــي الــدورة التـــي تســبق تلـــك التــي ســـُتجرى فيهــا عمليـــة 

  الترشيح.
  

  التوقيت
  
فيهــا  يقبــل انعقــاد دورة المجلــس التنفيــذي التــي ســيجر  فــي موعــد أقصــاه شــهرين عقــد منتــدى الُمرشَّــحين  - ٢

  الترشيح.
  

  المدة
  
ســيبّت أعضــاء مكتــب المجلــس فــي مــدة انعقــاد منتــدى الُمرشَّــحين التــي ســتتوقف علــى عــدد الُمرشَّــحين.   - ٣

 دى سُتحّدد بثالثة أيام كحد أقصى.وبصرف النظر عّما سلف ذكره، فإن مدة عقد المنت
  

  الشكل
  
دقيقـة، تليــه جلسـة لطـرح األســئلة واإلجابـة عليهـا بحيــث  ٣٠يقـّدم كـل مرشــح عرضـًا ال تزيـد مدتــه علـى   - ٤

على مقترحات الرئيس،  دقيقة. وُيحّدد ترتيب المقابالت عن طريق االقتراع. وبناءً  ٦٠تكون المدة الكلية للمقابلة 
  يتخذ من ترتيبات مفّصلة بشأن إجراء المقابالت. يبت المنتدى فيما

  
إلــى الــدول األعضــاء والــدول األعضــاء المنتســبة المشــاِركة فــي منتــدى المرشــحين دعــوة إلعـــداد توجــه   - ٥

األسئلة التي ستطرح على كل مرشح أثناء العرض األولي. ويسحب الرئيس بالقرعة األسئلة المقرر طرحها على 
  .كل واحد من الُمرشَّحين

  
  المشاركة

  
  والدول األعضاء المنتسبة في المنظمة.  ١تقتصر المشاركة في منتدى الُمرشَّحين على الدول األعضاء  - ٦
  
وســتتولى األمانــة بــث وقــائع منتــدى المرشــحين علــى الــدول األعضــاء والــدول األعضــاء المنتســبة التــي   - ٧
  .اإلنترنت محمي بكلمة سرموقع على شبكة تتمكن من حضور المنتدى، وذلك باالستعانة ب  ال
  

  الوثائق
  
 ٥٢ستكون السير الذاتية للُمرشَّحين وغيرها من المعلومـات التـي تؤيـد ذلـك المقدمـة وفقـًا ألحكـام المـادة   - ٨

من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي، متاحة إلكترونيًا لجميع الدول األعضاء والدول األعضاء المنتسبة باللغات 
  لى شبكة اإلنترنت محمي بكلمة سر.المبّينة في موقع ع

  
  

                                                           
 منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي. ،وحسب االقتضاء    ١
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  ٣الملحق 
  

  نموذج السيرة الذاتية
  
  

  اسم العائلة (اللقب):
  
  

  االسم األول/ أسماء أخرى:
  

  
  
  
  
  
  

  يرجى إرفاق صورة حديثة

    نوع الجنس: 

  مكان وبلد الميالد: 
تـــــــــاريخ المـــــــــيالد: (اليـــــــــوم/ الشـــــــــهر/ 

  السنة):

  : المواَطنة
(باســـتثناء مخالفـــات المـــرور البســـيطة) يرجـــى ســـرد التفاصـــيل  أي قـــانونبانتهـــاك قـــد ســـبقت إدانتـــك  انـــتإذا ك

  الكاملة:
  
  

  عدد المعالين:   الحالة االجتماعية: 
  عنوان المراسالت:

  
  الهاتف:  

  
  الهاتف المحمول: 

  
  الفاكس:

  
  البريد اإللكتروني:
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  الدرجات/ الشهادات العلمية:
  

التــي تــم الحصــول عليهــا، مــع بيــان التــواريخ وأســماء  األساســية الشــهادات العلميــة /تحديــد الــدرجاتهنــا (يرجــى 
  يمكن إضافة صفحات أخرى.)و المؤسسات. 

  
  الكتابة  القراءة  التحدث  اللغة األم    اإللمام باللغات

فيمــا يتعلــق باللغــات بخــالف اللغــة األم، يرجــى 
المبــين أدنــاه  للرمــزإدخــال الــرقم المناســب وفقــًا 

فــي حــال عــدم و ســتوى اإللمــام باللغــة. لتحديــد م
  اإللمام باللغة ال توضع أي عالمات.

  
  محادثة محدودة،    - ١الكود: 

  قراءة الصحف،
  المراسالت الروتينية.

  
  المشاركة بطالقة في المناقشات،  - ٢

  كتابة وقراءة 
   أصعبمواد 

      العربية

       الصينية

      اإلنكليزية

      الفرنسية

       األسبانية

      الروسية

  غير ذلك (يرجى التحديد)  
بطالقة (تكاد) تماثل اللغة  اإلجادة  - ٣

  األم 
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  المشغولةالمناصب 
  

يرجى اإلشارة إلى المناصب التي سبق لكم شغلها وخبـرات العمـل المكتسـبة خـالل حيـاتكم المهنيـة، مـع   
  يمكن إضافة صفحات أخرى.و والمسؤوليات المتعلقة بكل منها.  / المنجزاتواإلنجازات والواجباتتحديد التواريخ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

يرجــى إدراج قائمــة بأنشــطتكم فــي مجــال و قــائع أخــرى ذات صــلة قــد تســاعد علــى تقيــيم طلــبكم. يرجــى بيــان أي و 
  الشؤون المدنية أو المهنية أو العامة أو الدولية.
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يرجى إدراج قائمة تضم عشرة منشورات على األكثر، وخاصة المنشورات الرئيسية في مجـال الصـحة العموميـة، 
 إضـافيةيمكـن عنـد الضـرورة إضـافة صـفحة و فيهـا.  ُنشـرتو الكتـب أو التقـارير التـي أ المجـالتأسـماء مع ذكر 

  يرجى عدم إرفاق المنشورات نفسها.و المنشورات.)   كاملة بجميعأيضًا إرفاق قائمة  ويمكنكملهذا الغرض. (
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :قييم طلبكميرجى بيان الهوايات والرياضات والمهارات وأي وقائع ذات صلة قد تساعد على ت
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
  



  القرارات والمقررات اإلجرائية 49

  بيان كتابي
  
يرجى تقييم مدى استيفائكم "للمعايير الخاصة بالُمرشَّـحين لمنصـب مـدير عـام منظمـة الصـحة العالميـة"   - ١

. تقيـيمكم(انظر الصحيفة المرفقة). وعند القيام بذلك يرجى اإلشارة إلى عناصر محددة من سيرتكم الذاتية تدعم 
  فيما يلي:  ١٥- ٦٥ج ص عمعايير التي اعتمدتها جمعية الصحة في القرار تتمثل الو 
  

  قوية في ميدان الصحة، بما في ذلك الخبرة في مجال الصحة العمومية؛التقنية الخلفية ال  )١(
  
  ؛التعامل مع مجال الصحة الدولية والخبرة الواسعة فيه  )٢(
  
  واضحة؛القيادية الخبرات المهارات و ال  )٣(
  
  ممتازة في مجالي التواصل والدعوة؛الهارات مال  )٤(
  
  واضحة في مجال اإلدارة التنظيمية؛المؤهالت ال  )٥(
  
  وعي بالفروق الثقافية واالجتماعية والسياسية؛ال  )٦(
  
  قوي برسالة المنظمة وأهدافها؛اللتزام اال  )٧(
  
  اللياقة الصحية الجيدة التي يلزم توافرها في جميع موظفي المنظمة؛  )٨(
  
  كافية للغة واحدة على األقل من لغات عمل المجلس التنفيذي وجمعية الصحة؛الجادة اإل  )٩(
  

  يرجى بيان رؤيتكم حول أولويات منظمة الصحة العالمية واستراتيجياتها. و   - ٢
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  ٤ الملحق
  

  العالمية لجمعية الصحة الداخلي النظام
  
  

  ٧٠ المادة
  

 التصويت. في والمشتركة الحاضرة األعضاء الدول ثلثي بأغلبية الهامة المسائل في لصحةا جمعية قرارات ُتتخذ
 بـين عالقـة بمقتضـاها تقـام التـي االتفاقـات علـى والموافقـة االتفاقات؛ أو االتفاقيات إقرار المسائل: هذه وتتضمن
 الدسـتور؛ مـن ٧٢و ٧٠و ٦٩ مـوادلل وفقـاً  الحكوميـة الدوليـة والوكـاالت والمنظمـات المتحـدة األمـم وبـين المنظمة
  التصويت امتيازات بوقف الخاصة والقرارات الفعلية؛ العمل ميزانية بمقدار الخاصة والقرارات الدستور؛ وتعديالت
  الدستور. من ٧ المادة بمقتضى عضو لدولة والخدمات

  
  مكرراً  ٧٠ المادة

  
 فــي والمشــاركين الحاضــرين األعضــاء مــن ويــةوق واضــحة بأغلبيــة العالميــة الصــحة لمنظمــة العــام المــدير ُينتخــب

  الداخلي. النظام هذا من ١٠٨ المادة في المبين النحو على التصويت
  

  ١٠٨ المادة
  

  السري. باالقتراع قرارها وتتخذ مغلقة جلسة في المجلس ترشيح في الصحة جمعية تنظر
  
  التالية: اإلجراءات ستنطبق أشخاص، لثالثة المجلس ترشيح حال في - ١
  

 الحاضــــــرين األعضــــــاء ثلثــــــي أغلبيـــــة علــــــى األول االقتــــــراع فـــــي المرشــــــحين أحــــــد حصـــــل إذا  ) أ(
 على ُمرشَّح أي يحصل لم وٕاذا .العام المدير منصب في ُيعيَّنو  واضحة أغلبية ذلك اعتُبر ،والمصوتين
 فـي ُمرشَّـحان تعـادل وٕاذا األصـوات. مـن عـدد أقـل علـى يحصـل الذي الُمرشَّح ُيستبعد الالزمة، األغلبية
 على يحصل الذي الُمرشَّح ويستبعد بينهما منفصل اقتراع ُيجرى األصوات، من عدد أقل على الحصول

  األصوات. من عدد أقل

 ثلثــي أغلبيــة علــى يحصــل الــذي الُمرشَّــح العــام المــدير منصــب فــي ُيعــيَّن التــالي، االقتــراع فــي  ) ب(
 واضـــحة أغلبيـــة ُيعتبرســـ مـــا وهـــو أكثـــر، أو التصـــويت فـــي والمشـــتركين الحاضـــرين األعضـــاء أصـــوات
  .وقوية

 الفرعيـة الفقـرة فـي إليهـا المشـار األغلبية على االثنين الُمرشَّحين من أي حصول عدم حال في  (ج)
 أصــوات أغلبيــة علــى التــالي االقتــراع فــي يحصــل الــذي الُمرشَّــح العــام المــدير منصــب فــي ُيعــيَّن (ب)،
  .وقوية واضحة أغلبية عتبرسيُ  ما وهو ،العالمية الصحة منظمة في األعضاء الدول

  
 الفرعيـة الفقـرة فـي إليهـا المشـار األغلبية على االثنين الُمرشَّحين من أي حصول عدم حال في  (د)

 أصـواتعـدد  أغلبية على التالي االقتراع في يحصل الذي الُمرشَّح العام المدير منصب في ُيعيَّن (ج)،
   وقوية. واضحة أغلبية سُيعتبر ما وهو، أو أكثر التصويت في والمشتركين الحاضرين األعضاء
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   التالية: اإلجراءات تنطبق فقط لشخصين المجلس ترشيح حال وفي  - ٢
  

 األعضـــاء أصـــوات ثلثـــي أغلبيـــة علـــى يحصـــل الـــذي الُمرشَّـــح العـــام المـــدير منصـــب فـــي ُيعـــيَّن  أ)(
  .ةوقوي واضحة أغلبية سُيعتبر ما وهو أكثر، أو التصويت في والمشتركين الحاضرين

  
 الفقــــرة فــــي إليهــــا المشــــار األغلبيــــة علــــى االثنــــين الُمرشَّــــحين مــــن أي حصــــول عــــدم حــــال فــــي  )(ب

 أغلبيـــة علـــى التـــالي االقتـــراع فـــي يحصـــل الـــذي الُمرشَّـــح العـــام المـــدير منصـــب فـــي ُيعـــيَّن )،أ(  الفرعيـــة
  .وقوية واضحة أغلبية سُيعتبر ما وهو ،العالمية الصحة منظمة في األعضاء الدول أصوات

  
 الفقــــرة فــــي إليهــــا المشــــار األغلبيــــة علــــى االثنــــين الُمرشَّــــحين مــــن أي حصــــول عــــدم حــــال فــــي  (ج)

أغلبيـة عـدد  على التالي االقتراع في يحصل الذي الُمرشَّح العام المدير منصب في ُيعيَّن )،ب(  الفرعية
واضـــحة  أصـــوات األعضـــاء الحاضـــرين والمشـــتركين فـــي التصـــويت أو أكثـــر، وهـــو مـــا ســـُيعتبر أغلبيـــة

  وقوية.
  
ــــس رشــــح وٕاذا  - ٣ ــــي بأغلبيــــة قرارهــــا الصــــحة جمعيــــة تتخــــذ ،واحــــداً  شخصــــاً  المجل  األعضــــاء أصــــوات ثلث

  .التصويت في والمشتركين الحاضرين
  

  -  ٢٠١٣مايو  أيار/ ٢٧، التاسعةالجلسة العامة (  
  التقرير الثاني) ،اللجنة "ب"  

  
  
  العقارات  ١٩- ٦٦ص ع ج

  
  سة والستون،جمعية الصحة العالمية الساد

  
  ١بعد النظر في التقرير الخاص بالعقارات؛

  
وبعد أن أحاطت علمًا بالتقرير المقدَّم من لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة للمجلس التنفيذي إلى 

  ٢جمعية الصحة العالمية السادسة والستين،
  

  ونتالند بالصومال.تشييد المبنى الفرعي الجديد التابع للمنظمة في غاروي في ب ُتقر
  

  -  ٢٠١٣مايو  أيار/ ٢٧، التاسعةالجلسة العامة (  
  التقرير الثاني) ،اللجنة "ب"  

  
  
  
  
  
  

                                                           
 .٦٦/٤٢جالوثيقة     ١

 .٦٦/٦٢جالوثيقة     ٢
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  االتفاق بين منظمة الصحة العالمية ومركز الجنوب  ٢٠- ٦٦ص ع ج
  

  جمعية الصحة العالمية السادسة والستون،
  

  ١العالمية ومركز الجنوب؛ االتفاق المقترح بين منظمة الصحةب التقرير الخاص بعد النظر في
  

  من دستور منظمة الصحة العالمية، ٧٠المادة  اعتبارها في أيضاً  تضع ٕاذو 
  
  ٢االتفاق المقترح بين منظمة الصحة العالمية ومركز الجنوب. تقر

  
  -  ٢٠١٣مايو  أيار/ ٢٧، التاسعةالجلسة العامة (  
  التقرير الثاني) ،اللجنة "ب"  

  
  

 ٣دان من إقليم شرق المتوسط إلى اإلقليم األفريقينقل جنوب السو   ٢١- ٦٦ص ع ج
  

  ،العالمية السادسة والستون الصحةجمعية 
  
  ٤األفريقي، اإلقليمبشأن إلحاق ذاك البلد ب السودان جنوب حكومة منالمقدم  طلبال في نظرت أن بعد  

  
  األفريقي. اإلقليم من اً جنوب السودان جزءيشكل  أن رتقرّ 

  
  -  ٢٠١٣مايو  أيار/ ٢٧، عةالتاسالجلسة العامة (  
  التقرير الثاني) ،اللجنة "ب"  

  
  

  متابعة تقرير فريق الخبراء االستشاريين العامل المعني بتمويل وتنسيق البحث   ٢٢- ٦٦ص ع ج
 والتطوير  

  
  جمعية الصحة العالمية السادسة والستون،  

  
  ٥يل وتنسيق البحث والتطوير؛بعد أن نظرت في تقرير فريق الخبراء االستشاريين العامل المعني بتمو   

  
مفتـــوح الـــذي طلـــب مـــن المـــدير العـــام فـــي جملـــة أمـــور عقـــد اجتمـــاع  ٢٢- ٦٥ع  ص  جالقرار بـــ ذكروٕاذ تـــ  

فريــــق الخبــــراء  يجــــري تحلــــيًال دقيقــــًا للتقريــــر وجــــدوى التوصــــيات المقترحــــة مــــن قبــــلالعضــــوية للــــدول األعضــــاء 

                                                           
 .٦٦/٤٦جثيقة الو انظر     ١

 .٥انظر الملحق     ٢
  لالطالع على اآلثار المالية واإلدارية المترتبة على اعتماد هذا القرار بالنسبة إلى األمانة. ٦انظر الملحق     ٣
 .٦٦/٤٣انظر الوثيقة ج    ٤

 .٦٦/٢٣الوثيقة     ٥
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اجتماعـــات اللجـــان اإلقليميـــة والمشـــاورات اإلقليميـــة  مـــع أخـــذ المناقشـــات التـــي دارت خـــالل االستشـــاريين العامـــل
  والوطنية في االعتبار؛

  
أيضًا باالستراتيجية وخطة العمل العالميتين بشأن الصحة العمومية واالبتكار والملكية الفكرية  ذكروٕاذ ت  

دي لألمــراض وهــدفهما المتمثــل فــي تعزيــز االبتكــار وبنــاء القــدرات وتحســين إتاحــة الخــدمات وحشــد المــوارد للتصــ
  ؛٢٨- ٦٣ع  ص  وج ٢١- ٦٣ع  ص  وج ٢٤- ٥٩ع  ص  جالتي تؤثر تأثيرًا غير متناسب في البلدان النامية وبالقرارات 

  
وٕاذ تقــر بالطــابع الملــح لتلبيــة احتياجــات البلــدان الناميــة فــي مجــال الصــحة والتصــدي ألوجــه اإلجحــاف   

ث بسـبب حـاالت فشـل السـوق المعتـرف بهـا المتصلة بها في الظروف الحالية التي تجرى فـي ظلهـا أنشـطة البحـ
واالستجابة للحاجة إلى تعزيز االسـتثمارات فـي أنشـطة البحـث والتطـوير فـي مجـال الصـحة فيمـا يتعلـق بـأمراض 

  النمطين الثاني والثالث واحتياجات البحث والتطوير المحددة للبلدان النامية فيما يتعلق بأمراض النمط األول؛
  

ين رصد تدفقات موارد البحـث والتطـوير فـي مجـال الصـحة وتبـّين الثغـرات فـي وٕاذ تعترف بضرورة تحس  
أنشطة البحث والتطوير في مجال الصحة وتحسين تنسيق هذه األنشطة وتحديد األولويات بنـاًء علـى احتياجـات 

  البلدان النامية في مجال الصحة العمومية؛
  

مراض وفرص البحث واألثر المحتمل علـى وٕاذ تعترف أيضًا بأن توفير معلومات إضافية عن عبء األ  
الصــحة والتقــديرات المتصــلة بــالموارد الالزمــة الســتحداث منتجــات صــحية جديــدة وجعلهــا فــي متنــاول الفقــراء فــي 

  البلدان النامية أمر قد يرسي أساسًا مهمًا للدعوة من أجل الحصول على تمويل إضافي؛
  

نشــطة البحــث والتطــوير فــي مجــال الصــحة مــن أجــل وٕاذ تســلم بأهميــة ضــمان آليــات مســتدامة لتمويــل أ  
  احتياجات البلدان النامية في مجال الصحة؛ التي تلبيالمنتجات الصحية وتوفير تطوير 

  
باالستراتيجية وخطة العمل العالميتين بشأن الصحة العمومية واالبتكار والملكية الفكرية اللتين  ذكروٕاذ ت  

فصـل بـين تكـاليف جل البحـث والتطـوير فـي مجـال الصـحة بهـدف التشيران إلى مجموعة مخططات حوافز من أ
  المنتجات الصحية؛البحث والتطوير وأسعار 

  
وٕاذ تدرك عالقة الترابط بين رصد أنشطة البحث والتطوير في مجال الصحة وتنسيقها وتمويلهـا وأهميـة   

  واستدامة هذه الموارد؛ القدرة على التنبؤ بالموارد الالزمة لتعزيز البحث والتطوير في مجال الصحة
  

وٕاذ تؤكد مجددًا أهمية تيسير نقل التكنولوجيا بناًء على شروط متفق عليها بين البلدان المتقدمة والبلدان   
  النامية وفيما بين البلدان النامية حسب االقتضاء؛

  
سترشــد وٕاذ تشــدد علــى ضــرورة أن تقــوم أنشــطة البحــث والتطــوير علــى االحتياجــات وتســّند بالبينــات وت  

بالمبـــادئ األساســـية التاليـــة: القـــدرة علـــى تحمـــل التكـــاليف والفعاليـــة والكفـــاءة واإلنصـــاف وعلـــى ضـــرورة اعتبارهـــا 
  مسؤولية مشتركة؛

  
بنــــاًء علــــى بشــــفافية عمليــــات صــــنع القــــرارات و تحديــــد األولويــــات  عمليــــاتوٕاذ تــــدرك ضــــرورة تحســــين   

  احتياجات البلدان النامية في مجال الصحة العمومية؛
  

وٕاذ تالحـــظ أهميـــة دور القطـــاعين العـــام والخـــاص فـــي النهـــوض باالبتكـــار واســـتحداث منتجـــات صـــحية   
  جديدة،

  



 54 جمعية الصحة العالمية السادسة والستون 

 

البحــث والتطــوير فــي مجــال  رصــد وتنســيقخطــة العمــل االســتراتيجية التاليــة الراميــة إلــى تحســين  تؤيــد  - ١
عـالميتين بشـأن الصـحة العموميـة تمشـيًا مـع االسـتراتيجية وخطـة العمـل الوتأمين التمويل المستدام لهما  الصحة 

واالبتكـــار والملكيـــة الفكريـــة كخطـــوة باتجـــاه تحقيـــق الهـــدف المتمثـــل فـــي تطـــوير منتجـــات صـــحية جيـــدة ومأمونـــة 
فــي تــوفير الحــوافز  بشــأنه وناجعــة وميســورة الكلفــة وتوفيرهــا ممــا يعــد مجــاًال تمنــى آليــات الســوق الراهنــة بالفشــل

مـن خـالل المشـاركة افـق علـى مواصـلة تطـوير خطـة العمـل االسـتراتيجية للبحث والتطوير في مجال الصـحة وتو 
 ؛وساط األكاديمية والمجتمع المدنيلكيانات العامة والخاصة واألل الواسعة النطاق

 
  ١الدول األعضاء على ما يلي: تحث  - ٢
 

االســتثمارات فــي أنشــطة البحــث  مــع زيــادةقــدرات البحــث والتطــوير فــي مجــال الصــحة  تعزيــز  )١(
  لتطوير في مجال الصحة فيما يتعلق بأمراض تؤثر تأثيرًا غير متناسب في البلدان النامية؛وا
  
 وصـنعتعزيز بناء القدرات ونقل التكنولوجيا بناًء على شروط متفـق عليهـا علـى أسـاس متبـادل   )٢(
 صــحية فــي البلــدان الناميــة والبحــث والتطــوير فــي مجــال الصــحة والحصــول علــى المنتجــاتالمنتجــات ال

 الصحية في البلدان النامية من خالل توظيف االستثمارات والتعاون المستدام؛
  
إنشاء مراصد وطنية للبحـث والتطـوير فـي مجـال الصـحة أو وظـائف مماثلـة أو تـدعيمها لتتبـع   )٣(

المعلومات المتصلة بالبحث والتطـوير فـي مجـال الصـحة ورصـدها تمشـيًا مـع القواعـد والمعـايير المتفـق 
 يصــح) الــواردة أدنــاه والمســاهمة فــي عمــل المرصــد ال١(٤ًا لمــا تــنص عليــه الفقــرة الفرعيــة عليهــا وفقــ

  ؛عالمي للبحث والتطويرال
  
تشــجيع تنســيق أنشــطة البحــث والتطــوير فــي مجــال الصــحة علــى المســتوى الــوطني واإلقليمــي   )٤(

  والعالمي بغية االرتقاء بعالقات التآزر إلى أقصى حد؛
  
فــــي إطــــار خطــــة العمــــل االســــتراتيجية مــــن خــــالل إجــــراء مشــــاورات إقليميــــة تحديــــد المشــــاريع   )٥(

فـي مجـال البحـث وكفالـة  بغية معالجـة الثغـراتأصحاب المصلحة المعنيين على نطاق واسع   ومشاركة
التنســيق الفعــال علــى كــل المســتويات وضــمان المــوارد الالزمــة للتنفيــذ بهــدف تطــوير المنتجــات الصــحية 

  وتوفيرها؛
  
ة التشاور على المستوى الوطني واإلقليمي والعالمي والسيما عن طريـق أجهـزة المنظمـة مواصل  )٦(

الرئاســـية بشـــأن جوانـــب محـــددة تتصـــل بتنســـيق أنشـــطة البحـــث والتطـــوير فـــي مجـــال الصـــحة وتحديـــد 
  أولوياتها وتمويلها؛

  
ـــ  )٧( ديم المســـاهمة فـــي تنســـيق آليـــات تمويـــل البحـــث والتطـــوير فـــي مجـــال الصـــحة واســـتدامتها بتق

مساهمات طوعيـة لـدعم األنشـطة علـى المسـتوى القطـري واإلقليمـي والعـالمي وخصوصـًا أنشـطة الرصـد 
  ؛عالمي للبحث والتطويرال يصحفي ذلك دعم المرصد ال  بما
  
  
  
 

                                                           
 وحسب االقتضاء، منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي.    ١
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كل أصحاب المصلحة المعنيين بما فيهم القطاع الخاص والمؤسسات األكاديمية والمنظمات غير  تدعو  - ٣
  :الحكومية

  
بهــــدف  البحــــث والتطــــوير فــــي مجــــال الصــــحة المناســــبة مــــع المنظمــــة عــــنالمعلومــــات  تقاســــم  )١(

  ؛عالمي للبحث والتطويرال يصحالمساهمة في المرصد ال
  
 اإلسهام في آليات التمويل؛  )٢(
 

  المدير العام ما يلي: من تطلب  - ٤
 
صـــادر وضـــع قواعـــد ومعـــايير لتصـــنيف البحـــث والتطـــوير فـــي مجـــال الصـــحة اســـتنادًا إلـــى الم  )١(

الراهنــة بالتشــاور مــع الــدول األعضــاء وأصــحاب المصــلحة المعنيــين بغيــة جمــع المعلومــات ومقارنتهــا 
  بأسلوب منهجي؛

  
إلــى تكــوين قــدرات البحــث والتطــوير فــي مجــال الصــحة أو  مســاعيهادعــم الــدول األعضــاء فــي   )٢(

  تعزيزها ورصد المعلومات المتصلة بالبحث والتطوير في مجال الصحة؛
  
لرصـــد المعلومـــات  فـــي مجـــال الصـــحة داخـــل األمانـــة عـــالمي للبحـــث والتطـــويرنشـــاء مرصـــد إ  )٣(

المتصلة بالبحث والتطوير في مجـال الصـحة وتحليلهـا باالعتمـاد علـى المراصـد الوطنيـة واإلقليميـة (أو 
الوظــائف المماثلــة) وآليــات جمــع البيانــات الراهنــة بهــدف المســاهمة فــي تبــّين الثغــرات والفــرص للبحــث 

التطــوير فــي مجــال الصــحة وتحديــد األولويــات بالتشــاور مــع الــدول األعضــاء والتعــاون مــع أصــحاب و 
  المصلحة المعنيين اآلخرين حسب مقتضى الحال دعمًا لتنسيق األعمال؛

  
تيسير تنفيذ بعـض المشـاريع اإليضـاحية للبحـث والتطـوير فـي مجـال الصـحة بـإجراء مشـاورات   )٤(

لحة المعنيين على نطاق واسع تصديًا للثغرات المحددة التي تؤثر تأثيرًا إقليمية ومشاركة أصحاب المص
  غير متناسب في البلدان النامية والسيما البلدان الفقيرة ويمكن أن ُتتخذ بشأنها إجراءات فورية؛

 
استعراض اآلليات الراهنة لتقييم مدى تناسبها ألداء مهمـة تنسـيق أنشـطة البحـث والتطـوير فـي   )٥(

  حة؛مجال الص
  
استكشـــاف اآلليـــات الراهنـــة لتقـــديم المســـاهمات الداعمـــة للبحـــث والتطـــوير فـــي مجـــال الصـــحة   )٦(

وتقييمها وٕاعداد اقتراح في حال عدم توفر أي آلية مالئمة لوضع آليات فعالة بما في ذلك جمع الموارد 
  وتقديم المساهمات الطوعية فضًال عن خطة لرصد فعالية اآلليات بصورة مستقلة؛

  
قبل الدورة التاسعة والستين لجمعية الصـحة  مفتوح العضوية للدول األعضاءعقد اجتماع آخر   )٧(

لتقييم التقدم المحـرز ومواصـلة المناقشـات بشـأن المسـائل  ٢٠١٦ مايو في أيار/العالمية المزمع عقدها 
ًا في الحسبان المتبقية المتصلة برصد أنشطة البحث والتطوير في مجال الصحة وتنسيقها وتمويلها أخذ

فريـق الخبـراء االستشـاريين العامـل المعنـي بتمويـل كل التحاليل والتقـارير المعنيـة بمـا فيهـا تحليـل تقريـر 
  ؛وتنسيق البحث والتطوير

  
) ٥(٤عـــن اســـتعراض آليـــات التنســـيق الراهنـــة (المشـــار إليهـــا فـــي الفقـــرة الفرعيـــة رفـــع التقـــارير   )٨(

لراهنة لتقديم المساهمات الداعمة للبحث والتطوير في مجال الصـحة الواردة أعاله) وعن تقييم اآلليات ا
إلى جمعية الصـحة العالميـة السـابعة والسـتين عـن ) الواردة أعاله) ٦(٤(المشار إليها في الفقرة الفرعية 

فـــي دورتـــه الرابعـــة والثالثـــين بعـــد المائـــة ورفـــع التقـــارير عـــن تنفيـــذ المشـــاريع  طريـــق المجلـــس التنفيـــذي
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إلى ) الواردة أعاله) ٤(٤ة للبحث والتطوير في مجال الصحة (المشار إليها في الفقرة الفرعية اإليضاحي
فـي دورتـه السادسـة والثالثـين بعـد  ة والستين عـن طريـق المجلـس التنفيـذيثامنجمعية الصحة العالمية ال

عيـــة الصـــحة إلـــى جم االجتمـــاع المفتـــوح العضـــوية للـــدول األعضـــاءالمائـــة وٕاحالـــة التقريـــر المقـــدم مـــن 
  العالمية التاسعة والستين.

  
  -  ٢٠١٣مايو  أيار/ ٢٧، التاسعةالجلسة العامة (  
  )الرابعالتقرير  ،اللجنة "ب"  

  
  
  إحداث تحويل في تعليم القوى العاملة الصحية دعمًا لتحقيق التغطية الصحية   ٢٣- ٦٦ص ع ج

 ١الشاملة  
  

  جمعية الصحة العالمية السادسة والستون،  
  

الذي حث الدول األعضاء على إعداد القوى العاملة الصحية استجابة  ٢٣- ٥٩ج ص عبالقرار إذ تذكر   
لحاالت نقص العاملين الصحيين التي تعيق تحقيق األهداف اإلنمائية المتفق عليها دوليًا المتعلقة بالصحة، بما 

  فيها األهداف الواردة في إعالن األلفية؛
  

الصـحيين وتوزيع منصف للعـاملين من العاملين  كافٍ مزّود بعدد  فعالوٕاذ تدرك أن إقامة نظام صحي   
الملتــزمين والمقتــدرين علــى مســتوى الرعايــة الصــحية األوليــة أمــر أساســي إلتاحــة الخــدمات الصــحية علــى قــدم 

التقرير الخاص بالصحة في المساواة بوصفها غرضًا هامًا من أغراض التغطية الصحية الشاملة، ومسألة أبرزها 
  ٢؛٢٠٠٦  العالم

  
وٕاذ تــدرك أيضــًا الحاجــة إلــى تــوفير حــوافز كافيــة وموثوقــة وماليــة وأخــرى غيــر ماليــة وٕايجــاد بيئــة عمــل   

فـي المنـاطق  تمكينية وآمنة الستبقاء العاملين الصحيين فـي المنـاطق التـي تمـس فيهـا الحاجـة إلـيهم، وخصوصـاً 
ل إليها، على غرار ما أوصى بـه الـدليل العـالمي النائية واألحياء الفقيرة بالمناطق الحضرية التي يصعب الوصو 

  ٣؛لمنظمة الصحة العالميةأوصت به المبادئ التوجيهية العالمية 
  

الــذي بشــأن اســتدامة هياكــل التمويــل الصــحي والتغطيــة الشــاملة،  ٩- ٦٤ج ص عوٕاذ تشــير إلــى القــرار   
نظــم تقــديم الخــدمات الصــحية حــث الــدول األعضــاء علــى مواصــلة االســتثمار فــي اشــتمل علــى عــدة أمــور منهــا 

 الكافيـةوتـوفير المـوارد البشـرية وخـدماتها، ، والسيما الرعاية الصحية األوليـة ، حسب االقتضاءوتعزيز هذه النظم
ضــمانًا لحصــول جميــع المــواطنين علــى الرعايــة والخــدمات الصــحية وُنظــم المعلومــات الصــحية، للــنظم الصــحية 

  على نحو منصف؛
  

إزاء قصور قدرة الكثير من البلدان، والسيما الواقعة منها في أفريقيـا جنـوب الصـحراء وٕاذ يساورها القلق   
  ؛توفير التغطية بالخدمات المناسبة للسكانمن العاملين الصحيين من أجل  عدد كافٍ الكبرى، على تدريب 

  
                                                           

  لالطالع على اآلثار المالية واإلدارية المترتبة على اعتماد هذا القرار بالنسبة إلى األمانة. ٦حق انظر المل    ١
  .٢٠٠٦جنيف، منظمة الصحة العالمية،  : العمل معًا من أجل الصحة.٢٠٠٦التقرير الخاص بالصحة في العالم     ٢
٣    Increasing access to health workers in remote and rural areas through improved retention, global policy 

recommendations,  Geneva, World Health Organization, 2010.                                                                              
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مجــال  وٕاذ تــدرك التحــديات المحــددة التــي تجابههــا دول أعضــاء معينــة لــديها وفــورات حجــم محــدودة فــي  
تعلـــيم وتـــدريب القـــوى العاملـــة الصـــحية المحليـــة، واحتياجاتهـــا الخاصـــة، والشـــراكات المحتملـــة والتعـــاون مـــع دول 

  أعضاء أخرى؛
  

  عن قلقها ألن التحدي الخاص بتعليم القوى العاملة الصحة هو تحٍد عالمي النطاق؛أيضًا وٕاذ ُتعرب   
  

رافيــة ُتبــرز إمــدادات وتوزيــع القــوى العاملــة الصــحية عــن قلقهــا ألن التقــديرات الديموغكــذلك وٕاذ ُتعــرب   
  ، بصرف النظر عن حالة تنمية البلدان؛القلق في العقود القادمة كمسألتين تثيران

  
متعـــدد القطاعـــات فيمـــا بـــين وزارات الصـــحة، ووزارات التعلـــيم، التعـــاون الوٕاذ تـــدرك أيضـــًا الحاجـــة إلـــى   

ت المهنية الصحية فـي تعزيـز نظـام تعلـيم القـوى العاملـة الصـحية ومؤسسات التدريب العامة والخاصة، والمنظما
  إعداد قوى عاملة صحية متخصصة دعمًا لتحقيق التغطية الصحية الشاملة؛ من أجلوتدريبها 

  
الماليــة والمرافــق  اإلمكانــاتمــا يكفــي مــن وٕاذ يســاورها القلــق أيضــًا ألن العديــد مــن البلــدان يفتقــر إلــى   
؛ وألنـه يلـزم تحسـين نظـام تعلـيم وذات الكفاءة ويين لتدريب القوى العاملة الصحية المالئمةالمرشدين الترب وأعداد

  القوى العاملة الصحية وتدريبها بما يلبي االحتياجات الصحية للبلدان؛
  

شــاملة سياســات وخطــط سياســة وطنيــة  أن تضــع الــدول األعضــاء وٕاذ تضــع فــي اعتبارهــا الحاجــة إلــى  
  تعليم القوى العاملة الصحية واحدًا من عناصرها؛ ، بما في ذلكلصحيةوخطة للموارد البشرية ا

  
منظمــة العالميــة لقواعــد الممارســة بشــأن توظيــف البشــأن مدونــة  ١٦- ٦٣ج ص عوٕاذ تشــير إلــى القــرار   

التي اتفقت فيها الدول األعضاء علـى عـدة أمـور منهـا العمـل الحثيـث العاملين الصحيين على المستوى الدولي، 
وضـع اسـتراتيجيات فعالـة فيمـا يتعلـق بتخطـيط القـوى العاملـة الصحية و شاء نظام الستدامة القوى العاملة إن على

  ١الصحية وتعليمها وتدريبها واستبقائها؛
  

لقـــرار اوٕاذ تقـــر بـــإعالن دكـــا بشـــأن تعزيـــز القـــوى العاملـــة الصـــحية فـــي بلـــدان إقلـــيم جنـــوب شـــرق آســـيا و   
SEA/RC65/R7  قليميــة لجنــوب شــرق آســيا بشــأن تعزيــز تعلــيم وتــدريب القــوى العاملــة اللجنــة اإلالــذي اعتمدتــه

على عدة أمور منها إجراء عمليات تقييم شاملة للوضع الـراهن  الصحية في اإلقليم، والذي حث الدول األعضاء
 لتعلــيم القــوى العاملــة الصــحية وتــدريبها، وفقــًا لبروتوكــول إقليمــي مشــترك متفــق عليــه، كأســاس لوضــع السياســات

  ؛وتنفيذها باالستناد إلى البّينات
  

ن لقــرن الصــحيين يالمهنيــاللجنــة المســتقلة العالميــة بشــأن  وٕاذ تقــر أيضــًا بالتوصــيات الــواردة فــي تقريــر  
  ٢جديد: إحداث التحويل في التعليم من أجل تعزيز النظم الصحية في عالم مترابط؛

  
تعلـــيم وتـــدريب القــوى العاملـــة الصـــحية فـــي وٕاذ تعــرب عـــن تقـــديرها للمبــادرات الجاريـــة مـــن أجـــل تعزيــز   

مختلف األقاليم، بما في ذلك، على سـبيل المثـال ال الحصـر، مبـادرة شـراكة التعلـيم الطبـي والتمريضـي، وتـدريب 
إلعـالن العاملين الصحيين أثناء الخدمة في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، والمدعومـة مـن اليابـان وفقـًا 

                                                           
  .٦- ٣الدالئل اإلرشادية، الفقرة  – ٣المادة     ١
٢    Education of health professionals for the 21st century: a Global Independent Commission. Health 

professionals for a new century: transforming education to strengthen health systems in an interdependent 

world, The Lancet, Harvard University Press, Cambridge MA, 2010.                                                                      



 58 جمعية الصحة العالمية السادسة والستون 

 

صالح إلوشبكة آسيا ومنطقة المحيط الهادئ  هوكايدو طوياكولبلدان الثمانية المعقودة في قمة مجموعة ا زعماء
  تعليم المهنيين الصحيين،

  
  ١الدول األعضاء على ما يلي: تحث  - ١

  
تعزيز السياسات واالستراتيجيات والخطط الصحية الوطنية، حسب االقتضاء، من خالل حـوار   )١(

فيمــا بــين الــوزارات المعنيــة التــي قــد تشــمل وزارات التعلــيم والصــحة السياســات المشــترك بــين القطاعــات 
  والمالية لضمان أن يسهم تعليم وتدريب القوى العاملة الصحية في تحقيق التغطية الصحية الشاملة؛

  
النظر في إجراء تقييمات شاملة للحالة الراهنة لتعليم القوى العاملة الصحية، مع القيام، حسب   )٢(

  طبيق، بروتوكوالت وأدوات معيارية تضعهما بمجرد أن تضعها المنظمة؛االقتضاء، بت
  
النظــر فــي صـــياغة وتنفيــذ سياســـات واســتراتيجيات وطنيــة مســـندة بالبينــات، مـــع مراعــاة نتـــائج   )٣(

التقييم المذكور في الفقـرة السـابقة، وتعزيـز تعلـيم وتـدريب القـوى العاملـة الصـحية وٕاحـداث تحـول فيهمـا، 
لى سبيل المثال ال الحصر، تشجيع التعليم فيما بين المهنيين والتعليم المجتمعي والتعليم بما في ذلك، ع

المرتكـــز علـــى الـــنظم الصـــحية، والـــربط بـــين التعلـــيم قبـــل االنخـــراط فـــي الخدمـــة وبـــين التنميـــة المســـتمرة 
عاملــة للقــدرات المهنيــة، ووضــع نظــام لالعتمــاد مــن أجــل ضــمان جــودة معاهــد التــدريب وكفــاءة القــوى ال

ــــنظم الصــــحية، مــــع مراعــــاة  ــــاس الصــــحية واحتياجــــات ال ــــة احتياجــــات الن ــــك بهــــدف تلبي الصــــحية؛ وذل
االحتياجــات الخاصــة لــبعض الــدول األعضــاء التــي تشــوب المحدوديــة وفــورات الحجــم لــديها فــي مجــال 

  التدريب المحلي؛
  
راتيجيات الوطنية، حسـب تنفيذ السياسات واالستالموارد الكافية والدعم السياسي من أجل تقديم   )٤(

  االقتضاء، إلحداث التحويل في تعليم القوى العاملة الصحية؛
  
  تبادل أفضل الممارسات والخبرات بشأن تعليم القوى العاملة الصحية؛  )٥(
  

  المدير العام ما يلي: من تطلب  - ٢
  
  طرية؛يمكن تكييفهما حسب السياقات القُ  بروتوكوًال وأداة معياريين للتقييم يضع أن  )١(
  
إجراء عمليات  استخدام البروتوكول فيفي  ، حسب االقتضاء،الدول األعضاء بالدعمأن يزود   )٢(

  ؛يم القوى العاملة الصحيةتقييم شاملة للوضع الحالي لتعل
  
واســتراتيجيات ُمســندة بالبّينــات  أن يــزود األعضــاء بالــدعم التقنــي فــي صــياغة وتنفيــذ سياســات  )٣(

  قوى العاملة الصحية وٕاحداث التحويل فيه؛تعزيز تعليمها للبغية 
  
 وتقـــديماســـتعراض نتـــائج التقييمـــات القطريـــة  بغيـــةأن يجـــري مشـــاورات علـــى الصـــعيد اإلقليمـــي   )٤(

الصــحة  إلــى جمعيــة ، عــن طريــق المجلــس التنفيــذي،تقريــر يحتــوي علــى اســتنتاجات وتوصــيات واضــحة
  ؛العالمية التاسعة والستين

  
                                                           

  منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي. ،وحسب االقتضاء    ١
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لتقريــر، نهوجـــًا عالميــة وٕاقليميـــة يمكــن أن تشـــمل اســتراتيجيات إلحـــداث أن يضــع، بنــاًء علـــى ا  )٥(
كـي تنظـر  ، عـن طريـق المجلـس التنفيـذي،هذه النهوج وتقديمالتحويل في تعليم القوى العاملة الصحية، 

 فيها جمعية الصحة العالمية السبعون.
  

  -  ٢٠١٣مايو  أيار/ ٢٧، التاسعةالجلسة العامة (  
  الرابع) التقرير ،اللجنة "ب"  

  
  
  ١التوحيد القياسي والتشغيل البيني في مجال الصحة اإللكترونية  ٢٤- ٦٦ص ع ج

  
  جمعية الصحة العالمية السادسة والستون،  

  
  ٢وقد نظرت في تقرير األمانة،  

  
  بشأن الصحة اإللكترونية؛ ٢٨- ٥٨ج ص عإذ تذّكر بالقرار   

  
  ضمن األهداف اإلنمائية لأللفية؛وٕاذ تقر بأن تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أدرجت   

  
بشـأن الصـحة اإللكترونيـة  AFR/RC60/5بأن اللجنة اإلقليمية ألفريقيا اعتمـدت القـرار أيضًا وٕاذ تعترف   

فــي اإلقلــيم األفريقــي وأن المجلــس التــوجيهي الحــادي والخمســين لمنظمــة الصــحة للبلــدان األمريكيــة اعتمــد القــرار 
CD51.R5 ٣ة ووافق على االستراتيجية وخطة العمل المتعلقتين به؛بشأن الصحة اإللكتروني  

  
بأن نقل البيانات الشخصية أو السكانية نقًال آمنًا وفعـاًال وفـي الوقـت المناسـب عبـر نظـم كذلك  وٕاذ تقر  

  المعلومات ينطوي على االلتزام بمعايير البيانات الصحية والتكنولوجيا ذات الصلة.
  

ي استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت اسـتخدامًا مناسـبًا مـن أجـل بأن من الضرور  تقر أيضاً وٕاذ   
تحسين الرعاية ورفع مستوى إشراك المرضى فـي رعايـة أنفسـهم، حسـب االقتضـاء، وتقـديم خـدمات صـحية جيـدة 

  ومن أجل دعم التمويل المستدام لنظم الرعاية الصحية وتعزيز اإلتاحة الشاملة؛
  

ة فــي تبــادل البيانــات داخــل نظــم المعلومــات وفيمــا بينهــا مالســال لــك بــأن عــدموٕاذ تقــر، باإلضــافة إلــى ذ  
يــؤدي إلــى عرقلــة أنشــطة تقــديم الرعايــة وفــرط عقــد نظــم المعلومــات الصــحية، وأن تحســين هــذا التبــادل ضــروري 

  لتحقيق كامل إمكانات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تعزيز النظام الصحي؛
  

لبيانات اإللكترونية الموحدة تمّكـن العـاملين الصـحيين مـن الحصـول علـى معلومـات بأن ا تقر كذلكوٕاذ   
أشــمل وأدق فــي نســق إلكترونــي عــن المرضــى فــي مركــز تقــديم خــدمات الرعايــة، وتمّكــن الصــيدليات مــن تلقــي 
ن الوصـــفات إلكترونيـــًا، والمختبـــرات مـــن نقـــل نتـــائج الفحـــوص إلكترونيـــًا، وتمّكـــن مراكـــز األشـــعة والتشـــخيص مـــ

الحصول على صور رقمية عالية الجودة، والباحثين من إجراء تجارب سريرية وتحليل البيانات بمزيد من السرعة 
والدقة، وتمّكـن سـلطات الصـحة العموميـة مـن تلقـي تقـارير إلكترونيـة عـن األحـداث الحيويـة فـي الوقـت المناسـب 

بيانات الصحية، وتمّكن األفراد من الحصول على واتخاذ تدابير في مجال الصحة العمومية استنادًا إلى تحليل ال
  المعلومات الطبية الخاصة بهم التي تدعم تمكين المريض؛

                                                           
  لالطالع على اآلثار المالية واإلدارية المترتبة على اعتماد هذا القرار بالنسبة إلى األمانة. ٦انظر الملحق     ١
  .٦٦/٢٦الوثيقة ج    ٢
 .CD/51/13يقة انظر الوث    ٣
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بــــأن تقــــدم الرعايــــة الصــــحية الطبيــــة، مقترنــــًا بالزيــــادة المّطــــردة فــــي اســــتخدام تكنولوجيــــا  وٕاذ تقــــر أيضــــاً   
هـا البيئـة، أوجـد حاجـة إلـى جمـع المعلومات واالتصاالت في قطاع الصحة وغيره من المجاالت ذات الصـلة ومن

، ومن ثم المزيد من البيانات عن المرضى ومحيطهم وتخزينها ومعالجتها في عدة نظم حاسوبية ونظم اتصاالت
ينبغـــي أن يتنـــاول التوحيـــد القياســـي والتشـــغيل البينـــي فـــي مجـــال الصـــحة اإللكترونيـــة مســـألتي التوحيـــد القياســـي 

  ت الحاسوبية والُنظم والبنية التحتية والبيانات والخدمات؛والتشغيل البيني فيما يتعلق بالمعدا
  

بأن جمع البيانات الصحية الشخصية وتخزينها ومعالجتها ونقلها إلكترونيًا أمور تتطلب االلتزام  تقروٕاذ   
  بأعلى معايير حماية البيانات؛

  
نظم المعلومات الصحية التي بأن نقل البيانات الشخصية أو السكانية إلكترونيًا باستخدام  تقر كذلكوٕاذ   

تقوم على تكنولوجيا المعلومات واالتصـاالت تتطلـب االلتـزام بالمعـايير فـي مجـال البيانـات الصـحية والتكنولوجيـا 
  من أجل تحقيق التبادل اآلمن والحسن التوقيت والدقيق للبيانات الالزمة التخاذ القرارات الصحية؛

  
نظــم المعلومــات الصــحية التــي تقــوم علــى تكنولوجيــا المعلومــات  وٕاذ تشــدد علــى أن التقيــيم العلمــي ألثــر  

واالتصــاالت فــي حصـــائل الرعايــة الصــحية ضـــروري لتبريــر االســـتثمار القــوي فــي هـــذه التكنولوجيــات ألغـــراض 
  الصحة؛

  
وٕاذ تسلط الضوء على ضرورة وضع استراتيجيات وطنية في مجال الصحة اإللكترونية وتنفيذها إلتاحة   

  زم لتنفيذ معايير البيانات الصحية ولكي تتمكن البلدان من إجراء تقييم علمي بانتظام؛السياق الال
  

وٕاذ تقــر بــأن ضــمان إدارة البيانــات الصــحية علــى اإلنترنــت ضــروري نظــرًا لطبيعتهــا الحساســة، ولتعزيــز   
  الثقة في أدوات الصحة اإللكترونية والخدمات الصحية ككل،

  
ذات الصـلة بالصـحة  ُتسـتعمل أسـماء النطاقـات العالميـة الرفيعـة المسـتوىأن ينبغـي وٕاذ تشـّدد علـى أنـه   

منـع تـؤمن الحمايـة للصـحة العموميـة، بوسـائل منهـا طريقـة ب، ”health“هـا اسـم النطـاق في جميع اللغات، بما في
ح صـرّ مُ الالصـحية غيـر والخـدمات أسواق غير مشروعة لألدوية واألجهزة الطبية والمنتجـات االستمرار في إنشاء 

  ،ببيعها
 
  ١الدول األعضاء على القيام بما يلي: تحث  - ١
  

النظــر، حســـب االقتضـــاء، فـــي خيــارات التعـــاون مـــع أصـــحاب المصــلحة المعنيـــين، بمـــن فـــيهم   )١(
الســـلطات الوطنيـــة، والـــوزارات ومقـــدمي خـــدمات الرعايـــة والمؤسســـات األكاديميـــة المعنيـــة لرســـم خارطـــة 

  حية على المستويين الوطني ودون الوطني؛طريق لتنفيذ معايير البيانات الص
  

النظر، حسب االقتضاء، في وضع سياسات وآليات تشـريعية تـرتبط باسـتراتيجية وطنيـة شـاملة   )٢(
للصحة اإللكترونية لضمان االمتثال، في اعتماد معـايير البيانـات الصـحية، مـن جانـب القطـاعين العـام 

ــــات الســــريرية والخــــاص، حســــب االقتضــــاء، ومجتمــــع الجهــــات المانحــــ ة، وكــــذلك لضــــمان ســــرية البيان
  الشخصية؛

  
النظـر فـي طرائـق تعمـل بهـا وزارات الصـحة وسـلطات الصـحة العموميـة مـع ممثليهـا الــوطنيين   )٣(

مـن  )ICANN(لدى اللجنة االستشارية الحكومية التابعة لمؤسسة اإلنترنت لألسماء واألرقـام المخصصـة 
المســتوى ذات الصــلة العالميــة الرفيعــة أســماء النطاقــات يص إزاء تخصــالمواقــف الوطنيــة أجــل تنســيق 

                                                           
 منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي. ،وحسب االقتضاء    ١
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 ،”health.“هــا اســم النطــاق ، بمــا فيوتصــريف شــؤون تلــك األســماء واســتعمالها بالصــحة فــي كــل اللغــات
  ة ؛موميمصلحة الصحة الععلى نحو يصب في 

  
  المدير العام القيام بما يلي، في حدود الموارد المتاحة: من تطلب  - ٢

  
لدعم إلى الدول األعضاء، حسب االقتضاء، في إدراج تطبيق معايير البيانات الصـحية تقديم ا  )١(

والتشــغيل البينــي فــي اســتراتيجياتها الوطنيــة فــي مجــال الصــحة اإللكترونيــة مــن خــالل اتبــاع نهــج يشــمل 
عدة أصحاب مصلحة وعدة قطاعات، بما فـي ذلـك السـلطات الوطنيـة والـوزارات واألطـراف المعنيـة مـن 

  اع الخاص والمؤسسات األكاديمية المعنية؛القط
  
تقديم الدعم إلى الدول األعضاء، حسب االقتضاء، في تعزيزها لتنفيذ معايير البيانات الصحية   )٢(

  تنفيذًا كامًال في جميع مبادرات الصحة اإللكترونية؛
  
ولوجيا المعلومات تقديم اإلرشاد والدعم التقني، حسب االقتضاء، لتيسير إجراء تقييم متسق لتكن  )٣(

واالتصــاالت فــي التــدخالت الصــحية وتكــرار هــذا التقيــيم، بمــا فــي ذلــك إنشــاء قاعــدة بيانــات لمؤشــرات 
  اآلثار والحصائل القابلة للقياس؛

  
الترويج لالستفادة بالكامل من شبكة المراكز المتعاونة مع المنظمة بشأن الصـحة والمعلوماتيـة   )٤(

ن أجـل دعـم الـدول األعضـاء فـي أنشـطة البحـث والتطـوير واالبتكـار ذات الطبية والصحة اإللكترونية م
  الصلة في هذه المجاالت؛

  
القيام، من خالل التعاون مع وكاالت التوحيد القياسي الدولية المعنية، بمواءمة معايير الصحة   )٥(

  اإللكترونية؛
  
بعة لمؤسسة اإلنترنت لألسماء ومنها اللجنة االستشارية الحكومية التاالهيئات المختصة، إبالغ   )٦(

أســـماء النطاقـــات بضـــرورة مواءمـــة ، ICANNالتابعـــة لمؤسســـة  دوائرالـــو  )ICANN(واألرقـــام المخصصـــة 
مــع  ،”health.“هــا اســم النطــاق بمــا في، المســتوى ذات الصــلة بالصــحة فــي كــل اللغــاتالعالميــة الرفيعــة 

  ة العالمية ؛موميالصحة العغراض أ
  
هــا اللجنــة االستشــارية الحكوميــة التابعــة لمؤسســة بمــا فيكيانــات المعنيــة، المــع مواصــلة العمــل   )٧(

فضـــــال عـــــن ، ICANNالتابعـــــة لمؤسســـــة  دوائرالـــــو  )ICANN(اإلنترنـــــت لألســـــماء واألرقـــــام المخصصـــــة 
 ،ومختصراتها سماء المنظمات الحكومية الدوليةألحماية توفير الالمنظمات الحكومية الدولية، من أجل 

 ؛نظام أسماء النطاقات على شبكة اإلنترنتلصحة العالمية، في منظمة اومنها 
  
وضع إطار لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار وتقـديم تقـارير دوريـة إلـى جمعيـة الصـحة   )٨(

  العالمية من خالل المجلس التنفيذي باستخدام هذا اإلطار.
  

  -  ٢٠١٣مايو  أيار/ ٢٧، التاسعةالجلسة العامة (  
  التقرير الرابع) ،"ب" اللجنة  

  
_____________________  
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 تشكيل لجنة أوراق االعتماد  )١(٦٦ع  ص  ج
  

أوراق اعتمـــاد تضـــم منـــدوبي الـــدول األعضـــاء لجنـــة السادســـة والســـتون عينـــت جمعيـــة الصـــحة العالميـــة   
النكا،   يكاراغوا، جمهورية مولدوفا، رومانيا، سريالتالية: أفغانستان، كندا، جزر كوك، مالوي، مالي، منغوليا، ن

  تركيا، أوغندا. 
  

  )٢٠١٣أيار/ مايو  ٢٠(الجلسة العامة األولى، 
  
  
  السادسة والستينانتخاب أعضاء مكتب جمعية الصحة العالمية   )٢(٦٦ع  ص  ج
  

  أعضاء المكتب التالين: السادسة والستونانتخبت جمعية الصحة العالمية   
  

  )شيغيرو أومي (اليابانكتور الد    الرئيس:
  

  دونيم (أنغوال) -  الدكتور خوسيه في. دياس فان  نواب الرئيس:
  الدكتور أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي (عمان)

  السيد فيديادهار ماليك (نيبال)
  بوغاتيريوفا (أوكرانيا) رايزا األستاذة

  الدكتورة فلورنس دوبرفال غيوم (هايتي)
  

  )٢٠١٣أيار/ مايو  ٢٠، العامة األولى(الجلسة 
  
  
  إنشاء اللجنة العامة  )٣(٦٦ع  ص  ج
  

انتخبــت جمعيــة الصــحة العالميــة السادســة والســتون منــدوبي البلــدان الســبعة عشــر التاليــة أعضــاء فــي   
خســتان، ناميبيــا، االتحــاد اللجنــة العامــة: شــيلي، الصــين، كوبــا، فيجــي، فرنســا، هنــدوراس، العــراق، أيرلنــدا، كازا

  الروسي، رواندا، سان تومي وبرينسيبي، جنوب أفريقيا، تايلند، الواليات المتحدة األمريكية، اليمن. 
  

  )٢٠١٣أيار/ مايو  ٢٠العامة األولى، (الجلسة 
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  جدول األعمال اعتماد  )٤(٦٦ع  ص  ج
  

مؤقــــت الــــذي أعــــده المجلــــس جــــدول األعمــــال الالسادســــة والســــتون جمعيــــة الصــــحة العالميــــة  اعتمــــدت  
عقب حذف بندين منه وٕاحالة بند واحد من اللجنة "ب" إلى اللجنة  بعد المائة الثانية والثالثينفي دورته   التنفيذي

   ."أ"
  

  )٢٠١٣أيار/ مايو  ٢٠، الثانية(الجلسة العامة 
  
  
  نتخاب أعضاء مكتب اللجنتين الرئيسيتينا  )٥(٦٦ع  ص  ج

  
  :أعضاء المكتب التاليين للجنتين الرئيسيتين السادسة والستونمية انتخبت جمعية الصحة العال  

  
  تور والتر ت. غوينيغال (ليبيريا)الدك    :الرئيس  اللجنة "أ":

  
يرلنــدا أالســيدة كــاثرين تايســون (المملكــة المتحــدة لبريطانيــا العظمــى و     :الرئيس  اللجنة "ب":

  الشمالية)        
  

  )٢٠١٣و أيار/ ماي ٢٠العامة األولى، (الجلسة 
  

  التالين:مكتب الأعضاء بعد ذلك انتخبت اللجنتان الرئيسيتان و   
  

  الدكتور ليستر روس (جزر سليمان)  :نائبا الرئيس  اللجنة "أ":
  الدكتورة سانيا نيشتار (باكستان)        

  
  الدكتور فيكتور كوبا أوري (بيرو)    :المقرر    

  
  دياز (كوستاريكا)الدكتورة دايسي كوراليس   :نائبا الرئيس  اللجنة "ب":

  الدكتورة بونام كيترابال (الهند)        
  

  السيد جياللي حازم (المغرب)     :المقرر    
  

  )بالترتيب ٢٠١٣أيار/ مايو  ٢٢و ٢٠(الجلستان األوليان للجنتين "أ" و"ب"، 
  
  
  أوراق االعتماد التحقق من  )٦(٦٦ع  ص  ج
  

أفغانسـتان؛ ألبانيـا؛  اعتماد الوفـود التاليـة: صحة أوراقالسادسة والستون بأقرت جمعية الصحة العالمية   
الجزائر؛ أندورا؛ أنغوال؛ أنتيغوا وبربودا؛ األرجنتين؛ أرمينيا؛ أستراليا؛ النمسـا؛ آذربيجـان؛ جـزر البهامـا؛ البحـرين؛ 

ك؛ بنغالديش؛ بربادوس؛ بيالروس؛ بلجيكا؛ بليـز؛ بـنن؛ بوتـان؛ دولـة بوليفيـا المتعـددة القوميـات؛ البوسـنة والهرسـ
بوتســوانا؛ البرازيــل؛ برونـــي دار الســالم؛ بلغاريــا؛ بوركينـــا فاصــو؛ بورونــدي؛ كمبوديـــا؛ الكــاميرون؛ كنــدا؛ الـــرأس 
ـــا؛ جـــزر القمـــر؛ الكونغـــو؛ جـــزر كـــوك؛  األخضـــر؛ جمهوريـــة أفريقيـــا الوســـطى؛ تشـــاد؛ شـــيلي؛ الصـــين؛ كولومبي
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ة؛ جمهوريـــة كوريــا الديمقراطيـــة الشـــعبية؛ كوســتاريكا؛ كـــوت ديفـــوار؛ كرواتيــا؛ كوبـــا؛ قبـــرص؛ الجمهوريــة التشـــيكي
جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة؛ الــدانمرك؛ جيبــوتي؛ الجمهوريــة الدومينيكيــة؛ إكــوادور؛ مصــر؛ الســلفادور؛ غينيــا 
االســتوائية؛ إريتريــا؛ إســتونيا؛ إثيوبيــا؛ فيجــي؛ فنلنــدا؛ فرنســا؛ غــابون؛ غامبيــا؛ جورجيــا؛ ألمانيــا؛ غانــا؛ اليونــان؛ 

بيســــاو؛ غيانــــا؛ هــــايتي؛ هنــــدوراس؛ هنغاريــــا؛ أيســــلندا؛ الهنــــد؛ إندونيســــيا؛  –واتيمــــاال؛ غينيــــا؛ غينيــــا غرينــــادا؛ غ
جمهوريـــة إيـــران اإلســـالمية؛ العـــراق؛ أيرلنـــدا؛ إســـرائيل؛ إيطاليـــا؛ جامايكـــا؛ اليابـــان؛ األردن؛ كازاخســـتان؛ كينيـــا؛ 

نـان؛ ليسـوتو؛ ليبيريـا؛ ليبيـا؛ ليتوانيـا؛ لكسـمبرغ؛ كيريباتي؛ الكويـت؛ جمهوريـة الو الديمقراطيـة الشـعبية؛ التفيـا؛ لب
مدغشــقر؛ مــالوي؛ ماليزيــا؛ ملــديف؛ مــالي؛ مالطــة؛ موريتانيــا؛ موريشــيوس؛ المكســيك؛ مونــاكو؛ منغوليــا؛ الجبــل 
األســود؛ المغــرب؛ موزامبيــق؛ ميانمــار؛ ناميبيــا؛ نيبــال؛ هولنــدا؛ نيوزيلنــدا؛ نيكــاراغوا؛ النيجــر؛ نيجيريــا؛ النــرويج؛ 

؛ باكسـتان؛ بنمــا؛ بـابوا غينيـا الجديــدة؛ بـاراغواي؛ بيـرو؛ الفلبــين؛ بولنـدا؛ البرتغـال؛ قطــر؛ جمهوريـة كوريــا؛ عمـان
جمهورية مولدوفا؛ رومانيا؛ االتحاد الروسي؛ روانـدا؛ سـانت كيـتس ونيفـيس؛ سـانت لوسـيا؛ سـاموا؛ سـان مـارينو؛ 

ربيا؛ سيشــيل؛ ســيراليون؛ ســنغافورة؛ ســلوفاكيا؛ ســان تــومي وبرينســيبي؛ المملكــة العربيــة الســعودية؛ الســنغال؛ صــ
ســلوفينيا؛ جــزر ســليمان؛ الصــومال؛ جنــوب أفريقيــا؛ جنــوب الســودان؛ أســبانيا؛ ســري النكــا؛ الســودان؛ ســورينام؛ 
ســوازيلند؛ الســويد؛ سويســـرا؛ الجمهوريــة العربيـــة الســورية؛ طاجيكســـتان؛ تايلنــد؛ جمهوريـــة مقدونيــة اليوغوســـالفية 

لشتي؛ توغـو؛ تونغـا؛ ترينيـداد وتوبـاغو؛ تـونس؛ تركيـا؛ تركمانسـتان؛ توفـالو؛ أوغنـدا؛ أوكرانيـا؛  –السابقة؛ تيمور 
اإلمارات العربية المتحدة؛ المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية؛ جمهورية تنزانيا المتحدة؛ الواليات 

يـــة فنـــزويال البوليفاريـــة؛ فييـــت نـــام؛ الـــيمن؛ زامبيـــا؛ المتحـــدة األمريكيـــة؛ أوروغـــواي؛ أوزبكســـتان؛ فـــانواتو؛ جمهور 
  زمبابوي.

  
  )٢٠١٣أيار/ مايو  ٢٢، السادسة الجلسة العامة(

  
  
تعيـــين شـــخص للعمـــل عضـــوًا فـــي فـــي حـــق الانتخـــاب الـــدول األعضـــاء التـــي لهـــا   )٧(٦٦ع  ص  ج

  المجلس التنفيذي
  

ميـــة السادســـة والســـتون، الـــدول النظـــر فـــي توصـــيات اللجنـــة العامـــة، انتخبـــت جمعيـــة الصـــحة العالبعـــد   
ألبانيا، أندورا، األرجنتين،  األعضاء التالية التي لها الحق في تعيين شخص للعمل عضوًا في المجلس التنفيذي:

البرازيــــل، جمهوريــــة كوريــــا الديمقراطيــــة الشــــعبية، مصــــر، اليابــــان، ناميبيــــا، جمهوريــــة كوريــــا، المملكــــة العربيــــة 
  ينام. السعودية، جنوب أفريقيا، سور 

 
  )٢٠١٣أيار/ مايو  ٢٤، الثامنة(الجلسة العامة 

  
  
  تمويل منظمة الصحة العالمية  )٨(٦٦ع  ص  ج
  

الصــحة العالميــة السادســة والســتون إقامــة حــوار خــاص بالتمويــل يــدعو إليــه المــدير العــام قــّررت جمعيــة   
فيـــذي فيمـــا يتعلـــق بتمويـــل الميزانيـــة ويتـــولى تيســـيره رئـــيس لجنـــة البرنـــامج والميزانيـــة واإلدارة التابعـــة للمجلـــس التن

فـي  ٢٠١٥- ٢٠١٤البرمجية، على أن ُيقاَم أول حـوار مـن هـذا القبيـل بشـأن تمويـل الميزانيـة البرمجيـة المقترحـة 
   .٦٦/٤٨وفقًا للطرائق المبينة في الوثيقة ج ٢٠١٣عام 

 
  )٢٠١٣أيار/ مايو  ٢٤، الثامنة(الجلسة العامة 
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  لموارد االستراتيجيةمنهجية تخصيص ا  )٩(٦٦ع  ص  ج
  

جمعيــة الصــحة العالميــة السادســة والســتون أن تطلــب مــن المــدير العــام أن يقتــرح، بالتشــاور مــع قــّررت   
الــدول األعضــاء، منهجيــة جديــدة لتخصــيص المــوارد االســتراتيجية فــي منظمــة الصــحة العالميــة لكــي تنظــر فيهــا 

، وذلـك باالسـتعانة بعمليـة ٢٠١٧- ٢٠١٦انيـة البرمجيـة جمعية الصحة العالميـة السـابعة والسـتون بـدءًا مـن الميز 
تخطيط رصينة من القاعدة إلى القمة وتقدير تكاليف الحصائل بشكل واقعي بناًء علـى تحديـد أدوار ومسـؤوليات 

  واضحة عبر المستويات الثالثة لمنظمة الصحة العالمية.
 

  )٢٠١٣أيار/ مايو  ٢٤، الثامنة(الجلسة العامة 
  
  
المنتجــات الطبيــة المتدنيــة النوعيــة/ المــزورة/ المغشوشــة التوســيم/ المغشوشــة/   )١٠(٦٦ع  ص  ج

  المزيفة
  

المنتجات الطبية المتدنيـة في التقرير الخاص بجمعية الصحة العالمية السادسة والستون بعد أن نظرت   
التوجيهيــة المعنيــة وصــي رئاســة اللجنــة أن تقــّررت  ١،النوعيــة/ المــزورة/ المغشوشــة التوســيم/ المغشوشــة/ المزيفــة

، آلية الدول األعضاء بشأن المنتجات الطبيـة المتدنيـة النوعيـة/ المزورة/ المغشوشة التوسيم/ المغشوشة/ المزيفةب
  .بأن تعمل على أساس متناوب ومؤقت من دون المساس باالختصاصات القائمة لآللية

 
  )٢٠١٣أيار/ مايو  ٢٧، التاسعة(الجلسة العامة 

  
  
  تعيين ممثلين في لجنة المعاشات التقاعدية لموظفي منظمة الصحة العالمية  )١١(٦٦ع  ص  ج

  
رشـــحت جمعيـــة الصـــحة العالميـــة السادســـة والســـتون الـــدكتور فيـــروج تانغشـــارأونياثين، مـــن وفـــد تايلنـــد،   )١(

فــــــي لجنــــــة المعاشــــــات التقاعديــــــة والســــــيدة باالنتينــــــا  ٢٠١٦لمــــــدة ثــــــالث ســــــنوات حتــــــى أيــــــار/ مــــــايو   عضــــــواً 
تولوبي، أقدم األعضاء البدالء، من وفد ساموا، عضوًا فـي المـدة المتبقيـة مـن عضـويتها حتـى أيـار/   تاغيتوبيما
 .٢٠١٤مايو 

  
رشـــحت جمعيـــة الصـــحة العالميـــة السادســـة والســـتون الـــدكتور محمـــود فكـــري مـــن وفـــد اإلمـــارات العربيـــة   )٢(

في لجنة المعاشات التقاعدية لموظفي منظمة المتحدة والسيد أليغندرو هينينغ من وفد األرجنتين عضوين بديلين 
  .٢٠١٦الصحة العالمية لمدة ثالث سنوات حتى أيار/ مايو 

  
  )٢٠١٣أيار/ مايو  ٢٧، التاسعةالعامة (الجلسة 

  
  
  
  
  
  

                                                           
 .٦٦/٢٢الوثيقة ج    ١
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البحـث  وتنسـيق بتمويـل المعنـي العامـل االستشـاريين الخبـراء فريق تقريرمتابعة   )١٢(٦٦ع  ص  ج
  والتطوير

  
 فـــي اـً المضـــي قدمـــســـعيًا إلـــى المـــدير العـــام، حة العالميـــة السادســـة والســـتون مـــن معيـــة الصـــطلبـــت ج  )١(  

، ٢٢- ٦٦ج ص ع قـرارال عمـ ىهـا بمـا يتمشـوتمويل هاوتنسـيقأنشـطة البحـث والتطـوير الصـحية رصـد ة بــل المتعلقااألعم
 تحديـد المشـاريعفـي مسـاعدة مـن أجـل الًا يستغرق مدة تتراوح بين يـومين وثالثـة أيـام تقني اً استشارياجتماعًا عقد أن ي

  :اإليضاحية التي تحقق ما يلي
  

/ أو كتشـــاف ويمـــا يخـــص أنشـــطة االالبحـــث والتطـــوير فالمحـــددة فـــي مجـــال ثغـــرات معالجـــة ال  (أ)  
التـي تـؤثر ألمـراض بالنسـبة إلـى ا، قيـد اإلعـداد ، بما فـي ذلـك المنتجـات الواعـدةنجازتطوير و/ أو اإلال

يمكــن أن ُتتخــذ بشــأنها إجــراءات التــي و  ،ان الناميــة والســيما البلــدان الفقيــرةتــأثيرًا غيــر متناســب فــي البلــد
  فورية؛

  
غـــراض تنســـيق أنشـــطة المعرفـــة المفتوحـــة، ألهـــا نهـــوج ج التعاونيـــة، بمـــا فيو االســـتفادة مـــن النهـــو   (ب)  
  ؛طويرلبحث والتا

  
  ؛والتطوير وأسعار المنتجات الصحيةالفصل بين تكاليف البحث عملية تعزيز و   (ج)  

  
  المستدام والمجمع.االبتكاري و التمويل وتعزيزها، بوسائل منها  قتراح آليات تمويلوا  (د)  

  
  .ة األجلطويل حلول مستدامةاإليضاحية بّينات على إيجاد  مشاريعالينبغي أن تقدم و   )٢(  

  
 ١.جميـع الـدول األعضـاءًا أمـام مفتوحـستشاري التقني ماع االاالجتوسيكون باب المشاركة في   )٣(  
مـــن ذوي وخبـــراء الصـــحة الميـــادين المعنيـــة للبحـــث والتطـــوير فـــي مجـــال المـــدير العـــام دعـــوة خبـــراء مـــن ويتـــولى 

الصــحة المنظمــة و مايــة مصــالح ، والقيــام فــي الوقــت نفســه بحللبحــث والتطــويرالالزمــة فــي إدارة األمــوال   حنكــةال
رًا أو العموميــة مــن أي تــأثير ال موجــب لــه ألي شــكل مــن أشــكال تضــارب المصــال ح ســواء كــان حقيقيــًا أو متصــوَّ

  .محتمالً 
  

مـــع المـــديرين اإلقليميـــين وفقـــا للممارســـة المتبعـــة فـــي منظمـــة الصـــحة  المـــدير العـــامويتشـــاور   )٤(  
  العالمية من أجل ضمان التمثيل اإلقليمي وتنوع الخبرات والتجارب.

  
تليهـا إحاطـة بالمعلومـات الخبـراء بـين فيمـا مناقشـة تقنيـة  هماجزأين: أولُيقسم االجتماع إلى وس  )٥(  

  الدول األعضاء.جانب  ومناقشة من
  

للمشـــاورات اإلقليميـــة  كـــون مكمـــالً وأن ي ٢٠١٣د االجتمـــاع بحلـــول نهايـــة عـــام يعقـــوينبغـــي أن   )٦(  
  .٢٢- ٦٦ج ص عر القرامنطوق ) من ٤( ٤) و٦( ٢شار إليها في الفقرتين المُ 
  
  
  

                                                           
 منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي.حسب االقتضاء، و     ١
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ه الرابعــة إلـى المجلـس التنفيــذي فـي دورتـن وقــائع االجتمـاع تقريـرًا عـوسـوف يقـدم المـدير العــام   )٧(  
 .والثالثين بعد المائة

 
  )٢٠١٣أيار/ مايو  ٢٧، التاسعة(الجلسة العامة 

  
  
  السادسة السابعة البلد الذي سُتعقد فيه جمعية الصحة العالمية  اختيار  )١٣(٦٦ع  ص  ج
  

من الدستور، أن تعقد جمعية الصـحة  ١٤مادة ة والستون، وفقًا للجمعية الصحة العالمية السادسقّررت   
  .ة والستون في سويسرابعالعالمية السا

 
  )٢٠١٣أيار/ مايو  ٢٧، التاسعة(الجلسة العامة 

  
  
  

_______________________  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المالحق
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  
  
  
  



-71- 

  
  
  
  
  
  ١ الملحق
  
  

  ١نص الالئحة المالية المعدلة لمنظمة الصحة العالمية
  
  

  ،٢٠١٣آذار/ مارس  ٢٢ - ٦٦/٣٢ج[
  ،٢٠١٣أيار/ مايو  ١٥ – ٦٦/٣٣ج
  ،٢٠١٣أيار/ مايو  ٢٠ - ٦٦/٥٦ج
  ] ٢٠١٣أيار/ مايو  ٢٠ - ٥٧-٦٦ج

  
  

  الالئحة المالية

  إقرار الميزانية –رابعة المادة ال

قديـــة وأداء مـــدفوعات للمـــدير العـــام بتحمـــل التزامـــات تعا اً ترخيصـــللميزانيـــة يعتبـــر إقـــرار جمعيـــة الصـــحة   ١-٤
  ، ورهنًا بالتمويل المتاح.من أجلها وفي حدود المبالغ المعتمدة الميزانيةلألغراض التي تم إقرار 

وتنفيــذها فــي تلــك  الفتــرة الماليــة المتعلقــة بهــا بمجــرد إقــرار الميزانيــة يمكــن للمــدير العــام عقــد ارتباطــات فــي  ٢-٤
  حقة، رهنًا بالتمويل المتاح.الفترة المالية أو في السنة التقويمية الال

...  

  مصادر تمويل الميزانية –خامسة المادة ال

لجــــــدول  اً الــــــدول األعضــــــاء وفقــــــ التــــــي تــــــدفعهاعــــــن طريــــــق االشــــــتراكات المقــــــّدرة الميزانيــــــة يــــــتم تمويــــــل   ١-٥
ت المســاهمات الطوعيــة والفائــدة المتوقعــة، والمتــأخرااالشــتراكات الــذي تضــعه جمعيــة الصــحة، وعــن طريــق  تقــدير

الفترات السابقة وأي إيرادات أخرى ُتعـزى إلـى الميزانيـة. وتقتصـر االلتزامـات الماليـة للـدول األعضـاء  عنالمحصلة 
  من دستور المنظمة على االشتراكات المقدرة. ٥٦بموجب المادة 

، وتقـر تقر جمعية الصحة المبلغ الذي يتعين تمويله مـن االشـتراكات المقـدرة التـي تـدفعها الـدول األعضـاء  ٢-٥
  المبلغ الذي يتعين أن يجمعه المدير العام من المصادر الطوعية

ُيحسب المبلغ الذي يتعـين تمويلـه مـن االشـتراكات المقـدرة التـي تـدفعها الـدول األعضـاء بعـد تسـوية المبلـغ   ١-٢-٥
مــن المصــادر التــي يتعــين تمويلهــا  العاديــةاإلجمــالي الــذي تقــره جمعيــة الصــحة لــيعكس تلــك النســبة مــن الميزانيــة 

  أعاله. ١-٥األخرى المشار إليها في الفقرة 
                                                      

  .١٦-٦٦ع  ص  جو ٣-٦٦ع  ص  ج ينالنص المعدل وفقًا للقرار    ١
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فــي حالــة مــا إذا كــان إجمــالي تمويــل الميزانيــة أقــل مــن المبلــغ الــذي وافقــت عليــه جمعيــة الصــحة بمقتضــى   ٣-٥
  اقتراحات الميزانية ، يستعرض المدير العام خطط تنفيذ الميزانية من أجل إدخال أية تعديالت قد تكون ضرورية.

أمـا المسـاهمات الفتـرة الماليـة. عام مـن يناير من كل كانون الثاني/  ١للتنفيذ في االشتراكات المقّدرة تاح تُ   ٤-٥
  .مع الجهات المساهمة بالموارد االتفاقات تسجيل عند الطوعية فتُتاح للتنفيذ 

(المســاهمات يقــدم المــدير العــام إلــى جمعيــة الصــحة تقــارير ســنوية عــن تحصــيل االشــتراكات والمســاهمات   ٥ -٥
  الطوعية واالشتراكات المقّدرة، على السواء)، ومصادر النقد األخرى.

  االشتراكات المقدرة –المادة السادسة 

...  

ــــق   ٢-٦ ــــدول األعضــــاء بالتزاماتهــــا فيمــــا يتعل ــــغ المــــدير العــــام ال بعــــد أن تعتمــــد جمعيــــة الصــــحة الميزانيــــة، يبل
  ن الدول األعضاء أن تدفع القسطين األول والثاني من اشتراكاتها.في الفترة المالية ويطلب مالمقّدرة باشتراكاتها 

مـــن  ســـيموَّل الـــذي الميزانيـــة مبلـــغإذا قـــررت جمعيـــة الصـــحة تعـــديل جـــدول تقـــدير االشـــتراكات، أو تســـوية   ٣-٦
سـنة الثانيـة مـن فتـرة السـنتين، يبلـغ المـدير العـام الـدول األعضـاء الدول األعضاء للالمقّدرة التي تدفعها شتراكات اال

  بالتزاماتها المعدلة ويطلب إلى الدول األعضاء أن تدفع القسط الثاني المعدل من اشتراكاتها.

كــانون الثــاني/ ينــاير مــن الســنة المتعلقــة  ١مســتحقة وواجبــة الســداد فــي المقــّدرة تعتبــر أقســاط االشــتراكات   ٤-٦
  بها.

المقّدرة المبالغ التي لم تسدد من هذه االشتراكات  ُتعتبركانون الثاني/ يناير من السنة التالية  ١من  ءً ابتدا  ٥-٦
  متأخرة لمدة سنة.

دوالر أمريكـي أو أكثـر يقـدَّر  ٢٠٠ ٠٠٠إذا بلغ إجمالي االشتراكات السنوية المقدرة على أية دولة عضـو   ٦-٦
والر األمريكــــي والنصــــف اآلخــــر بالفرنــــك السويســــري وٕاذا قــــل إجمــــالي نصــــف اشــــتراكات هــــذه الدولــــة العضــــو بالــــد

دوالر أمريكي تقدَّر اشتراكات هذه الدولة بالدوالر  ٢٠٠ ٠٠٠االشتراكات السنوية المقدرة على أية دولة عضو عن 
  األمريكي فقط أو بعملة أو عمالت أخرى حسبما يحدده المدير العام.

...  

علـى  أوالً فـي حسـاب الدولـة العضـو وتطبـق لسـداد اشـتراكاتها المقـدرة  عها دولة عضوالمبالغ التي تدف تُقّيد  ٨-٦
  أقدم مبلغ مستحق.

األعضاء  بعمالت أخرى غير الدوالر األمريكي في حساب الدول ُتدفعالتي  تقّيد مبالغ االشتراكات المقدرة  ٩-٦
  .لها الصحة العالمية منظمة تسلَّمحسب سعر الصرف المعمول به في األمم المتحدة في تاريخ 

...  
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عــن الفتــرة الماليــة التــي تحصــل فيهــا علــى مقــدرًا  اشــتراكاً مــن الــدول األعضــاء الجديــدة أن تــدفع  ُيطلــب   ١٠-٦
بوصــفها إيــرادات فــي الســنة التــي االشــتراكات  هــذهللمعــدالت التــي تحــددها جمعيــة الصــحة. وتقيــد  وفقــاً  العضــوية

  فيها. تصبح مستحقة

  رأس المال العامل واالقتراض الداخلي صندوق –المادة السابعة 

الجـزء الممـول فـي الميزانيـة مـن هـذه االشـتراكات يجوز، في انتظار تسلم االشتراكات المقدرة، تمويـل تنفيـذ   ١-٧
وتقر جمعية الصحة مبلغ صـندوق رأس المـال العامـل.  ، ثم من االقتراض الداخلي.من صندوق رأس المال العامل

  الداخلي في مقابل االحتياطيات النقدية باستثناء الصناديق االئتمانية. االقتراضويجوز اللجوء إلى 

يجب أن يستند مستوى صندوق رأس المال العامـل إلـى إسـقاطات متطلبـات التمويـل مـع مراعـاة اإليـرادات   ٢-٧
ر العــام إلــى جمعيــة قــد يتقــدم بهــا المــدي اقتراحــات. ويجــب أن تقتــرن أيــة مــن االشــتراكات المقــدرة والنفقــات المتوقعــة

وضــح ضــرورة يالصــحة مــن أجــل تغييــر مســتوى صــندوق رأس المــال العامــل عــن المســتوى الــذي ســبق إقــراره بشــرح 
  ذلك التغيير.

...  

  
______________________  
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  ٢ الملحق

  
  ٢٠١٩١-٢٠١٤توفير صحة العين للجميع: خطة عمل عالمية للفترة 

  
  ] ٢٠١٣ مارس/ آذار ٢٨ -٦٦/١١[ ج

  
  
الخاصـة التقدم المحرز في تنفيذ خطـة العمـل  ٢٠١٢استعرض المجلس التنفيذي في كانون الثاني/ يناير   -١

وقـرر أنـه ينبغـي بـدء العمـل فـورًا علـى  .٢٠١٣-٢٠٠٩لفتـرة لبتوقي العمى وضـعف البصـر اللـذين يمكـن تجنبهمـا 
للوقايـة مـن العمـى  دة خطـة عمـلمسـوّ مـن المـدير العـام أن يضـع وطلـب  ٢٠١٩-٢٠١٤وضع خطة متابعة للفترة 

بالتشاور الوثيق مع الدول األعضاء والشركاء الدوليين  ٢٠١٩-٢٠١٤وضعف البصر اللذين يمكن تجنبهما للفترة 
وأعــدت خطــة العمــل العالميــة التاليــة عقــب  ٢.العالميــة عــن طريــق المجلــس التنفيــذيإلــى جمعيــة الصــحة  هاميقــدلت

 المشاورات التي أجريت مع الدول األعضاء والجهات الشريكة الدولية والمنظمات التابعة لمنظومة األمم المتحدة.
  

  حاالت ضعف البصر في العالم في الوقت الحاضر
  
مليــون مصــاب بــالعمى حســب  ٣٩مليــون شــخص مــن ضــمنهم  ٢٨٥بلــغ عــدد ضــعفاء البصــر فــي العــالم   -٢

 .٢٠١٠تقديرات المنظمة لعام 
 
مـــن حـــاالت ضـــعف البصـــر بمـــا فيهـــا حـــاالت العمـــى وفقـــًا للبيانـــات الخاصـــة بعـــام  ٪٨٠ويمكـــن تجنـــب   -٣

) ٪٤٢. والسببان الرئيسيان لإلصابة بضعف البصـر فـي العـالم همـا األخطـاء االنكسـارية غيـر المصـححة (٢٠١٠
). وتتوفر عمليات تدخل عالية المردودية للتخفيف من عبء هذين النمطين من االعتالل فـي كـل ٪٣٣( تاركتاوالك

 البلدان.
  

زادت أعمار  ٢٠١٠وحاالت ضعف البصر هي أكثر انتشارًا لدى فئات األشخاص األكبر سنًا. ففي عام   -٤
االت العمـى الخفيـف والشـديد علـى مـن األشـخاص المعـانين مـن حـ ٪٦٥من األشخاص المصـابين بـالعمى و ٪٨٢
 سنة. والفئات السكانية األشد فقرًا هي أكثر معاناة من ضعف البصر بما في ذلك العمى. ٥٠
  

  ما تم في الماضياالعتماد على 
  

سلطت جمعية الصحة في القرارات األخيرة الصادرة األضواء على أهمية التخلص من العمـى الـذي يمكـن   -٥
القـــرار  أقـــّرت جمعيـــة الصـــحة العالميـــة ٢٠٠٩ســـنة  وفـــيمشـــاكل الصـــحة العموميـــة.  تجنبـــه بوصـــفه مشـــكلة مـــن

ـــذين يمكـــن تجنبهمـــاخطـــة العمـــل  الـــذي اعتمـــد ١-٦٢ع  ص  ج . وفـــي الخاصـــة بتـــوقي العمـــى وضـــعف البصـــر الل
ضــمن تقريــر أحاطــت بــه  ٢٠١٣-٢٠٠٩ُوصــفت الــدروس المستخلصــة مــن تنفيــذ خطــة العمــل للفتــرة  ٢٠١٢ عــام

لصــحة العالميــة الخامســة والســتون وورقــة نقــاش. وشــكلت تلــك النتــائج والــردود المتســلمة علــى ورقــة علمــًا جمعيــة ا
  . ويرد أدناه بيان بعض الدروس المستخلصة.هذهالنقاش عناصر مهمة في إطار إعداد خطة العمل العالمية 

                                                      
  .٤-٦٦ع  ص  ج القرار انظر   ١
  ).١(١٣٠ت  مالمقرر اإلجرائي انظر    ٢
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جميــع يكتســي تقيــيم حجــم حــاالت ضــعف البصــر وأســبابها وفعاليــة الخــدمات أهميــة حاســمة فــي   (أ)
ومن المهم ضمان وضع نظـم لرصـد معـدل انتشـار حـاالت ضـعف البصـر وأسـبابها بمـا فـي ذلـك  البلدان.

التغييرات الطارئـة مـع مـرور الـزمن ومـدى فعاليـة خـدمات رعايـة العـين وخـدمات التأهيـل فـي إطـار النظـام 
بــأمراض العـــين  الصــحي العــام. وينبغــي دمــج رصــد خــدمات رعايـــة العــين واالتجاهــات الوبائيــة المرتبطــة

وتقييمها في النظم الوطنية للمعلومات الصحية. وينبغي استخدام المعلومات المحصلة من الرصد والتقيـيم 
 لتوجيه أنشطة تخطيط الخدمات وتخصيص الموارد.

  
مـازال وضــع السياسـات والخطــط الوطنيـة للوقايــة مـن ضــعف البصـر الــذي يمكـن تجنبــه وتنفيــذها   (ب)

حققت نجاحًا  بعض برامج مكافحة أمراض العينو  ن من أركان النشاط االستراتيجي.يمثالن ركنين أساسيي
تظـــل هنـــاك حاجـــة إلـــى إدمـــاج بـــرامج مكافحـــة ومـــع ذلـــك فـــي وضـــع السياســـات والخطـــط وتنفيـــذها،  كبيـــراً 

أمراض العين في نظم توفير خدمات الرعاية الصـحية األوسـع نطاقـًا وعلـى جميـع مسـتويات نظـام الرعايـة 
وينطبــق ذلــك بوجــه خــاص علــى تنميـــة المــوارد البشــرية وتخصــيص المــوارد الماليــة والمشـــاركة  الصــحية.

الفعالــة مــع القطــاع الخــاص وتنظــيم المشــاريع االجتماعيــة ورعايــة المجتمعــات األشــد ضــعفًا. وهنــاك عــدد 
ترسيخها متزايد من البلدان التي تكتسب الخبرات في تطوير خدمات فعالة متصلة بصحة العين وتنفيذها و 

بد مـن توثيـق هـذه الخبـرات وتعميمهـا علـى وجـه أفضـل حتـى يتسـنى ع نطاقًا. والفي النظام الصحي األوس
 لكل البلدان االستفادة منها.

  
من الضروري أن تستثمر الحكومات والجهـات الشـريكة لهـا فـي الحـد مـن حـاالت ضـعف البصـر   (ج)

وفـي دعـم األشـخاص المعـانين مـن حـاالت ضـعف الذي يمكن تجنبه عبر عمليات تدخل عالية المردودية 
البصر غيـر القابلـة للعـالج حتـى يتغلبـوا علـى العقبـات المواجهـة للحصـول علـى خـدمات الرعايـة الصـحية 

وتتـزاحم األولويـات  والتأهيل والدعم والمساعدة والوصول إلى بيئاتهم واالسـتفادة مـن فـرص التعلـيم والعمـل.
ــــاية إال أن عمليــــات التــــدخل الشــــائعة االســــتخدام لجراحــــة لالســــتثمار فــــي مجــــال الرعايــــة الصــــح  الكتاركت

وتصحيح األخطاء االنكسارية تصديًا للسببين الرئيسيين لإلصابة بضعف البصر الذي يمكن تجنبه تعتبر 
عمليــات عاليــة المردوديــة. وهنــاك عــدة أمثلــة علــى النجــاح فــي تــوفير خــدمات رعايــة العــين عبــر مبــادرات 

ي السياقات المنخفضة الدخل. ومن المهم أن تدمج تلك الخدمات دمجًا تامـًا فـي إطـار رأسية وخصوصًا ف
توفير خدمات شاملة لرعاية العين في سياق الخدمات والنظم الصحية األوسع نطاقًا. ويحتمل تعزيز حشد 

بــه فــي مــوارد ماليــة كافيــة ومســتدامة وقابلــة للتنبــؤ بهــا بــإدراج الوقايــة مــن ضــعف البصــر الــذي يمكــن تجن
البرامج والمبادرات التعاونية اإلنمائية األوسع نطاقًا. وقد بحثت مسألة جمع موارد إضـافية لتمويـل الصـحة 
عــن طريــق التمويــل االبتكــاري بصــفة متزايــدة خــالل الســنوات القليلــة الماضــية غيــر أن المناقشــات بشــأن 

لـم تشـمل نسـبيًا االسـتثمارات فـي مجـال التمويل االبتكاري واالستثمارات الماليـة الكبـرى فـي ميـدان الصـحة 
بــد مــن تكثيــف الجهــود المرتبطــة بتحليــل مردوديــة الوقايــة مــن مــراض العــين األكثــر انتشــارًا. والالحــد مــن أ

 ضعف البصر الذي يمكن تجنبه والتأهيل الستغالل الموارد المتاحة إلى أقصى حد.
 

فعالـــة لالســـتجابة لمقتضـــيات الصـــحة تســـاهم الشـــراكات والتحالفـــات الدوليـــة فـــي تطـــوير أنشـــطة   (د)
وقـد حقـق النشـاط الـدولي المنسـق  العمومية وفي تعزيز هذه األنشطة من أجل الوقاية من ضـعف البصـر.

والمتواصــل المقتــرن بالتمويــل الكــافي إنجــازات رائعــة كمــا يتبــين مــن البرنــامج الســابق لمكافحــة داء كالبيــة 
بية الذنب وتحالف المنظمة من أجل التخلص من التراخوما في الذنب والبرنامج األفريقي لمكافحة داء كال

: الحـق فـي اإلبصـار أي المبـادرة العالميـة للـتخلص ٢٠٢٠. وقـد اكتسـت الرؤيـة ٢٠٢٠العالم بحلول عـام 
من العمى الذي يمكـن تجنبـه المشـتركة بـين المنظمـة والوكالـة الدوليـة للوقايـة مـن العمـى أهميـة فـي إذكـاء 

ي يمكــن تجنبــه وأفضــت إلــى إنشــاء كيانــات إقليميــة ووطنيــة تيســر مجموعــة كبيــرة مــن الــوعي بــالعمى الــذ
األنشــطة. والتحــدي المطــروح اآلن هــو تــدعيم الشــراكات العالميــة واإلقليميــة وضــمان دعــم هــذه الشــراكات 

 لتكوين نظم صحية متينة ومستدامة وجعل الشراكات أكثر فعالية على الدوام.
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مــى الــذي يمكــن تجنبــه علــى التقــدم المحــرز فــي بــرامج صــحية وٕانمائيــة يعتمــد الــتخلص مــن الع  (ه)
مثل تطوير نظم صحية شاملة وتنمية المـوارد البشـرية الصـحية واالرتقـاء بمجـال صـحة األم  عالمية أخرى

والطفل والصحة اإلنجابية وتوفير مياه الشرب المأمونة ومرافق اإلصحاح األساسـية. وينبغـي إدراج صـحة 
ر األمــراض الســارية وغيــر الســارية األوســع نطاقــًا وفــي األطــر المرتبطــة بشــيخوخة الســكان. العــين فــي أطــ

ومن الضـروري مواصـلة التصـدي لعوامـل الخطـر المؤكـدة المتعلقـة بـبعض أسـباب اإلصـابة بـالعمى (مثـل 
دة الــداء الســكري والتــدخين واإلخــداج والحصــبة األلمانيــة وعــوز الفيتــامين ألــف) عبــر عمليــات تــدخل متعــد

  القطاعات.
 

ات وتعتبر بحوث الطب الحيـوي أنشـطة مهمـة لتطـوير عمليـ إن البحوث مهمة والبد من تمويلها.  (و)
سيما العمليات التي يمكن تطبيقها في البلدان المنخفضة الدخل والمتوسطة تدخل جديدة وأكثر مردودية وال

عقبــات المواجهــة إلتاحــة الخــدمات الــدخل. وســتوفر البحــوث التشــغيلية البينــات علــى ســبل التغلــب علــى ال
واالســـــتفادة منهـــــا وأوجـــــه التحســـــين المدخلـــــة إلـــــى اســـــتراتيجيات ونهـــــج مالئمـــــة وعاليـــــة المردوديـــــة لتلبيـــــة 
االحتياجـــات المتناميـــة باســـتمرار فـــي مجـــال الصـــحة العموميـــة بغيـــة االرتقـــاء بصـــحة العـــين وصـــونها فـــي 

 المجتمعات المحلية.
  

 التوجــه العــام للخطــةفالهــدف العــالمي يوضــح  ؤشــرات الوطنيــة مهمــة.إن األهــداف العالميــة والم  (ز)
ويركـز جهــود الجهــات الشـريكة. وهــو مهــم أيضـًا ألغــراض المناصــرة وتقيـيم األثــر العــام لخطـة العمــل. أمــا 
المؤشـــرات الوطنيـــة فتســـاعد الـــدول األعضـــاء والجهـــات الشـــريكة لهـــا علـــى تقيـــيم التقـــدم المحـــرز وتخطـــيط 

 لمستقبل.االستثمارات في ا
  

  ٢٠١٩-٢٠١٤خطة العمل العالمية للفترة 
  

خطــة العمــل العالميــة فــي تحقيــق عــالم يخلــو مــن أي شــخص يعــاني مــن ضــعف البصــر دون  رؤيــةتتمثــل   -٦
لــزوم ويســمح للمصــابين بــالعمى الــذي ال يمكــن تجنبــه بــأن يســتغلوا كامــل طاقــاتهم ويضــمن حصــول الجميــع علــى 

 خدمات شاملة لرعاية العين.
  
إلــى دعــم جهــود الــدول األعضــاء واألمانــة والجهــات  ٢٠١٩-٢٠١٤ترمــي خطــة العمــل العالميــة للفتــرة و   -٧

 وهــدفالشــريكة الدوليــة وتكثيفهــا لمواصــلة تحســين صــحة العــين والعمــل مــن أجــل تحقيــق الرؤيــة الموصــوفة آنفــًا. 
شـــاكل الصـــحة بوصـــفه مشـــكلة مـــن م ١الخطـــة المنشـــود هـــو الحـــد مـــن حـــاالت ضـــعف البصـــر الـــذي يمكـــن تجنبـــه

المرجــوة فهــي تحقيــق هــذا  غايتهــاالعموميــة العالميــة وضــمان حصــول ضــعفاء البصــر علــى خــدمات التأهيــل. أمــا 
الهــدف مــن خــالل تحســين الحصــول علــى خــدمات شــاملة لرعايــة العــين تــدمج فــي الــنظم الصــحية. وتــرد تفاصــيل 

ية: ضمان حصول جميع األشخاص علـى هي اآلت وُنهج. وترتكز الخطة على خمسة مبادئ ١إضافية في التذييل 
الخدمات وتكافؤ الفرص بينهم وحقوق اإلنسان والممارسـة المسـندة بالبينـات واتبـاع نهـج يشـمل جميـع مراحـل العمـر 

  .٢وتمكين ضعفاء البصر. وترد تفاصيل إضافية في التذييل 
  
 

                                                      
حــاالت ضــعف البصــر الخفيــف وضــعف البصــر الشــديد والعمــى. "والعمــى" هــو عنــدما  مصــطلح "ضــعف البصــر"يشــمل    ١

د" هــو األســلم. "وضــعف البصــر الشــديفــي العــين ° ١٠عــن بالمقابــل يقــل مجــال اإلبصــار  وأ ٣/٦٠بصــار عــن اإلحــدة تقــل 
ـــراوح " هـــو عنـــدما ضـــعف البصـــر الخفيـــفأو تزيـــد علـــى ذلـــك. "و  ٣/٦٠وتســـاوي  ٦/٦٠ بصـــار عـــناإلحـــدة  قـــلتعنـــدما  تت

 .Definitions of visual impairment and blindness .(انظـر التعـاريف فـي المرجـع ٦/٦٠و ٦/١٨بصار بين أقل مـن اإل حدة

Geneva, World Health Organization, 2012( وانظــر أيضــًا تحــديث  ."ضــعف البصــر" مصــطلحخطــة العمــل  لوتســتعم
  .”Change the definition of blindness“  التصنيف الدولي لألمراض ومنصة التعديل
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لشــريكة الدوليــة واألمانــة بثالثــة التــي يقتــرح أن تتخــذها الــدول األعضــاء والجهــات ا اإلجــراءاتوتــرتبط بنيــة   -٨
  ):٣(انظر التذييل  أغراض

  
يتنــاول الحاجــة إلــى إعــداد بينــات بشــأن حجــم حــاالت ضــعف البصــر وأســبابها وخــدمات رعايــة  ١الغــرض 

  العين واستخدامها لمناصرة تعزيز التزام الدول األعضاء بصحة العين من الناحيتين السياسية والمالية.
  

ع سياســـات وخطـــط وبـــرامج وطنيـــة متكاملـــة متعلقـــة بصـــحة العـــين وتنفيـــذها يشـــجع علـــى وضـــ ٢الغـــرض 
باالضـطالع بأنشـطة تتمشـى مـع إطـار عمـل المنظمـة لتعزيـز الـنظم  بتوفير صحة العين للجميـعللنهوض 

  ١الصحية بهدف تحسين الحصائل الصحية.
  

  حة العين.ص لتعزيزيتطرق إلى المشاركة المتعددة القطاعات والشراكات الفعالة  ٣الغرض 
  

  لوصف التقدم المحرز. المقاييسوينطوي كل غرض من األغراض الثالثة على مجموعة من 
  
علــى مســتوى الهــدف المنشــود والغايــة المرجــوة لتقــدير التقــدم المحــرز علــى الصــعيد  مؤشــراتوهنــاك ثالثــة   -٩

مؤشـرات الثالثـة مـا يلـي: الوطني على الرغم من رغبة عدة دول أعضاء في جمـع المزيـد مـن المؤشـرات. وتشـمل ال
) جراحــة الســاد ٣) عــدد العــاملين المعنيــين برعايــة العــين؛ (٢) معــدل انتشــار حــاالت ضــعف البصــر وأســبابها؛ (١(
 .٤). وترد تفاصيل إضافية في التذييل الكتاركتا(
  

من المهـم إدراك حجـم حـاالت ضـعف البصـر وأسـبابها  .معدل انتشار حاالت ضعف البصر وأسبابها •
اهــات المســجلة مــع مــرور الــزمن. وتكتســي هــذه المعلومــات أهميــة حاســمة لتخصــيص المــوارد واالتج

 والتخطيط وٕارساء عالقات التآزر مع برامج أخرى.
 
هــذا مؤشــر مهــم لتحديــد مــدى تــوفر  .عــدد العــاملين المعنيــين برعايــة العــين المــوزعين حســب الفئــة •

علـى  ءً ت وتكييـف خطـط المـوارد البشـرية بنـاالقوى العاملة في مجال صحة العين. ويمكن تبـين الثغـرا
 ذلك.

 
المسـجلة فـي  الكتاركتـا(عـدد عمليـات جراحـة  جراحـة الكتاركتـا معـدل .تقديم خدمات جراحـة الكتاركتـا •

الثنائية الجانـب المسـببة  الكتاركتا(عدد المصابين ب الكتاركتاجراحة  وتغطيةالسنة ولكل مليون نسمة) 
مـن المهـم  .في عين واحدة أو في كلتا العينين) الكتاركتاية جراحة لضعف البصر الذين خضعوا لعمل

إدراك معدل الجراحة لرصد الخدمات الجراحية الخاصة بأحد أسباب العمى الرئيسية فـي العـالم ويتـيح 
المعــدل أيضـــًا مؤشـــرًا قيمـــًا وغيــر مباشـــر لتـــوفير خـــدمات رعايـــة العــين. ويمكـــن حســـاب مـــدى تغطيـــة 

ا تتوفر لدى الدول األعضاء البيانات عن معدل انتشـار حـاالت ضـعف البصـر عندم الكتاركتاجراحة 
وأســبابها. والمعــدل عبــارة عــن وســيلة قيــاس مهمــة تــوفر المعلومــات عــن مــدى تلبيــة خــدمات جراحــة 

  لالحتياجات. الكتاركتا
  

عمـل. وقـد ُحـّدد ألثـر خطـة ال وهـو سـيوفر مقياسـًا عامـاً  عالمياً  هدفاً ويشمل أول مؤشر من تلك المؤشرات   -١٠
مقارنـة بالبيانـات  ٢٠١٩بحلـول عـام  ٪٢٥تخفيض معدل انتشار حـاالت ضـعف البصـر الـذي يمكـن تجنبـه بنسـبة 

وٕاذ يحقـــق هـــذا الهـــدف يتوقـــع أن تحقـــق أكبـــر المنـــافع  ٢كهـــدف عـــالمي لخطـــة العمـــل هـــذه. ٢٠١٠األساســية لعـــام 
                                                      

 Everybody’s business : strengthening health systems to improve health outcomes: WHO’sانظـر المرجـع    ١

framework for action. World Health Organization. Geneva, 2007.                                                                                 
. ويعنـي التخفــيض ٢٠١٠خـالل عـام  ٪٣,١٨بلـغ معـدل االنتشـار العـالي لضـعف البصـر الـذي يمكــن تجنبـه فـي العـالم    ٢

  .٢٠١٩ل عام بحلو  ٪٢,٣٧أن معدل االنتشار سيبلغ  ٪٢٥بنسبة 
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ــ تزيــد  التــي تمثــل مــن الســكاننســبة دى بفضــل تخفــيض معــدل انتشــار حــاالت ضــعف البصــر الــذي يمكــن تجنبــه ل
واألخطــاء االنكســارية غيــر المصــححة الســببين  الكتاركتــاســنة. وكمــا ســبق ذكــره أعــاله، تعتبــر  ٥٠أعمــارهم علــى 

مـن كـل حـاالت ضـعف البصـر وهـي أكثـر  ٪٧٥الرئيسيين لإلصـابة بضـعف البصـر الـذي يمكـن تجنبـه ممـا يمثـل 
مـــن كـــل حـــاالت ضـــعف البصـــر لـــدى  ٪٨٤. ويقـــدر أن تســـجل نســـبة انتشـــارًا لـــدى فئـــات األشـــخاص األكبـــر ســـناً 

ــــذين تبلــــغ أعمــــارهم  الخــــدمات الشــــاملة . وٕان توســــيع نطــــاق ٢٠١٩أكثــــر بحلــــول عــــام  ســــنة أو ٥٠األشــــخاص ال
التي تتصدى لألسباب الرئيسية لإلصابة بضعف البصـر إلـى جانـب تحسـن مجـال الصـحة  والمتكاملة لرعاية العين
ة لتنفيـذ مبـادرات إنمائيـة أوسـع نطاقـًا تشـمل اسـتراتيجيات مثـل مسـودة خطـة العمـل الخاصـة الذي يمكن توقعه نتيجـ

والجهود العالمية الرامية إلى الـتخلص مـن التراخومـا  ٢٠٢٠-٢٠١٣بالوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها 
حقق منـافع صـحية تذلـك، سـت أمور تشير إلى إمكانية تحقيق الهدف على الرغم من أنه بعيد المطمح. وعـالوة علـى

سيكون لها  أكبر نتيجة للزيادة المتوقعة في الناتج المحلي اإلجمالي في البلدان المنخفضة الدخل والمتوسطة الدخل
  ١أثر يتمثل في خفض ضعف البصر.

  
  
  
  
  
  

                                                      
 ٪٢٤بنسـبة  ٢٠١٩سيرتفع متوسط نصيب الفرد من النـاتج المحلـي اإلجمـالي بحسـاب تكـافؤ القـوة الشـرائية بحلـول عـام    ١

فــي بلــدان الشــريحة العليــا مــن الــدخل  ٪٢٢فــي البلــدان المنخفضــة الــدخل وبلــدان الشــريحة الــدنيا مــن الــدخل المتوســط وبنســبة 
  الدخل وفقًا لصندوق النقد الدولي.المرتفعة  في البلدان ٪١٤المتوسط وبنسبة 
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التذييل 
١  

  
الرؤية والهدف والغاية

  
  

الرؤية
  

  
صـر دون

ضـعف الب
ص يعـاني مـن 

تحقيق عالم يخلو من أي شـخ
 

صـول 
ضـمن ح

صـابين بـالعمى الـذي ال يمكـن تجنبـه بـأن يسـتغلوا كامـل طاقـاتهم وي
لـزوم ويسـمح للم

الجميع على خدمات شاملة لرعاية العين
  

الهدف
  

س
مؤشرات قابلة للقيا

١  
سبل التحقق

  
افتراضات مهمة

  
صــر 

ضــعف الب
الحــد مــن حــاالت 

الذي يمكن تجنبه بوصـفه مشـكلة 
صـــــحة العموميـــــة 

مـــــن مشـــــاكل ال
العالمي

ضـعفاء 
صول 

ة وضمان ح
صر على خدمات التأهيل

الب
٢  

صــــــر 
ضــــــعف الب

معــــــدل انتشــــــار حــــــاالت 
وأسبابها

  
ض معــــدل انتشــــار 

الهــــدف العــــالمي: تخفــــي
حــاالت ضــعف البصــر الــذي يمكــن تجنبــه 

بنســــبة 
٢٥
٪ 

بحلــــول عــــام 
٢٠١٩

 
مقارنــــة 

بالبيانات األساسية لعام 
٢٠١٠

  

صــــعيدين 
جمــــع البيانــــات الوبائيــــة علــــى ال

الـــــوطني ودون الـــــ
وطني وٕاعـــــداد تقـــــديرات 

إقليمية وعالمية
  

تنفيـــذ اتفاقيـــات حقـــوق اإلنســـان وضـــمان 
ص في كل السياسـات وتمكـين 

تكافؤ الفر
صر التام

ضعفاء الب
  

صــــــل بحلــــــول 
ضــــــمان االســــــتثمار المتوا

نهاية الفترة المشمولة بخطة العمل
  

الغاية
  

  
  

  
صـــول علـــى خــــدمات 

تحســـين الح
شــــاملة لرعايــــة العــــين تــــدمج فــــي 

ص
النظم ال

حية
  

عــدد العــاملين المعنيــين برعايــة العــين لكــل 
مليون نسمة

  
معدل جراحة الكتاركتا

  

ص البيانــــــات الوطنيــــــة التــــــي 
تقــــــارير تلخــــــ

ضاء
تتيحها الدول األع

  
صــــول 

ص كاملــــة ومتكافئــــة لح
إتاحــــة فــــر

جميع السكان على الخدمات
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
١

    
ضًا التذييل 

انظر أي
٤.  

٢
   

يتمثل
 

ض برنامج األمانة للوقاية من العمى في "الوقاية من أسباب العمى الرئيسية التي يمكن تجنبها ومكافحتها وٕاتاحة خدمات رعاي
غر

ة العين األساسية للجميع...
 

والهدف
 

ض معدالت حاالت العمى الوطنية إلى أقل من 
الطويل األجل المنطوي على تخفي

٠,٥
٪ 

ال تزيد على  بتسجيل نسبة 
١٪

 
في كل مجتمع محلي":

  
F
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ا

لتذييل 
٢  

  
مبادئ

 
ونه
جو 

 
شاملة

  
  

ضــــــــمان حصــــــــول جميــــــــع 
ص علــــى الخــــدمات 

األشــــخا
ص بينهم

وتكافؤ الفر
  

حقوق اإلنسان
  

الممارسة المسندة بالبينات
  

نهج يشمل جميع مراحل العمر
  

تمكـــــين المصـــــابين بـــــالعمى 
وضعفاء البصر

  

ص متكاف
ينبغــــي إتاحــــة فــــر

ئــــة 
صــــول 

ص للح
لجميــــع األشــــخا

صحية 
على خدمات الرعاية ال

والتمتــع بــأعلى مســتوى يمكــن 
صحة أو اسـتعادة 

بلوغه من ال
صـــرف النظـــر 

هـــذا المســـتوى ب
عـــن الســـن أو نـــوع الجـــنس أو 

الوضع االجتماعي
  

يجــب أن تمتثــل االســتراتيجيات 
وعمليـــــــــــات التـــــــــــدخل للعـــــــــــالج 
والوقايــــــة والتوعيــــــة لالتفاقيــــــات 

واالتفاقــــــــــات الدو 
ليــــــــــة لحقــــــــــوق 

اإلنسان
  

ضــــــــــــــــروري أن تســـــــــــــــــند 
مــــــــــــــــن ال

االســــتراتيجيات وعمليــــات التــــدخل 
للعــالج والوقايــة والتوعيــة بالبينــات 

العلمية والممارسة الجيدة
  

ضروري أن تأخذ السياسات 
من ال

والخطـــط والبـــرامج بشـــأن خـــدمات 
صـــــــــــحة العـــــــــــين وغيرهـــــــــــا مـــــــــــن 
صـــــــــــــلة فـــــــــــــي 

الخـــــــــــــدمات ذات ال
صــــــحية 

الحســــــبان االحتياجــــــات ال
واالجتماع

يـــــــة فـــــــي كـــــــل مراحـــــــل 
العمر

  

صـــابين بـــالعمى أو 
تمكـــين الم

صــر مـن المشــاركة 
ضـعفاء الب

التامـــــــة فـــــــي جوانـــــــب الحيـــــــاة 
صـــــــــــــادية 

االجتماعيـــــــــــــة واالقت
والسياسية والثقافية
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التذييل
 ٣

  
  

ض واإلجراءات
األغرا

  
  

ض 
الغر

١  
س
مؤشرات قابلة للقيا

  
سبل التحقق

  
افتراضات مهمة

  
إعــــــداد البينــــــات واســــــت

صــــــرة 
خدامها لمنا

صــــحة 
ضــــاء ب

تعزيــــز التــــزام الــــدول األع
العين من الناحيتين السياسية والمالية

  

ضــاء التـــي أجــرت دراســـات 
عــدد الـــدول األع

صــائية عــن معــدالت االنتشــار ونشــرتها 
استق

ضـــية قبـــل عـــام 
خـــالل الســـنوات الخمـــس الما

٢٠١٩
  

ضــاء التــي اســتكملت تقييمــًا 
عــدد الــدول األع

لخــــــــدمات رعايــــــــة العــــــــين ون
شــــــــرته خــــــــالل 

ضية قبل عام 
السنوات الخمس الما

٢٠١٩
ضــاء عــن االحتفــال بيــوم   

تقــارير الــدول األع
الرؤية العالمي

  

ضـــاء المقدمـــة إلـــى األمانـــة 
تقـــارير الـــدول األع

صادي لمعدل انتشار 
عن التقييم الوبائي واالقت

صر وأسبابها
ضعف الب

حاالت 
  

نتـــــائج عمليـــــات تقيـــــيم خـــــدمات رعايـــــة العـــــين 
والبحــــــوث المت

صــــــلة بالمردوديــــــة المســــــتخدمة 
صياغة سياسات وخطط وطنيـة ودون وطنيـة 

ل
صحة العين

صة ب
خا

  
ال

تقــــــارير عــــــن األنشــــــطة الوطنيــــــة واإلقليميــــــة 
ذكاء الوعي صرة وٕا

والعالمية للمنا
  

صـــرة فـــي زيـــادة االســـتثمار فـــي 
نجـــاح جهـــود المنا

صحة العين على الرغم مـن السـياق المـالي 
مجال 

العالمي الحالي وبرامج الع
مل المتزاحمة

  

ض 
اإلجراءات المرتبطة بالغر

١  
مساهمات الدول األعضاء المقترحة

  
مساهمات األمانة

  
مساهمات الجهات الشريكة الدولية المقترحة

  
١-

١ 
صـائية سـكانية 

إجراء دراسات استق
ضـــــــعف 

عـــــــن معـــــــدل انتشـــــــار حـــــــاالت 
صر وأسبابها

الب
  

صـــــائية بالتعـــــاون مـــــع 
إجـــــراء دراســـــات استق
الجهــات الشــريكة بت

ص المــوارد حســب 
صــي

خ
ضاء

االقت
  

صـائية وتعميمهـا 
نشر نتائج الدراسات االستق

وٕارسالها إلى األمانة
  

ضـــــــاء بـــــــاألدوات إلجـــــــراء 
إمـــــــداد الـــــــدول األع

صــائية وتقــديم المشــورة التقنيــة 
الدراســات االستق

إليها
  

إتاحـــة التقـــديرات المتعلقـــة بمعـــدالت االنتشـــار 
صعيدين اإلقليمي والعالمي

على ال
  

صرة الح
منا

صائية
اجة إلى إجراء دراسات استق

  
ضــــــــافية واإلمــــــــداد بهــــــــا لتكملــــــــة 

تحديــــــــد مــــــــوارد إ
صــــــــــة بالدراســــــــــات 

اســــــــــتثمارات الحكومــــــــــات الخا
صائية

االستق
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١-

٢  
ضــاء علــى 

تقيــيم قــدرة الــدول األع
تــــــوفير خــــــدمات شــــــاملة لرعايــــــة العــــــين 

وتحديد الثغرات
  

ص 
صـي

تقييم توفير خدمات رعاية العين بتخ
ضــاء

المــوارد حســب االقت
و . 

ينبغــي أن تشــمل 
عمليات التقييم مدى توفر الخدمات المتاحـة 
صــــول عليهــــا واســــتدامتها والقــــدرة علــــى 

والح
ص 

تحمل تكاليفها وجودتها ومدى تكافؤ الفر
صــــول عليهــــا بمــــا فــــي ذلــــك تحليــــل 

فــــي الح
صحة العين

مردودية برامج 
  

صــــــعيد 
صــــــنيفها علــــــى ال

جمــــــع البيانــــــات وت
الوطني بتحديد الثغرات في توفير ال

خدمات
صـائية وتعميمهـا   

نشر نتائج الدراسات االستق
ورفع التقارير عنها إلى األمانة

  

ضـــــــاء بـــــــاألدوات إلجـــــــراء 
إمـــــــداد الـــــــدول األع

عمليــــات تقيــــيم خــــدمات رعايــــة العــــين وتقــــديم 
المشورة التقنية إليها

  
ص البيانـــات المتاحـــة 

نشـــر التقـــارير التـــي تلخـــ
ضاء والجهـات الشـريكة الدوليـة 

وتمن الدول األع
عميمها

  

صرة الحاجة إلى إجراء عمليات لتقيـيم خـدمات 
منا

رعاية العين
  

ضاء في جمع البيانات وتعميمها
دعم الدول األع

ضــــــــافية واإلمــــــــداد بهــــــــا لتكملــــــــة   
تحديــــــــد مــــــــوارد إ

صـــــة بعمليـــــات تقيـــــيم 
اســـــتثمارات الحكومـــــات الخا

خدمات رعاية العين
  

١-
٣ 

ضـــــــــل 
توثيـــــــــق األمثلـــــــــة علـــــــــى أف
صـــول ا

الممارســـات فـــي تعزيـــز ح
لجميـــع 
علـــى خـــدمات رعايـــة العـــين واســـتخدامها 

صرة
ض المنا

ألغرا
  

تحديـــد عمليـــات التــــدخل الناجحـــة والــــدروس 
صة وتوثيقها

المستخل
  

نشر النتائج ورفع التقارير عنها إلى األمانة
  

ضـــاء 
إعـــداد األدوات وتوفيرهـــا للـــدول األع

مـــع 
إسداء

 
المشورة التقنية

  
ضاء وتعميمها

مقارنة تقارير الدول األع
  

ص
منا

ضل الممارسات
رة الحاجة إلى توثيق أف

  
ضـــــــــل 

ضـــــــــاء فـــــــــي توثيـــــــــق أف
دعـــــــــم الـــــــــدول األع

الممارسات وتعميم النتائج
  

ضافية لتكملة استثمارات الحكومات
تحديد موارد إ

  
ض 

الغر
٢  

س
مؤشرات قابلة للقيا

  
سبل التحقق

  
افتراضات مهمة

  
وضــع سياس
ــــ

ات وخطــ
ـ

ط وبرامــ
ـ

ج وطنيــ
ة ـ

متعلق
ـ

صح
ة ب

ـ
ة العي
ــ

ض 
ن للنهو

ب
خـدمات 

صـــــحة العـــــين
 

الشـــــاملة
و/ 

 
أو تـــــدعيمها 
وتنفيذها تمشيًا مـع إطـار عمـل المنظمـة 
صــــحية بهــــدف تحســــين 

لتعزيــــز الــــنظم ال
صحية

صائل ال
الح

  

ضاء التي تقدم التقارير عـن 
عدد الدول األع

تنفيـــذ السياســـات والخطـــط والبـــرامج المتعلقـــة 
صحة العين

ب
  

ضاء التي لديها لجنـة معنيـة 
عدد الدول األع

بحة ا
لعين/
 

الوقايـة مـن العمـى و/
 

أو منسـق 
وطنــــي معنــــي بالوقايــــة مــــن العمــــى أو آليــــة 

معادلة
  

ضـــــاء التـــــي تـــــدرج أجـــــزاء 
عـــــدد الـــــدول األع

صـــة برعايـــة العـــين فـــي قوائمهـــا الوطنيـــة 
خا

صــــــــــلة باألدويــــــــــة األساســــــــــية ووســــــــــائل 
المت

صحية
ص والتكنولوجيات ال

التشخي
  

ص البيانــــات المتاحــــة مــــن 
التقــــارير التــــي تلخــــ

الدول ا
ضاء

ألع
  

تأثير السياسـات والخطـط والبـرامج الكـافي فـي كـل 
الفئات السكانية

  
ص المحتاجين إليها

إتاحة الخدمات لألشخا
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ضاء التي ترفع التقارير عن 

عدد الدول األع
صــحة العــين فــي الخطــط والميزانيــات 

إدمــاج 
صحة

صلة بال
الوطنية المت

  
ضاء التي ترفع التقارير عن 

عدد الدول األع
خطــة وطنيــة
 

تشــمل المــوارد البشــرية لرعايــة 
العين

  
ضاء التي ترفع التقارير عن 

عدد الدول األع
البينــــــات المنبثقــــــة عــــــن البحــــــوث المرتبطــــــة 

صحة العين
بمردودية برامج 

  

  
  

اإلجراءات المرتبطة ب
ض 

الغر
٢  

س
مؤشرات قابلة للقيا

  
سبل التحقق

  
افتراضات مهمة

  
٢-

١ 
صــريف الشــؤون 

لوضـــــــــع/ضــمان الريــادة وت
 

وطنيـــــــة/تحـــــــــديث سياســـــــــات وخطـــــــــط 
 

صـــــــحة 
صـــــــة ب

دون وطنيـــــــة خا
العين وتنفيذها ورصدها

  

وضـــــع/
 

وطنيـــة/تحـــــديث سياســـــات وخطـــــط وبـــــرامج 
 

صـــحة العـــين 
صـــة ب

دون وطنيـــة خا
صـــر بمـــا فـــي ذلـــك 

ضـــعف الب
والوقايـــة مـــن 

صــــــحاب 
المؤشــــــرات واألهــــــداف بمشــــــاركة أ

صلحة الرئيسيين
الم

  
ضـــمان إدراج خـــدمات رعايـــة العـــين األوليـــة 

في خدم
صحية األولية

ات الرعاية ال
  

وضــــع آليــــات تنســــيق جديــــدة و/
 

أو الحفــــاظ 
علـــى آليـــات التنســـيق الراهنـــة (مثـــل المنســـق 
صــــــحة العــــــين/

الــــــوطني واللجنــــــة المعنيــــــة ب
 

الوقايـــة مـــن العمـــى واآلليـــات الوطنيـــة/
 

دون 
الوطنيــــــة األخــــــرى) لإلشــــــراف علــــــى تنفيــــــذ 
السياســـــــات والخطـــــــط والبـــــــرامج ورصـــــــدها/
 

تقييمها
  

تزويـــد الـــ
ضـــاء بإرشـــادات عـــن كيفيـــة 

دول األع
وضــع وتنفيــذ سياســات وخطــط وبــرامج وطنيــة 
وأخــرى دون وطنيــة تتماشــى مــع خطــة العمــل 

العالمية
  

تـــــــــــوفير األدوات والمشـــــــــــورة التقنيـــــــــــة للـــــــــــدول 
ضــاء بشــأن خــدمات رعايــة العــين األوليــة 

األع
صـــــريف 

والبينـــــات علـــــى ممارســـــات الريـــــادة وت
الشــــؤون الجيــــدة المتبعــــة فــــي إعــــداد خــــد

مات 
شــــــــاملة ومتكاملــــــــة لرعايــــــــة العــــــــين وتنفيــــــــذها 

ورصدها وتقييمها
  

تكوين/
 

صـعيدين 
الحفاظ على موظفين علـى ال

صـــــحة العـــــين/
العـــــالمي واإلقليمـــــي معنيـــــين ب

 
صر

ضعف الب
الوقاية من 

  
صــحة العــين/

صــة ب
إنشــاء وظــائف قطريــة خا

صر حيثما يكون مالئمـًا  
ضعف الب

الوقاية من 
من الناحية االستراتيجية وتسم

ح الموارد بذلك
  

صـــــرة الريـــــادة الوطنيـــــة/
منا

 
السياسات والخطط والبرامجدون الوطنيـــــة لوضـــــع 

  
دعــــم الريــــادة الوطنيــــة فــــي تحديــــد المــــوارد الماليــــة 

والتقنيــة الالزمــة لتنفيــذ السياســات/
 

الخطــط وٕادراج 
خــدمات رعايــة العــين األوليــة فــي خــدمات الرعايــة 

صحية األولية
ال

  
ضمان تمويل الوظائف الرئيس

ية فـي األمانـة علـى 
صــعيد المقــر الرئيســي وعلــى المســتويات اإلقليميــة 

والقطرية
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٢-

٢ 
ضــــــمان المــــــوارد الماليــــــة الكافيــــــة 
صـــحة العـــين وتـــوفير خـــدمات 

لتحســـين 
شــــاملة لرعايــــة العــــين تــــدمج فــــي الــــنظم 
صــحية عبــر سياســـات وخطــط وبـــرامج 

ال
وطنية

  

صــــــحة العــــــين فــــــي إطــــــار 
ضــــــمان تمويــــــل 

خدمات شاملة ومتكاملة لل
صحية

رعاية ال
  

إجــراء تحليــل لمردوديــة خــدمات الوقايــة مــن 
صــر الــذي يمكــن تجنبــه والتأهيــل 

ضــعف الب
صـــحة العـــين 

وبحـــوث عـــن مردوديـــة بـــرامج 
الستغالل الموارد المتاحة على أمثل وجه

  

ضــاء 
تـوفير األدوات والــدعم التقنـي للــدول األع

فـــي تحديـــد عمليـــات التـــدخل عاليـــة المردوديـــة 
وضمان الموارد الما

لية الالزمة
  

صـعيدين الـوطني والـدولي لتـوفير 
صرة على ال

المنا
موارد التمويل الكافية واستخدامها الفعال مـن أجـل 

تنفيـــذ السياســـات والخطـــط والبـــرامج الوطنيـــة/
 

دون 
الوطنية

  
صــادر التمويـل لتكملــة االسـتثمار الــوطني 

تحديـد م
في خدمات رعاية العين وأنشطة تحليل المردودية

  
٢-

٣  
تنميــــــــــة قــــــــــ

درات قــــــــــوى عاملــــــــــة 
مســتدامة والحفــاظ عليهــا لتــوفير خــدمات 
شـــاملة لرعايـــة العـــين كجـــزء مـــن المـــوارد 
البشــــرية األوســــع نطاقــــًا المكونــــة للقــــوى 

صحية
العاملة ال

  

تخطـــيط المـــوارد البشـــرية لرعايـــة العـــين فـــي 
صــــــحية 

إطــــــار تخطــــــيط المــــــوارد البشــــــرية ال
األوســـــع نطاقـــــًا وتخطـــــيط المـــــوارد البشــــــرية 

صح
المعنية ب

ة العين في القطاعـات المعنيـة 
األخرى

  
صــحاب المهــن فــي مجــال 

تــوفير التــدريب أل
صحة العين وتطوير مسارهم المهني

  
ضــــمان وضــــع اســــتراتيجيات للحفــــاظ علــــى 

صحة العين وتنفيذها
العاملين المعنيين ب

  
ضل الممارسـات وتوثيقهـا وتعميمهـا 

تحديد أف
على األمانة والجهات الشـريكة األخـرى فيمـا 

صـــل بـــ
يت

صـــحة 
الموارد البشـــرية فـــي مجـــال 

العين
  

ضاء
تقديم المساعدة التقنية عند االقت

  
ضل الممارسات ونشرها

مقارنة األمثلة على أف
  

صـــرة أهميـــة قـــوى عاملـــة مســـتدامة فـــي مجـــال 
منا

صحة العين
  

دعــم التــدريب وتنميــة القــدرات المهنيــة عبــر آليــات 
التنسيق الوطنية

  
ضــاء فـــي جمـــع ال

تــوفير الـــدعم للـــدول األع
بيانـــات 

وتعميمها
  

٢-
٤  

صــــفة 
تــــوفير خــــدمات شــــاملة ومن

لرعايــــة العــــين علــــى مســــتويات الرعايــــة 
صـــة

ص
األوليـــة والثانويـــة والمتخ

، تنطـــوي 
ضــطالع بأنشــطة وطنيــة بشــأن 

علــى اال
ص مــــــن التراخومــــــا وداء كالبيــــــة 

الــــــتخل
الذنب

  

إتاحــة و/
 

صــول الجميــع 
ص ح

أو تنســيق فــر
صــفة لرعايــة العــين 

مــععلــى خــدمات شــاملة ومن
 

التركيــز علــى الفئــات المعرضــة للخطــر، 
كاألطفال والمسنين

  
تعزيـــــــز
 

آليـــــــات اإلحالـــــــة وخـــــــدمات تأهيـــــــل 
صر

ضعفاء الب
  

صـــــة بجـــــودة 
وضـــــع المعـــــايير والقواعـــــد الخا

رعاية العين
  

تـــوفير أدوات المنظمـــة الراهنـــة والـــدعم التقنـــي 
ضاء

للدول األع
  

صـفة لرعايـة 
صرة أهمية الخدمات الشاملة والمن

منا
العين

دعــم   
بنــاء القــدرات المحليــة لتــوفير خــدمات رعايــة 
العــــــين بمــــــا فيهــــــا خــــــدمات التأهيــــــل تمشــــــيًا مــــــع 
السياســات والخطــط والبــرامج عبــر آليــات التنســيق 

الوطنية
  

رصـــد الخـــدمات المتاحـــة وتقييمهـــا ورفـــع التقـــارير 
عنهـــــا تمشـــــيًا مـــــع السياســـــات والخطـــــط والبـــــرامج 

الوطنية عبر آليات التنسيق الوطنية
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٢-
٥ 

إتاحـــ
ة األدويـــة األساســـية ووســـائل 
صـــــــــحية 

ص والتكنولوجيـــــــــات ال
التشـــــــــخي

ضــمونة الجــودة وجعلهــا فــي المتنــاول 
الم

ص علــــــــــــى الفئــــــــــــات 
بــــــــــــالتركيز الخــــــــــــا

ضـــعفة والمجتمعـــات المحليـــة غيـــر 
المست

صــلة علــى خــدمات كافيــة
الحا

صــي 
إمكانيات وضع آليات تعّزز ، وتق

القـدرة علـى 
تحمـــــل تكـــــاليف الت

كنولوجيـــــات ال
جديـــــدة 

ال
مسندة

 
بالبّينات

  

ضـــــــمان وجـــــــود قائمـــــــة وطنيـــــــة بالمنتجـــــــات 
ص 

الطبيــــة األساســــية وبروتوكــــوالت التشــــخي
صلة

والعالج الوطنية والمعدات ذات ال
  

ضـــــمان تـــــوفر األدويـــــة األساســـــية ووســـــائل 
صـــــــــــــــحية 

ص والتكنولوجيـــــــــــــــات ال
التشـــــــــــــــخي

صول عليها
والح

  

تــوفير المســاعدة التقنيــة واألدوات لــدعم الــدول 
ضاء

األع
  

صـــــــــرة أهميـــــــــة ا
منا

ألدويـــــــــة األساســـــــــية ووســـــــــائل 
صحية

ص والتكنولوجيات ال
التشخي

  
ص 

تـــــــوفير األدويـــــــة األساســـــــية ووســـــــائل التشـــــــخي
صــــــحية تمشــــــيًا مــــــع السياســــــات 

والتكنولوجيــــــات ال
الوطنية

  

٢-
٦ 

إدراج مؤشـــــــــــرات رصـــــــــــد تـــــــــــوفير 
خــــــــدمات رعايــــــــة العــــــــين وجــــــــودة هــــــــذه 

الخدمات في نظم المعلومات الوطنية
  

اعتمـــاد مجموعـــة مـــن المؤشـــرات واأل
هـــداف 
صـــــل منهـــــا بالتأهيـــــل 

الوطنيـــــة تشـــــمل مـــــا يت
ضمن نظم المعلومات الوطنية

  
جمع البيانات وتحليلها وتفسيرها دورياً 

رفع التقارير عن البيانات إلى األمانة  
  

تقـــــديم 
ضــــــاء 

الــــــدعم التقنــــــي إلـــــى الــــــدول األع
ب

إدراج المؤشرات واألهداف الوطنية في الـنظم 
صحية الوطنية

ال
  

مقارنــة البيانــات التــي
 

ضــاء 
تتيحهــا الــدول األع

سنويًا وتعميمها
  

صـــرة أهميـــة رصـــد اســـتخدام المؤشـــرات المتفـــق 
منا

صعيد الوطني
عليها على ال

  
تــــــوفير الــــــدعم المــــــالي والتقنــــــي لجمــــــع البيانــــــات 

الوطنية ودون الوطنية وتحليلها
  

ض 
الغر

٣  
س
مؤشرات قابلة للقيا

  
سبل التحقق

  
افتراضات مهمة

  
تعزيــــــز المشــــــاركة المتعــــــددة الق

طاعــــــات 
صحة العين

والشراكات الفعالة لتحسين 
  

ضـــاء التـــي تشـــير إلـــى اتبـــاع 
عـــدد الـــدول األع

نهج متعدد القطاعـات فـي سياسـاتها وخططهـا 
صـــــحة العـــــين/

صـــــة ب
وبرامجهـــــا الوطنيـــــة الخا

 
الوقاية من العمى

  
ص مـن 

تنفيذ تحالف المنظمة من أجل التخل
التراخومـــــا فـــــي العـــــالم بحلـــــول عـــــام 

٢٠٢٠
 

والبرنـــــــامج األف
ريقـــــــي لمكافحـــــــة داء كالبيـــــــة 
ص مـــــن داء كالبيـــــة 

الـــــذنب وبرنـــــامج الـــــتخل
الـــــــــذنب فـــــــــي األمـــــــــريكتين وفقـــــــــًا للخطـــــــــط 

صة بهذه البرامج
االستراتيجية الخا

  
ضـــاء التـــي أدرجـــت مجـــال 

عـــدد الـــدول األع
صــحة العــين فــي االســتراتيجيات والمبــادرات 
صــادية األوســع 

والسياســات االجتماعيــة االقت
صلة به للح

نطاقًا المت
د من الفقر

  

ضـــاء التـــي تتلقاهـــا األمانـــة 
تقـــارير الـــدول األع

وتقارن بينها
  

التقــــــارير والمنشـــــــورات الســــــنوية 
الـــــــواردة
 

مـــــــن 
الشراكات

  

اســـتثمار القطاعـــات 
صـــحة

األخـــرى غيـــر قطـــاع ال
صادية األوسع نطاقاً  

في التنمية االجتماعية االقت
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ضاء التي ترفع التقارير عن 
عدد الدول األع

صـــــــحة العـــــــين فـــــــي إ
طـــــــار التعـــــــاون بـــــــين 

القطاعات
  

  
  

ض 
اإلجراءات المرتبطة بالغر

٣  
مساهمات الدول األعضاء المقترحة

  
مساهمات األمانة

  
مساهمات الجهات الشريكة الدولية المقترحة

  
٣-

١  
صــحية 

إشــراك القطاعــات غيــر ال
صــــــة 

فــــــي وضــــــع سياســــــات وخطــــــط خا
صــــــحة العــــــين/

ب
 

ضــــــعف 
الوقايــــــة مــــــن 

صر وتنفيذها
الب

  

ضـــطالع وزارات ا
ا

صـــحة بتحديـــد قطاعـــات 
ل

و أخرى مثل القطاعات التابعة لوزارات التعليم 
الماليـــــــــة والرعايـــــــــة االجتماعيـــــــــة والتنميـــــــــة 

وٕاشراك هذه القطاعات
  

رفع التقارير عن ال
خبرات

 
إلى األمانة

  

ضــــاء بشــــأن 
إســــداء المشــــورة إلــــى الــــدول األع

صــــــحية 
األدوار المحــــــددة للقطاعــــــات غيــــــر ال
وتــــــوفير الــــــدعم فــــــي تحديــــــد هــــــذه ال

قطاعــــــات 
وٕاشراكها

مقارنة   
خبرات
 

ضاء ونشرها
الدول األع

  

ضافة للعمـل المتعـدد القطاعـات 
صرة القيمة الم

منا
على مستوى كل القطاعات

  
تزويــــــد األنشــــــطة المتعــــــددة القطاعــــــات بالقــــــدرات 

صحاح)
المالية والتقنية (مثل المياه واإل

  
ضــــــاء فــــــي جمــــــع 

الــــــدعم إلــــــى الــــــدول األع التقــــــديم 
خبرات

 
وتعميمها

  
٣-

٢ 
تعزيــــــــــز الشــــــــــراكات والتحالفــــــــــات 

الدولية والوطنية الفعالة
  

تشــــــجيع المشــــــاركة الفعالــــــة فــــــي الشــــــراكات 
والتحالفـــــــــــــات التـــــــــــــي تنســـــــــــــق األولويـــــــــــــات 
والسياســــــــات والخطــــــــط والبــــــــرامج الوطنيـــــــــة 
وتتكيـــــــــف معهـــــــــا وعقـــــــــد هـــــــــذه الشـــــــــراكات 

ضى الحال
والتحالفات حسب مقت

  
تحديد اآلليات المالئمـة للتعـاون بـين البلـدان 

والنه
ض بها

و
  

المشــــــــاركة فــــــــي شــــــــراكات وتحالفــــــــات تــــــــدعم 
األولويـــات والسياســـات والخطـــط والبـــرامج فـــي 
ضــاء وتنســقها وتتكيــف معهــا وٕادارة 

الــدول األع
ضـــــى 

هـــــذه الشـــــراكات والتحالفـــــات حســـــب مقت
الحـــــال بمـــــا فـــــي ذلـــــك إشـــــراك كيانـــــات األمـــــم 

المتحدة األخرى
  

تيســــير إرســــاء عالقــــات التعــــاون بــــين البلــــدان 
ودعم ذلك

  

تشــج
يع المشــاركة وتــوفير الــدعم الفعــال للشــراكات 
والتحالفــــات وعالقــــات التعــــاون بــــين البلــــدان التــــي 
تنسق األولويات والسياسات والخطـط والبـرامج فـي 

ضاء وتتكيف معها
الدول األع

  

٣-
٣ 

صــــــــــــحة العــــــــــــين فــــــــــــي 
إدمــــــــــــاج 

االســـــتراتيجيات والمبـــــادرات والسياســـــات 
صــــادية األوســــع نطاقــــًا 

االجتماعيــــة االقت
للحد م

ن الفقر
  

صـــــحة العـــــين وٕادراجـــــه فـــــي 
تحديـــــد مجـــــال 

االســـــــــــتراتيجيات والمبـــــــــــادرات والسياســـــــــــات 
االجتماعيـــة
 

صـــلة بـــه للحــــد 
صـــادية المت

االقت
من الفقر 

  
ص التعليم 

ضمان إتاحة فر
أمام مـن يعـانون 

ضـعف
من 

 
صـر 

الب
الـذي يمكـن تجنبـه وذاك 

الــــــذي يتعــــــذر تجنبــــــه، 
وتطــــــوير ممارســــــات 

إدراج العجز وتنفيذها وتقييمه
  ا

ضــــــعي السياســــــات 
إعــــــداد رســــــائل رئيســــــية لوا

وتعميمها
  

ضــــاء بشــــأن 
إســــداء المشــــورة إلــــى الــــدول األع

صــحة العــين/
ســبل إدراج 

 
ضــعف 

الوقايــة مــن 
صـــــــــــر فـــــــــــي االســـــــــــتراتيجيات والمبـــــــــــادرات 

الب
صــادية للحــد مــن 

والسياســات االجتماعيــة االقت
الفقر

  

صـــحة العـــين فـــي االســـتراتيجيات 
صـــرة إدمـــاج 

منا
والمبـــــادرات والسيا

صـــــادية 
ســـــات االجتماعيـــــة االقت

للحد من الفقر
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التذييل 
٤  

  
المؤشرات الوطنية للوقاية من العمى وضعف البصر اللذين يمكن تجنبهما

  
  

١ -
 

معدل انتشار حاالت ضعف البصر وأسبابها
 

  
ض/ األساس المنطقي

الغر
  

ص مــن ال
صــر بمــا فيهــا العمــى ورصــد التقــدم المحــرز فــي الــتخل

ضــعف الب
قيــاس حجــم حــاالت 

صــر 
ضــعف الب

عمــى الــذي يمكــن تجنبــه ومكافحــة 
الذي يمكن تجنبه

  
التعريف

  
صنيفه حسب السن ونوع الجنس

ضل ت
صر بما فيها العمى وأسبابها الذي يف

ضعف الب
معدل انتشار حاالت 

  
ضــــــلة لجمــــــع 

األســــــاليب المف
البيانات

  
صائية التمثيلية وذات المنهجية السليمة المتعلقة بمعدال

تتيح الدراسات االستق
ضًال عـن ذلـك، يمثـل التقيـيم 

ت االنتشار األسلوب األجدر بالثقة. وف
ص 

صـة باألشـخا
صـول علـى نتـائج خا

السريع لحاالت العمى الذي يمكن تجنبه والتقييم السريع لخدمات جراحة الكتاركتا منهجيتـين معيـاريتين للح
ضعف الب

المنتمين إلى الفئة العمرية التي تسجل أعلى معدل انتشار لحاالت 
ص الذين تزيد أعمارهم على 

صر أي فئة األشخا
٥٠

 
سنة

  
وحدة القياس

  
صائية السكانية

صر المحدد بناًء على الدراسات االستق
ضعف الب

معدل انتشار حاالت 
  

تكرار جمع البيانات
  

صعيد الوطني
كل خمس سنوات على األقل على ال

  
صدر البيانات

م
  

صحة أو المنسق الوطني المعني/ اللجنة 
وزارة ال

صحة العين
الوطنية المعنية بالوقاية من العمى/ 

  
تعميم البيانات

  
صر وأسبابها

ضعف الب
تحّدث األمانة دوريًا التقديرات العالمية المتعلقة بمعدل انتشار حاالت 

  
  

  
٢-

 
 

عدد العاملين المعنيين برعاية العين حسب الفئة 
  

  
٢-

١
 

 
أطباء العيون

 
  

ض/ األساس المنطقي
الغر

  
تقيــيم مــدى تــوفر 

صــحية الوطنيــة. وأطبــاء 
صــحة العــين بهــدف إعــداد اســتجابة لتنميــة القــدرات مــن أجــل تعزيــز الــنظم ال

القــوى العاملــة فــي مجــال 
العيون هم الفئة األولية التي توفر الخدمات الطبية والجراحية لرعاية العين

  
التعريف

  
صــلين علــى شــهادات التأهيــل كأطبـاء عيــون مــن مؤسســات وطنيــة

عـدد األطبــاء الحا
 

بنــاًء علـى معــايير التأهيــل التــي اعتمــدتها الحكومــة. وأطبــاء 
ض العين ومعالجتها

صلوا على تدريب في طب العيون و/ أو جراحة العين ويعنون بتقييم أمرا
العيون هم أطباء ح
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ضــــــلة لجمــــــع 

األســــــاليب المف
البيانات

  
سجالت الهيئات المهنية والتنظيمية الوطنية

  

وحدة القياس
  

عدد أطباء العيو 
ن لكل مليون نسمة

  
تكرار جمع البيانات

  
 ً سنويا

  
القيود

  
صات الفرعية) واألداء وجودة عمليـا

ص
صحاب التخ

ال يبين العدد نسبة أطباء العيون الذين ال يجرون عمليات جراحية والنتاج السريري (مثل أ
ت 

صنيفها
التدخل. وال تعكس البيانات التوزيع الجغرافي ما لم يجر ت

  
صدر المعلومات

م
  

صحة العين
صحة أو المنسق الوطني المعني/ اللجنة الوطنية المعنية بالوقاية من العمى/ 

وزارة ال
  

تعميم البيانات
  

ضاء
تنشر األمانة سنويًا تحديثًا عالميًا للبيانات استنادًا إلى البيانات الوطنية المتاحة من الدول األع

  
  

 
 

٢-
٢

 
 

صر
صححو الب

م
  

  
ض/ األساس المنطقي

الغر
  

تقيــيم مــدى
 

صــحية الوطنيــة. وغالبــًا 
صــحة العــين بهــدف إعــداد اســتجابة لتنميــة القــدرات مــن أجــل تعزيــز الــنظم ال

تــوفر القــوى العاملــة فــي مجــال 
 ما

ض العين
صابين بأمرا

ص الم
صال األولى بالنسبة إلى األشخا

صر في عدد متزايد من البلدان نقطة االت
صححو الب

يكون م
  

التعريف
  

صــلين 
صــر الحا

صــححي الب
عــدد م

صــر مــن مؤسســات وطنيــة بنــاًء علــى معــايير التأهيــل التــي اعتمــدتها 
صــححي الب

علــى شــهادات التأهيــل كم
الحكومة

  
ضـــــــلة لجمـــــــع 

األســـــــاليب المف
البيانات

  
سجالت الهيئات المهنية والتنظيمية الوطنية

  

وحدة القياس
  

صر لكل مليون نسمة
صححي الب

عدد م
  

تكرار جمع البيانات
  

 ً سنويا
  

القيود
  

ال يدل ال
صـر 

صـححي الب
صوصًا علـى جـودة عمليـات التـدخل للحـد مـن حـاالت العمـى الـذي يمكـن تجنبـه. وتتغيـر معـارف م

عدد على األداء وخ
ومهاراتهم تغيرًا كبيرًا من بلد إلى آخر ألن المناهج الدراسية ليست موحدة

  
صـححي االنكسـار وفئـا

وال تبين األعداد نسـبة العـاملين السـريريين المعنيـين بـالعين وم
ض 

صـر فـي بعـ
صـحح الب

ضـطلع بـدور م
ت مماثلـة أخـرى ت
صر أو ال توجد فيها هذه الفئة

صححي الب
صًا في عدد العاملين المنتمين إلى فئة م

البلدان التي تشهد نق
  

صدر المعلومات
م

  
صحة العين

صحة أو المنسق الوطني المعني/ اللجنة الوطنية المعنية بالوقاية من العمى/ 
وزارة ال

  
تعميم البيان

ات
  

ضاء
تنشر األمانة سنويًا تحديثًا عالميًا للبيانات استنادًا إلى البيانات الوطنية المتاحة من الدول األع

  
    



   

٢الملحق  89  

 
 

٢-
٣

   
صحة العين

العاملون المساعدون المعنيون ب
  

  
ض/ األساس المنطقي

الغر
  

صحة العين بهدف إعداد استجابة لتنمية القدرات 
تقييم مدى توفر القوى العاملة في مجال 

صحية الوطنية. ويمكن تمييـز 
من أجل تعزيز النظم ال

العاملين المتحالفين المعنيين برعاية العين باختالف متطلبات التعليم والتشريعات ولوائح الممارسة والمهارات ونطاق الممارسة بـين الب
لـدان وحتـى 

صـ
ضمن بلد واحد. ويتألف العاملون المتحالفون المعنيون برعاية العين عادة من أخ

صـريات والممرضـين المعنيـين برعايـة العـين ومقـومي 
ائيي الب

صــائيي معالجــة 
صــر وأخ

صــحيح الب
صــر والعــاملين التقنيــين المعنيــين برعايــة العــين وت

صــحيح الب
صــر والمســاعدين المعنيــين برعايــة العــين وت

الب
صورين المعنيين بالعين ومديري شؤون رعاية العين

صناعية والم
صائيي العيون ال

الرؤية وأخ
  

التعريف
  

ضو ترفع التقار 
أعداد العاملين المتحالفين المعنيين برعاية العين الذين يشملون الفئات المهنية التي البد من تحديدها من جانب دولة ع

ير
  

ضــــــلة لجمــــــع 
األســــــاليب المف

البيانات
  

تجميع البيانات الوطنية المستندة إلى البيانـات دون الوطنيـة (علـى مسـتوى المنـاطق) والمنبثقـة
 

صـة 
عـن الجهـات الحكوميـة وغيـر الحكوميـة والخا

التي تقدم خدمات رعاية العين
  

وحدة القياس
  

عدد العاملين المتحالفين المعنيين برعاية العين لكل مليون نسمة
  

تكرار جمع البيانات
  

 ً سنويا
  

القيود
  

صوصًا على جودة عمليـات التـدخل للحـد مـن حـاالت العمـى 
ال تدل األعداد على األداء وخ

الـذي يمكـن تجنبـه. وهنـاك تبـاين كبيـر فـي المعـارف 
والمهارات. وهذه البيانـات مفيـدة لرصـد التقـدم المحـرز فـي البلـدان مـع مـرور الـزمن إال أنـه ال يمكـن أن تسـتخدم اسـتخدامًا جـديرًا بالثقـة 

ض 
ألغـرا

المقارنة بين البلدان بسبب اختالف التسميات
  

صدر المعلومات
م

  
صحة أو المنسق

وزارة ال
 

صحة العين
الوطني المعني/ اللجنة الوطنية المعنية بالوقاية من العمى/ 

  
تعميم البيانات

  
ضاء

تنشر األمانة سنويًا تحديثًا عالميًا للبيانات استنادًا إلى البيانات الوطنية المتاحة من الدول األع
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٣-

 
 

تقديم خدمات جراحة الكتاركتا
  

  
٣-

١
   

معدل جراحة الكتاركتا
  

  
الغ

ض/ األساس المنطقي
ر

  
ضــًا مــا ُتســتخدم كمؤشــر غيــر مباشــر لتقــديم خــدمات 

يمكــن اســتخدام المعــدل فــي تحديــد غايــات وطنيــة لتقــديم خــدمات جراحــة الكتاركتــا. وكثيــرًا أي
رعايــة العــين العامــة. و 

صــر والعمــى النــ
ضــعف الب

صــعيد العــالمي. ويمكــن تجنــب 
مازالــت الكتاركتــا تمثــل ســبب العمــى الرئيســي علــى ال

اجمين عــن 
الكتاركتــا ألن العــالج الفعــال (اســتخراج الكتاركتــا وغــرس عدســات داخــل مقلــة العــين) هــو عــالج مــأمون ونــاجع الســترداد الرؤيــة. ومعــدل جراحــة 
ضــمن البلــدان بــدًال مــن اســتخدامه

الكتاركتــا هــو قيــاس كمــي لتــوفير خــدمات جراحــة الكتاركتــا. ومــن المحتمــل اســتخدام المعــدل لتحديــد األهــداف 
 

للمقارنة بين البلدان. 
  

التعريف
  

عدد عمليات جراحة الكتاركتا المسجلة في السنة لكل مليون نسمة
  

ضــــلة لجمــــع 
األســــاليب المف

البيانات
  

صائية الحكومية
صحية والدراسات االستق

سجالت المعلومات ال
  

وحدة القياس
  

عدد عمليات جراحة الكتاركتا المسجلة لكل مليون نسمة
  

تكرار جمع البي
انات

  
صعيد الوطني. ومن المستحسن مقارنة البيانات على المستوى دون الوطني في البلدان الكبرى.

سنويًا على ال
  

القيود
  

ضـمن القطاعـات الحكوميـة 
ليس هذا المؤشر مجديًا إال عندما يشمل كل عمليات جراحـة الكتاركتـا التـي تجـرى فـي بلـد أي العمليـات التـي تجـرى 

وغير الحكومية
  

التعليق
ات

  
صادر الرسمية للبيانات السكانية (األمم المتحدة) في عمليات الحساب

استخدام الم
  

صدر المعلومات
م

  
صحة العين

صحة أو المنسق الوطني المعني/ اللجنة الوطنية المعنية بالوقاية من العمى/ 
وزارة ال

  
تعميم البيانات

  
تنشر األمانة سنويًا تحديثًا عالميًا للبيانات استنادًا إلى

 
ضاء

البيانات الوطنية المتاحة من الدول األع
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٣-

٢
   

تغطية جراحة الكتاركتا
  

  
ض/ األساس المنطقي

الغر
  

تقييم مدى تلبية خدمات جراحة الكتاركتا لالحتياجات
  

التعريف
  

ضوع لعملية جراحة الكتاركتا الذين خ
صابين بالكتاركتا الثنائية الجانب المؤهلين للخ

ص الم
نسبة األشخا

ضعوا لهذه العملية في عين واحدة أو فـي 
كلتا العينين (على مستوى 
٣/

٦٠
و 

٦/
١٨

(  
ضــــلة لجمــــع 

األســــاليب المف
البيانات

  
ضـًال عـن 

صائية التمثيلية وذات المنهجية السـليمة المتعلقـة بمعـدالت االنتشـار ف
الحساب باستخدام البيانات المنبثقة عن الدراسات االستق

الحسـاب 
باستخدام البيانات ا

لمستمدة من التقييم السريع لحـاالت العمـى الـذي يمكـن تجنبـه والتقيـيم السـريع لخـدمات جراحـة الكتاركتـا اللـذين همـا عبـارة عـن 
ص المنتمين إلى الفئة العمرية التي تسجل أعلى معدل انتشـار لحـاالت العمـى وضـعف 

صة باألشخا
صول على نتائج خا

منهجيتين معياريتين للح
صر بسبب الكتاركتا

الب
 

ص الذين تزيد أعمارهم على 
أي فئة األشخا

٥٠
 

سنة
  

وحدة القياس
  

النسبة
  

تكرار جمع البيانات
  

صر وأسبابها
يعتمد على تكرار إجراء دراسة وطنية/ على مستوى المناطق عن معدل انتشار حاالت العمى وضعف الب

  
القيود

  
 ً ضرورة إجراء دراسات سكانية قد يكون تعميمها محدودا

  
التعليقات

  
ضرية/ الريفية

ضري/ الريفي أو المنطقة الح
صنيف البيانات حسب نوع الجنس والسن والموقع الح

ضل ت
من األف

  
صدر المعلومات

م
  

صحة العين
صحة أو المنسق الوطني المعني/ اللجنة الوطنية المعنية بالوقاية من العمى/ 

وزارة ال
  

تعميم البيانات
  

تنشر األمانة دوريًا تحديثًا للمعلومات
  

          ____________________ 
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  ٣ الملحق
  

  ٢٠٢٠١-٢٠١٣الصحة النفسية ب الخاصةالشاملة خطة العمل 
  

  ] ٢٠١٣أيار/ مايو  ١٦ – ١تنقيح  ٦٦/١٠[ ج
  
 

بشــأن  ٤-٦٥ع ص جقــرار الاعتمــدت جمعيــة الصــحة العالميــة الخامســة والســتون  ٢٠١٢فــي أيــار/ مــايو   -١
ـــوال شـــاملةالســـتجابة اال ضـــرورةالضـــطرابات النفســـية و لالعـــبء العـــالمي   ة والقطـــاعالصـــح قطـــاع جانـــب قة مـــنمنسَّ

خطــة عمــل شــاملة  ضــعأن ي ،ضــمن جملــة أمــور ،المــدير العــام مــن وطلبــت االجتمــاعي علــى المســتوى القطــري.
ــــدول األعضــــاء ،للصــــحة النفســــية ــــى أن تشــــمل ،بالتشــــاور مــــع ال ت والسياســــات والتشــــريعات والخطــــط الخــــدما عل

  واالستراتيجيات والبرامج.
 
شاورات مع الدول األعضاء والمجتمع المـدني والشـركاء م من خالل هذه خطة العمل الشاملة ُوِضعتوقد   -٢

 ينالقطــاع ة مــنمــقدَّ المعبــر تنســيق الخــدمات وذلــك  ،ومتعــدد القطاعــات شــامالً  نهجــاً  خطــة العمــل وتتبــع. الــدوليين
كمــا أنهــا تحــدد والعــالج والتأهيــل والتعــافي. تعزيــز الصــحة النفســية والوقايــة  تركيــز علــىالالصــحي واالجتمــاعي مــع 

وتقتــرح  ،الــدول األعضــاء واألمانــة والشــركاء علــى المســتوى الــدولي واإلقليمــي والــوطني تتخــذهاإجــراءات واضــحة 
في  - خطة العمل تضمنوتالواقع.  التنفيذ والتقدم واألثر مستوياتدم لتقييم ستخَ رئيسية يمكن أن تُ  اً مؤشرات وأهداف

   ٢ية".نفسالصحة البدون صحة ال بأن "والقائل  المبدأ المتفق عليه عالمياً  - جوهرها
 
 األخـرى تيجية وثيقـة مـع خطـط العمـل واالسـتراتيجيات العالميـةاترتبط خطة العمل بروابط مفاهيمية واستر و   -٣

وخطـة العمـل  االستراتيجية العالمية للحد من تعاطي الكحـول علـى نحـو ضـار بما فيهاالتي أقرتها جمعية الصحة، 
ــــةالعالميــــة  عالميــــة للوقايــــة مــــن الســــتراتيجية باال الخاصــــة عمــــلالوخطــــة  ،٢٠١٧-٢٠٠٨لعمــــال، اصــــحة ب المعني

وخطــة العمــل العالميــة الخاصــة بالوقايــة مــن األمــراض غيــر  ٢٠١٣-٢٠٠٨، ية ومكافحتهــاســار األمــراض غيــر ال
التــــي  إلــــى الخطــــط واالســــتراتيجيات اإلقليميــــة خطــــة العمــــل أيضــــاً  تســــتند). و ٢٠٢٠-٢٠١٣الســــارية ومكافحتهــــا (

. سـتعمال المـواداالصحة النفسية وٕاسـاءة أو تعمل على وضعها حاليًا فيما يخص  منظمة الصحة العالمية اعتمدتها
مؤسســـات منظومـــة األمـــم ل التابعـــةتـــآزر مـــع البـــرامج األخـــرى ذات الصـــلة  إلنشـــاء عالقـــةخطـــة العمـــل  تُأِعـــدَّ وقـــد 

  المتحدة وفرق األمم المتحدة المشتركة بين الوكاالت والمنظمات الحكومية الدولية.
 
الصــحة  ات فــي مجــالفجــو الســد ب الخــاصمنظمــة العمــل الــذي ينفــذه برنــامج عمــل ال لــىإخطــة ال وتســتند  -٤
 توسـيع خـدمات الصـحة النفسـية فـيهذا البرنـامج  تركيز محور ) وتتالفى االزدواجية معه. وَتمثلmhGAP( لنفسيةا

اإلرشـادات الالزمــة ر يمة لتـوفمصـمَّ و  نطـاقعالميـة البأنهـا خطـة العمـل تتميـز و . المـوارد التـي تقـل فيهـافـي البيئـات 
، أيــًا ةالمعنيــوغيــره مــن القطاعــات  القطــاع االجتمــاعياســتجابة إلــى  خطــةتتطــرق الو  خطــط العمــل الوطنيــة. لوضــع

  وكذلك استراتيجيات تعزيز الصحة والوقاية. .كانت بيئة الموارد
  
مــن االضــطرابات  مجموعــةلــى إة شــار العمــل هــذه لإل خطــةم مصــطلح "االضــطرابات النفســية" فــي ســتخدَ يُ و   -٥

 لألمــــراض والمشــــاكل الصــــحية ذات الصــــلةلتصــــنيف اإلحصــــائي الــــدولي ضــــمن االنفســــية والســــلوكية التــــي تنــــدرج 
                                                           

  .٨-٦٦ج ص عالقرار انظر    ١
للمصــــطلحات الرئيســــية؛ والــــروابط اإللكترونيــــة لخطــــط العمــــل العالميــــة  اً مســــرد يوجــــد فــــي موقــــع المنظمــــة اإللكترونــــي   ٢

واالســـتراتيجيات والبـــرامج األخـــرى؛ ومعاهـــدات حقـــوق اإلنســـان الدوليـــة واإلقليميـــة؛ وبعـــض المـــواد التقنيـــة والمـــوارد المختـــارة 
  لمنظمة الصحة العالمية في مجال الصحة النفسية.
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التــي تتســبب فــي  تلــكمــن االضــطرابات  المجموعــة هــذه شــملتو  .المراجعــة العاشــرة)الــدولي لألمــراض  التصــنيف(
صـــام واضـــطرابات القلـــق والخـــرف فُ لثنـــائي القطـــب وا المزاجـــيمثـــل االكتئـــاب واالضـــطراب  المـــرضارتفـــاع عـــبء 

ــ حــاالت العجــزو  المــوادواضــطرابات تعــاطي  فــي مــا تظهــر بوادرهــا  ي واضــطرابات النمــو والســلوك التــي عــادةً ذهنال
قــد تكــون هنــاك  المــواد،وفيمــا يخــص الخــرف واضــطرابات تعــاطي  .بمــا فــي ذلــك التوحــد الطفولــة والمراهقــة ةمرحلــ
 عــنمنظمــة الصــحة العالميــة ل فــي تقريــر مــثالً  المبــينالنحــو  إضــافية (علــى وقائيــة اســتراتيجياتإلــى  أيضــاً  حاجــة

. االســتراتيجية العالميــة للحــد مــن تعــاطي الكحــول علــى نحــو ضــار)فــي و  ٢٠١٢١ فــي أوائــل عــام صــدرالخــرف 
مثـل  بـاعتالالت هذه اإلجراءات من كثيرال ، وتتصلالوقاية من االنتحار ، تغطي الخطة إجراءاتوعالوة على ذلك

فــراد ومجموعــات األفــراد الــذين يــنجم وتســتخدم عبــارة "الفئــات الضــعيفة" فــي خطــة العمــل لإلشــارة إلــى األ الصــرع.
ضــعفهم عــن األوضــاع والبيئــات التــي يتعرضــون لهــا (مقارنــة بــأي ضــعف أو عجــز مــالزم). وينبغــي تطبيــق هــذه 

  العبارة ضمن البلدان حسبما يكون مالئمًا على الوضع الوطني.
 
حالة من العافية يمكن فيها للفرد  أنها ها فيمفهوم والتي تمثل، خطة العمل الصحة النفسية أيضاً  تناولتو   -٦

واإلسـهام فـي  على نحو منـتج ومثمـروالعمل  في الحياة اإلجهاد العادية مصادرف مع قدراته الخاصة والتكيُّ  تحقيق
 تعزيـزومنها علـى سـبيل المثـال  الخاصة بنموهم،على الجوانب  ، تركز خطة العملاألطفالب تعلقوفيما ي مجتمعه.

 هماســتعدادو جتماعيــة، بنــاء العالقــات االكــذلك األفكــار والعواطــف و إدارة علــى  تهميــة وقــدر يجــابي بالهو اإل همشــعور 
  في المجتمع. وفعال كاملعلى نحو  ةمشاركال مننهاية الفي بما يَمكِّنهم للتعلم والحصول على التعليم، 

  
وفــي ضــوء انتشــار انتهاكــات حقــوق اإلنســان وممارســات التمييــز التــي يتعــرض لهــا األشــخاص المصــابون   -٧

باضطرابات نفسية، مـن األساسـي اعتمـاد منظـور يراعـي حقـوق اإلنسـان فـي التصـدي لعـبء االضـطرابات النفسـية 
طــط واســتراتيجيات علــى الصــعيد العــالمي. وتشــدد خطــة العمــل علــى الحاجــة إلــى خــدمات وسياســات وتشــريعات وخ

وبرامج ترمي إلى حماية حقـوق المصـابين باضـطرابات نفسـية وتعزيزهـا واحترامهـا تمشـيًا مـع العهـد الـدولي الخـاص 
والعهــــد الــــدولي الخــــاص بــــالحقوق االقتصــــادية واالجتماعيــــة والثقافيــــة واتفاقيــــة حقــــوق  بــــالحقوق المدنيــــة والسياســــية

  وسائر الصكوك الدولية واإلقليمية لحقوق اإلنسان. األشخاص ذوي اإلعاقة واتفاقية حقوق الطفل
  

  وضع العالمياستعراض عام لل
 
دســتور  حيــث يــنص التعريــف الــوارد فــي اإلنســان وعافيتــه، الصــحة النفســية جــزء ال يتجــزأ مــن صــحةإن   -٨

ال مجـرد انعـدام يًا واجتماعيـًا، نفسـالصحة هي حالـة مـن اكتمـال السـالمة بـدنيًا و "على أن:  منظمة الصحة العالمية
أن تتـأثر بمجموعــة مــن العوامــل  األخــرى، الصــحة منـاحي هــا مثــلمثل ،يةنفســويمكــن للصـحة ال المـرض أو العجــز".

تعزيـــز الصـــحة لاســـتراتيجيات شـــاملة  مـــن خـــالل معالجتهـــاموضـــحة أدنـــاه) التـــي يجـــب الاالجتماعيـــة االقتصـــادية (
ة حكومـال يشـمل نهـج ضـمنالتعـافي وتزويد المصابين بها بـالعالج وسـبل النفسية والوقاية من االضطرابات النفسية 

  .ككل
 

  عواقبالمحددات و الالنفسية:  الصحة النفسية واالضطرابات
 
علــى  تــهمثــل قدر  الفرديــة اإلنســان صــفات فــيالنفســية  محــددات الصــحة النفســية واالضــطراباتال تنحصــر   -٩

عوامــل اجتماعيــة وثقافيــة واقتصــادية  تشــمل أيضــاً  وٕانمــامــع اآلخــرين،  هاته وتفاعالتــســلوكيه و فــإدارة أفكــاره وعواط
الـدعم  شـبكاتالمعيشـة وظـروف العمـل و  ومسـتوياتاالجتمـاعي  والضـمانوسياسية وبيئية مثـل السياسـات الوطنيـة 

والتـي أحـد عوامـل الخطـر التـي يمكـن الوقايـة منهـا  سـن مبكـرةالتعـرض للشـدائد فـي في المجتمع. وُيَعـدُّ  االجتماعي
  النفسية. االضطراباتيمكن أن تتسبب في اإلصابة ب

 

                                                           
١ Alzheimer’s Disease International. Dementia: a public health problem. Geneva, World Health Organization, 2012.     
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 فــرادبعــض األ بشــكل ملحــوظ لــدى النفســية الضــطراباتالتعــرض ل خطــر يــزداد قــدالســياق المحلــي  وحســب  -١٠
الفقــر  تعــاني مــناألســر التــي  فــرادأ . وقــد تشــمل تلــك الفئــات الضــعيفة (ولكــن لــيس بالضــرورة)ات فــي المجتمــعفئــوال

ــــب بينالمصــــاواألشــــخاص  ــــال ال ــــة والرضــــع واألطف ــــة واإلهمــــال و عرضــــذين يتحــــاالت صــــحية مزمن ن لســــوء المعامل
واألشــــخاص الــــذين والمســــنين ن يواألقليــــات والســــكان األصــــليوالمـــراهقين المعرضــــين للمــــرة األولــــى لتعــــاطي المــــواد 

 جنســـياً  نيالمتحـــولية و الجنســـ ومزدوجـــي الميـــول والمثليـــينلتمييـــز وانتهاكـــات حقـــوق اإلنســـان والمثليـــات ل يتعرضـــون
 وتعطـي ارئ اإلنسـانية.و الكـوارث الطبيعيـة أو غيرهـا مـن حـاالت الطـ وأاعـات نز ن لليواألشخاص المعرض والسجناء

التمويــل  خفــضإلــى  ةالمؤديــ الكلــي امــل االقتصــادو ع لــى أحــدع قويــاً  مثــاالً  اً العــالم حاليــ التــي يشــهدها األزمــة الماليــة
ــــرغم مــــن ــــى ال ــــاد عل ــــى ازدي الصــــحة النفســــية والخــــدمات االجتماعيــــة بســــبب ارتفــــاع معــــدالت مات خــــد الحاجــــة إل

 الشــباب العــاطلين عــن العمــل). فئــة ضــعيفة جديــدة (مثــل فئــاتظهــور  فضــًال عــناالضــطرابات النفســية واالنتحــار 
  ياإليــذاء البــدنمنزلــي و العنــف الو المتصــلة بــالتهميش والفقــر  االضــطرابات النفســيةتعــد وفــي كثيــر مــن المجتمعــات 

  .رط العمل واإلجهاد من الشواغل المتنامية والسيما بالنسبة إلى صحة المرأةوف
 
علــى ســبيل المثــال ف الوفــاة.و  العجــزمعــدالت  ارتفــاع ضــخم فــي اضــطرابات نفســية مــنبن و يعــاني المصــابو   -١١

عامـــة ب مقارنـــةً ٪ ٦٠٪ إلـــى ٤٠صـــام بنســـبة فُ لوا الشـــديدالمصـــابين باالكتئـــاب  بـــين لوفـــاة المبكـــرةتـــزداد احتمـــاالت ا
عـالج (مثـل السـرطانات وأمـراض  تُتـرك دونمـا  غالبـاً و يـة بدنالصـحة ال فـي لمشاكل ألنهم يتعرضونوذلك  ،السكان

ويــأتي . النتحــارا يْقــِدمون علــى وأ) يالبشــر  يالمنــاع العــوزبفيــروس  عــدوىوال يالســكر  داءالقلـب واألوعيــة الدمويــة و 
  الشباب في جميع أنحاء العالم. بين وفاةال بابأس أشيع بين ةالثاني المرتبةاالنتحار في 

 
خـــرى مثـــل الســـرطان وأمـــراض القلـــب أمـــراض أ تـــأثير متبـــادل مـــعالضـــطرابات النفســـية وغالبـــًا مـــا يكـــون ل  -١٢

 ة وجهـودمشـتركخـدمات  وهـو مـا يتطلـب وجـود ،/ األيـدزيالبشـر  يالمنـاع العـوزبفيروس  عدوىواألوعية الدموية وال
ض النــاس لإلصــابة باحتشــاء عــرِّ نــات تــدل علــى أن االكتئــاب يُ علــى ســبيل المثــال هنــاك بيِّ . فالمــوارد لتعبئــة مشــتركة

مــن احتمــال اإلصــابة  انيزيــد وداء الســكري ، والعكــس صــحيح فاحتشــاء عضــلة القلــبوداء الســكري عضــلة القلــب
مــل الخطــر مثـــل الكثيــر مــن عوااألخــرى فــي االضــطرابات النفســية واألمــراض غيــر الســارية  تتشــاركو  باالكتئــاب.

كبيـر بـين االضـطرابات  توافـق أيضـاً  . وهنـاكجهـادالكحول واإل عاطياالجتماعي واالقتصادي وت انخفاض المستوى
المـــواد االضــطرابات النفســـية والعصـــبية واالضـــطرابات الناجمــة عـــن تعـــاطي المـــواد. و النفســية واضـــطرابات تعـــاطي 

يشـكل و . ٢٠٠٤فـي عـام  الي عـبء المـرض العـالميمن إجمـ ٪١٣ شكلتإلى خسائر كبيرة حيث  تفضي مجتمعةً 
حيـث العـالم ( فـي جميـع أنحـاء٪ من عبء المرض العـالمي وهـو مـن بـين أكبـر أسـباب العجـز ٤,٣كتئاب وحده اال

 يترتــبو . لنســاءل بالنســبةعجــز علــى مســتوى العــالم)، وخاصــة جميــع ســنوات العمــر المقضــية مــع ال٪ مــن ١١يشــكل 
رت دراسـة حديثـة قـدَّ تها مـع تلـك اآلثـار األخـرى: إذ فـي ضـخامتتسـاوى اقتصـادية  آثـار هذه الخسائر الصـحية على

 مليــون دوالر ١٦,٣النــاتج االقتصــادي ســيبلغ خســارة  حيــثالضــطرابات النفســية مــن لأن األثــر التراكمــي العــالمي 
   ١ .٢٠٣٠و ٢٠١١بين عامي  أمريكي

  
والحـبس التشـرد وغالبـًا مـا يكـون  ٢.االضـطرابات النفسـية بسـببواألسر فـي بـراثن الفقـر  األفراديقع  ما وكثيراً   - ١٣

ن عامـة مـ بدرجـة أكبـر بكثيـر الضـطرابات النفسـيةبان و المصـاب ة من المشاكل التـي يتعـرض لهـاغير الئقفي ظروف 
 الحقـوق سـببًا النتهـاك الوصـم والتمييـزيكـون  مـا وغالباً  ضعف.الو  تهميشال معاناتهم من فاقميؤدي إلى تما م ،السكان

ـــفـــي حرمـــان الاضـــطرابات نفســـية و بن يلمصـــابلاإلنســـانية  االقتصـــادية واالجتماعيـــة والثقافيـــة  وقهمكثيـــر مـــنهم مـــن حق
وحقوقهم اإلنجابية وحقهـم فـي التمتـع بـأعلى  التعليمحقهم في قيود على حقهم في العمل و  ما يوضع من باإلضافة إلى

لإليـذاء وغيـر إنسـانية و  لظروف معيشية غيـر صـحية أيضاً األشخاص  هؤالء قد يتعرضو  مستوى ممكن من الصحة.
                                                           

 The global economic burden of non-communicableالمنتـدى االقتصـادي العـالمي، كليـة هارفـارد للصـحة العامـة،     ١

diseases ،٢٠١١. جنيف، المنتدى االقتصادي العالمي.  
٢    Mental health and development: targeting people with mental health conditions as a vulnerable group. 

Geneva, World Health Organization, 2010.                                                                                                  
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مـون مـن وغالبـًا مـا ُيحرَ ، في المرافق الصحية ةومهين عالجية مؤذيةولإلهمال ولممارسات  واالستغالل الجنسي يالبدن
الحــق فــي الــزواج وتأســيس أســرة والحريــة الشخصــية والحــق فــي التصــويت والمشــاركة  حقــوقهم المدنيــة والسياســية مثــل

والحــق فــي التمتــع باألهليــة القانونيــة فــي مســائل أخــرى تمســهم بمــا فيهــا عالجهــم  والكاملــة فــي الحيــاة العامــة الفعالــة
فـــي الغالـــب مـــن أوضـــاع ضـــعيفة وقـــد ينبـــذون اضـــطرابات نفســـية ب المصـــابوناألشـــخاص  وبـــذلك يعـــاني .ورعـــايتهم

اتفاقيـة حقـوق  هدفتلذا  ئية الوطنية والدولية.اإلنما األهدافتحقيق  أمام كبيراً  عائقاً  لشكيمما في المجتمع ويهمشون 
لـى حمايـة وتعزيـز أو انضـمت إليهـا إالتي صادقت عليها  األطراف ملزمة للدول اتفاقية األشخاص ذوي اإلعاقة  وهي

إدراجهــم علــى نحــو ز يــتعز كــذلك و  ،عقليــةو  نفســية ن بعاهــاتو حقــوق جميــع األشــخاص ذوي اإلعاقــة بمــن فــيهم المصــاب
    الدولية. التنميةالتعاون الدولي بما في ذلك برامج  تام في برامج

 
  تهاموارد النظام الصحي واستجاب

  
بـين  كبيـرة فجـوة لـذا فهنـاكاالضـطرابات النفسـية؛  لعـبءحتى اآلن  لم تستجب النظم الصحية بشكل كاف  -١٤

٪ مـن المصـابين باضـطرابات نفسـية ٨٥٪ و٧٦مـا بـين  وهنـاك أنحاء العـالم. جميععالج وتوفيره في الحاجة إلى ال
فــي البلــدان  نســبة المقابلــةال كمــا أن ،فــي البلــدان المنخفضــة والمتوســطة الــدخل لحــالتهمشــديدة ال يتلقــون أي عــالج 

الرعايــة  تــدني جــودة تزيــد الوضــع ســوءاً  التــي ومــن المشــاكل ٪.٥٠٪ و٣٥أيضــًا: مــا بــين  ةالمرتفعــة الــدخل عاليــ
الصادر عن منظمة الصحة العالمية  ٢٠١١أطلس الصحة النفسية  وفريو  يتلقون العالج. الذين نصابيملمة لالمقدَّ 

نــدرة المــوارد المخصصــة داخــل البلــدان لتلبيـة احتياجــات الصــحة النفســية، ويشــدد أيضــًا علــى التوزيــع  تظهــربيانـات 
زال اإلنفـاق السـنوي علـى الصـحة ال يـ مـثالً  وعلـى الصـعيد العـالمي المجحف واالستخدام غيـر الفعـال لهـذه المـوارد.

، فـي البلـدان المنخفضـة الـدخل للفـرد دوالر أمريكـي ٠‚٢٥النفسية أقل من دوالرين أمريكيين للفرد الواحـد، وأقـل مـن 
ـصالمـوارد الماليـة  هـذه ٪ مـن٦٧وما زالـت  بسـوء الحصـائل  هـاطارتبارغـم  القائمـة بـذاتها لمصـحات النفسـيةل ُتخصَّ

دمـج  بمـا فيهـا ،توجيـه هـذه المـوارد نحـو الخـدمات المجتمعيـةفي حالة إعـادة تهاكات حقوق اإلنسان. و الصحية وبان
 ورعايـة الصـحة والطفـل األمرعايـة صـحة بـرامج ومـن خـالل  العموميـة،الرعاية الصـحية  مراكز في الصحة النفسية

لعـدد  حايتسـ –المزمنة  اض غير الساريةاألمر و البشري/ األيدز  يالمناع العوزفيروس مكافحة الجنسية واإلنجابية و 
  .أقل وتكلفة الخدمات بجودة أعلى هذه أكبر من األشخاص الحصول على

 
الصـــحة النفســـية فـــي ب المعنيـــين ين والعـــامينالمتخصصـــ يينالصـــحالعـــاملين عـــدد وهنـــاك نقـــص حـــاد فـــي   -١٥

فــي بلــدان يوجــد فيهــا  يعيشــون نصــف ســكان العــالم فحــوالي .الــدخل المتوســطةالبلــدان و  الــدخل البلــدان المنخفضــة
 أمــا مقــدمو خــدمات رعايــة الصــحة النفســية ؛شــخص أو أكثــر ٢٠٠ ٠٠٠طبيــب نفســي واحــد فــي المتوســط لخدمــة 

نســبة البلــدان المرتفعــة وبالمثــل فــإن  م أكثــر نــدرة.التــدخالت النفســية االجتماعيــة فُهــ تقــديمبون علــى المــدرَّ  اآلخــرون
كثيـــر مـــن نســـبة البلـــدان بًا بشـــأن الصـــحة النفســـية أعلـــى قانونـــبأنهـــا وضـــعت سياســـة وخطـــة و الـــدخل التـــي أفـــادت 

ســوى  تغطــيلصــحة النفســية ال با فــإن القــوانين الخاصــة المنخفضــة الــدخل التــي أفــادت بــذلك. وعلــى ســبيل المثــال
   رتفعة الدخل.في البلدان الم ٪٩٢بنسبة من الناس الذين يعيشون في البلدان المنخفضة الدخل مقارنة  ٪٣٦
  

المجتمــع المــدني فـــي مجــال الصــحة النفســـية فــي البلــدان المنخفضـــة والمتوســطة الــدخل ليســـت  ومبــادرات  -١٦
مـن البلـدان المنخفضـة  ٪٤٩إال فـي  ةالنفسـي ضـطراباتلمنظمـات المصـابين باالفال وجود متطورة بالشكل الكافي. 

علـــى ٪ ٨٠و ٪٣٩األســـرية  تبلـــغ نســـبة الجمعيـــاتمـــن البلـــدان المرتفعـــة الـــدخل؛ فيمـــا  ٪٨٣بنســـبة الـــدخل مقارنـــة 
  التوالي.

  
 خــدمات فــي ةالنفســي ضــطراباتفر األدويــة األساســية الالزمــة لعــالج االاملحــوظ فــي تــو  نقــصهنــاك  خيــراً وأ  -١٧

تـــى األمـــراض غيـــر الســـارية ألمـــراض المعديـــة وحا المتـــوفرة لعـــالجيـــة (بالمقارنـــة مـــع األدويـــة ولالرعايـــة الصـــحية األ
 الصــالحيةيملكــون  الــذينالصــحيين المــؤهلين  عــدد العــامليننقــص  بســبباســتخدامها  هنــاك قيــود علــىاألخــرى)، و 

علـى تقـديم  ةالمدربـ وفـي العمالـة الدوائيـةج غيـر و النهـ هناك نقـص فـي ذلك باإلضافة إلىو  ة لوصف األدوية.كافيال
 ة علــىالنفســي ضــطراباتمــن المصــابين باال حصــول العديــد أمــاممــة مه عقبــةهــذه العوامــل  وتشــكل. تلتــدخالاهــذه 

  الرعاية المناسبة.
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في  ةلصحة النفسيرعاية اة لخصصالموارد المعن ة احالمت البياناتضافة إلى ، وباإللتحسين هذا الوضعو   -١٨
التفصــيلية  تالمرتســما وكــذلكالصــادر عــن منظمــة الصــحة العالميــة،  ٢٠١١أطلــس الصــحة النفســية البلــدان (مــن 
ة عـــن احـــمعلومـــات مت هنـــاك، ١)ةالصـــحة النفســـي لتقيـــيم نظـــماســـتخدام أداة منظمـــة الصـــحة العالميـــة ب التـــي تحـــدَّد

فـي  ةالصـحة النفسـي نظـم رعايـة عزيـزلت هـانطاق توسـيعالتـي يمكـن  المجدية ذات المردوديةية نفستدخالت الصحة ال
الصـحة  ات فـي مجـالفجـو السـد ل ٢٠٠٨فـي عـام  حة العالميـةمنظمـة الصـ الـذي أطلقتـه برنـامجال عينيسـتو  البلدان.
فـي  السـيماو  ،في البلـدان اتتقديم الخدم نطاق لتوسيع يةتدريبمواد أدوات و و  مسندة بالبيِّنات ةتقني تإرشادابالنفسية 
ـ من ذلـكواألهم  ،األولوية ذات الحاالتالموارد. ويركز البرنامج على مجموعة من  التي تقل فيهاالبيئات   هأنـه يوجِّ

 لتعزيـــزنهـــج متكامــل  فــي إطــارتخصصـــين ممقــدمي الرعايــة الصـــحية غيــر ال إلـــىقــدرات ببنـــاء ال برامجــه الخاصــة
  مستويات الرعاية. جميعلصحة النفسية في ا

 
شـاملة  سياسـات وخطـط وقـوانين فـي وضـعدعم البلـدان ل ة أخرىتقني وٕارشاداتاألمانة أدوات  وضعتوقد   -١٩

 مجموعة إرشـادات(مثل  رعاية الصحة النفسيةخدمات  جودة وتوافرتحسين تساعد على سية الصحة النف في مجال
 خــدماتجــودة وفــي تحســين  ٢؛لصــحة النفســية)السياســات وتــوفير خــدمات ا بشــأن وضــع منظمــة الصــحة العالميــة

الخاصـة بمنظمـة  "جـودة"الحـق فـي الالصحية واحترام حقوق المصابين باضطرابات نفسية (مجموعة أدوات  الرعاية
عـادة بنـاء نظـم الصـحة النفسـية بعـد الكـوارث إ الكـوارث و  حاالتغاثة في إلفي تنفيذ عمليات او  ٣؛الصحة العالمية)

ية والـدعم النفسـي االجتمـاعي عقلالصحة ال في مجالالمشتركة بين الوكاالت  للجنة الدائمة المبادئ التوجيهية مثل(
 ذلــك نإال أ الالزمــة المعرفــة والمعلومــات واألدوات التقنيــة وجــود ةضــرور  وعلــى الــرغم مــن ٤.طــوارئ)ال تفــي حــاال
 يتسـنىالتنفيـذ حتـى  نحـوالمـوارد  توجيـهو  ةالشـراكتـدعيم و  يالقيـادالـدور  إلـى تعزيـز أيضـاً  حاجـة؛ فهناك غير كافٍ 

  .والتقييم العمل مرحلة إلى البيِّناتجمع  مرحلة التحرك بشكل حاسم من
  
  

  ٢٠٢٠-٢٠١٣الشاملة هيكل خطة العمل 
 

والوقاية  وحمايتها، هاوتعزيز قيمة الصحة النفسية  إعالء يمكن فيه عالم إيجاد خطة العمل في رؤيةتتمثل   -٢٠
ممارسـة كامـل ل هذه االضـطراباتمن  الذين يعانون شخاصألل ٕاتاحة الفرصةو  ،اإلصابة باالضطرابات النفسية من

وقـت الفـي  ،ةيـالثقاف مـن الناحيـةاجتماعيـة عاليـة الجـودة ومناسـبة و  ةيصـح رعايـة حقوقهم اإلنسانية والحصول علـى
 ةكاملـالالمشـاركة تيسـير الصـحة و  ى ممكـن مـنأعلـى مسـتو  بلـوغ ذلـك بهـدفو التعـافي،  لمساعدتهم على ،المناسب

  لوصم والتمييز.ل ومكان العمل دون التعرضمجتمع الفي 
  

وتــوفير  ،االضــطرابات النفســية والوقايــة مــن ،لســالمة النفســيةا تعزيــز فهــو العمــل خطــةالعــام ل الهــدفأمــا   -٢١
الوفـاة والمراضـة والعجـز  تمعـدال خفـضو  يةاإلنسـان هموتعزيـز حقـوق همتعـافي فـرص وتحسـين بهالمصابين ل الرعاية
  .بينهم

  
  

                                                           
١  WHO-AIMS version 2.2: World Health Organization assessment instrument for mental Health Systems, 

Geneva, World Health Organization, 2005 (document WHO/MSD/MER/05.2).                                                   
     ٢ http://www.who.int/mental_health/policy/essentialpackage1/en/index.html  أيــــــار/  ٢٤(تــــــم االطــــــالع عليــــــه فــــــي
  ).٢٠١٣ مايو
٣   WHO QualityRights tool kit: assessing and improving quality and human rights in mental health and social 

care facilities. Geneva, World Health Organization, 2012.                                                                                            

 IASC guidelines on mental health and psychosocial support inاللجنــة الدائمــة المشــتركة بــين الوكــاالت. ٤    

emergency settings،  ،٢٠٠٧اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت.  
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 خطة العمل: أغراض وفيما يلي  -٢٢
 
  لصحة النفسيةا تصريف الشؤون في مجالو  ةقيادال فعالية تعزيز )١(

 لالحتياجــات بةيســتجمالو الرعايــة االجتماعيــة الشــاملة والمتكاملــة و  الصــحة النفســية تــوفير خــدمات  )٢(
   مجتمعيةالصحية المرافق الفي 

   تنفيذ استراتيجيات لتعزيز الصحة النفسية والوقاية من االضطرابات النفسية  )٣(

   .صة بالصحة النفسيةث الخاو البحٕاجراء و  البيِّناتجمع وطرق نظم المعلومات  حسينت  )٤(
  

الــدول  تقــوم بــه الــذي ُيبنــى عليــه مــا سااألســ غــرض مــن هــذه األغــراضلكــل  ُحــدِّدتتــوفر الغايــات العالميــة التــي 
هــذه  تقــف وينبغــي أالَّ  ها مـن أجــل تحقيــق األهــداف العالميـة،قياســيمكــن  مــن إجــراءات وٕانجـازات جماعيــة األعضـاء
عالميـة.  غايـاتت بالفعـل حققـالتـي  البلـدانفي حالـة  خاصةو  وطنية أكثر طموحاً  غاياتتحديد  عائقًا أمامالغايات 

  العالمية المحددة. بلوغ الغايات المحرز نحوالمؤشرات الالزمة لقياس التقدم  ١ وترد في التذييل
  

  :ج شاملةو هنمبادئ و تعتمد خطة العمل على ستة   - ٢٣
 

أو  واالقتصـادي جتمـاعياال الوضعبغض النظر عن العمر أو الجنس أو الصحية الشاملة:  التغطية  •
ن يلمصــابل يجــب أن تتــوفر اإلنصــاف،لمبــدأ  واتباعــاً  ،العرقــي أو التوجــه الجنســي نتمــاءالعــرق أو اال

 – األساسـية التـي تمكـنهم االجتماعيـةو الحصـول علـى الخـدمات الصـحية  إمكانيـةباضطرابات نفسـية 
 مستوى يمكن بلوغه من الصحة. أعلىمن تحقيق التعافي و  -دون إفقار أنفسهم 

تعزيـز الصـحة  الراميـة إلـىوالتدخالت ستراتيجيات واإلجراءات االأن تكون  يجب: حقوق اإلنسان  •
اتفاقيــة حقــوق  أحكــام متوافقــة مــع المصــابين بهــاعــالج و  النفســية والوقايــة مــن االضــطرابات النفســية

 .حقوق اإلنسانلالدولية واإلقليمية  صكوكالوغيرها من  األشخاص ذوي اإلعاقة

تعزيز الصـحة  ستراتيجيات واإلجراءات الرامية إلىاال كونأن ت يجببالبيِّنات: ة مسندال ةالممارس  •
علميـة و/ أو ال البيِّناتلى مستندة إ المصابين بهاعالج و  النفسية والوقاية من االضطرابات النفسية

 مع وضع االعتبارات الثقافية في الحسبان. ،أفضل الممارسات

 المعنيـــةيجـــب أن تراعـــي السياســـات والخطـــط والخـــدمات  عمـــر:مراحـــل اللجميـــع  الشـــامل نهجالـــ  •
الرضــاعة  هـابمـا في العمــرمراحـل جميـع حتياجــات الصـحية واالجتماعيـة فــي لصـحة النفسـية االبا

 .شيخوخةوالطفولة والمراهقة والبلوغ وال

 لصــــحة النفســــيةبهــــدف تعزيــــز اقة اســــتجابة شــــاملة ومنسَّــــ إن تقــــديم : القطاعــــاتتعــــدد المالــــنهج   •
 والقضـاء والتوظيـفعامـة مثـل الصـحة والتعلـيم القطاعـات ال العديد مـن مع إنشاء شراكة يقتضي

على  ،ذات الصلة إلى جانب القطاع الخاص األخرى والقطاعات والرعاية االجتماعية واإلسكان
 .القطريةوضاع األ مع أن يكون ذلك متماشياً 

تمكـــين تـــوفير الســـبل ليجـــب : اجتماعيـــةو تمكـــين المصـــابين باضـــطرابات نفســـية وٕاعاقـــات نفســـية   •
 ةتعلقــــالم األنشــــطةفــــي  هموٕاشــــراك اجتماعيــــةو المصــــابين باضــــطرابات نفســــية وٕاعاقــــات نفســــية 

وتــوفير الخــدمات  ســن القــوانينتخطــيط و السياســات و رســم المناصــرة و كأنشــطة البالصــحة النفســية 
 والمراقبة والبحث والتقييم.
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والبــد مــن تكييــف اإلطــار الــذي تتيحــه خطــة العمــل هــذه علــى الصــعيد اإلقليمــي لكــي تؤخــذ فــي الحســبان   -٢٤
ــيم. وينبغــي بحــث اإلجــراءات المقتــرح أن تتخــذها الــدول األعضــاء وتكييفهــا حســب مقتضــى  األوضــاع حســب اإلقل

الظروف الوطنية المحددة بغية تحقيق األغـراض المنشـودة. وال توجـد أي خطـة عمـل الحال مع األولويات الوطنية و 
عامــة تصــلح لجميــع البلــدان إذ تمــر البلــدان بمراحــل مختلفــة فــي إرســاء عمليــة شــاملة للمواجهــة وتنفيــذها فــي مجــال 

  الصحة النفسية.
  

واإلجــراءات  نون والوطنيـويدوللشــركاء الـالـدول األعضـاء و أن تتخــذها ا اإلجـراءات المقتـرح
  األمانة الواجب أن تتخذها

  
ن لتحقيـــق الرؤيـــة و ن والوطنيـــو لشـــركاء الـــدوليالـــدول األعضـــاء و ا أن تتخـــذها حقتـــرَ يُ  إجـــراءات محـــددةثمـــة   -٢٥

علــى و  .اتخاذهـااألمانـة محـددة يجـب علـى باإلضـافة إلــى إجـراءات ذلـك  العمـل، نـة لخطـةالمعلَ واألغـراض  والهـدف
فــي  أيضــاً  هماســسي هــامن العديــدن إال أ غــرض مــن األغــراضد بشــكل منفصــل لكــل حــدَّ الــرغم مــن أن اإلجــراءات تُ 

  .٢ التذييلعرض بعض الخيارات الممكنة لتنفيذ هذه اإلجراءات في ناألخرى لخطة العمل. و  األغراضتحقيق 
 
ـــذ خطـــة العمـــل العالميـــة للصـــحة النفســـية   -٢٦ واإلقليميـــين ن يالشـــركاء الـــدولي بصـــورة فعالـــة يجـــب علـــىولتنفي

  :نذكر فيما يلي بعض هؤالء الشركاء على سبيل المثال ال الحصر اتخاذ عدد من اإلجراءات. والوطنيين
 

البنــك الــدولي ووكــاالت األمــم المتحــدة مثــل ( دوليــة متعــددة األطــراف وكــاالت ومنهــاوكــاالت إنمائيــة   •
دون إقليميـة دوليـة ووكـاالت حكوميـة  ية اإلقليميـة)ائنممصارف اإلمثل الاإلنمائية) ووكاالت إقليمية (

 لمعونة اإلنمائية ثنائية األطراف؛لووكاالت 

لصـحة ا فـي مجـال شبكة المراكز المتعاونـة مـع منظمـة الصـحة العالميـة وتتضمنمؤسسات أكاديمية   •
البلـدان  فـيالنفسية وحقوق اإلنسان والمحددات االجتماعية للصحة وغيرها من الشـبكات ذات الصـلة 

 النامية والمتقدمة؛

 ويشـمل منظمـات المصـابين باالضـطرابات النفسـية واإلعاقـات النفسـية واالجتماعيـة ،المجتمع المـدني  •
وجمعيات المستفيدين من الخدمات وجمعيات ومنظمات أخرى مماثلة وجمعيات أفراد األسر ومقدمي 

 المنظمــات غيــر الحكوميــةالرعايــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة المعنيــة بالصــحة النفســية وغيرهــا مــن 
 بكاتشـالوالمنظمـات الدينيـة و والمنظمات المعنيـة بحقـوق اإلنسـان والمنظمات المجتمعية  ذات الصلة

 .ومقدمي الخدمات الصحة النفسية وجمعيات مهنيي الرعاية الصحيةو  المعنية بالتنمية

، إدارة الشــؤونت فــي مجــاال ةتشــمل إجــراءات متعـدد قـدمــا تتــداخل أدوار هـذه المجموعــات الــثالث و  وغالبـاً   -٢٧
اإلعـالم االضـطرابات النفسـية، و مـن والوقايـة  وتعزيز الصحة النفسية ،جتماعيةاالو  الصحية خدمات الرعايةتوفير و 

مـن الضـروري  نظـر اإلجـراءات المـذكورة أدنـاه). وسـيكوناث (و البحـٕاجـراء ، و البيِّنـاتجمـع و الصحة النفسـية، بشأن 
جـــراءات الشـــركاء لتوضـــيح األدوار واإلمختلـــف حتياجـــات وقـــدرات قطـــري الال علـــى المســـتوى تقيـــيم إجـــراء عمليـــات

  حة الرئيسيين.مجموعات أصحاب المصلمن  المطلوبة
  

  لصحة النفسيةا تصريف الشؤون في مجالو  ةقيادال فعالية تعزيز  :١ الغرض
  

رك فيهـــا العديـــد مـــن أصـــحاب المصـــلحة امعقـــدة يشـــ هـــي مهـــامتخطـــيط وتنظـــيم وتمويـــل الـــنظم الصـــحية   -٢٨
ولية ؤ المســـ ،لصـــحة النفســـية للســـكانل األساســـية ةحاميـــالبوصـــفها  ،وتتحمـــل الحكومـــاتومســـتويات إداريـــة مختلفـــة. 

لصـحة ا وتعزيـزحتياجـات وخدميـة مناسـبة لضـمان تلبيـة اال يـةتمويلو  ترتيبـات مؤسسـية وقانونيـة اتخـاذ عن الرئيسية
 المواطنين. لجميعالنفسية 
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المنظمــات غيــر الحكوميـــة بعالقتهــا  لتشــملتمتــد  بــلعلــى الحكومــة  مهمــة تصــريف الشــؤونال تقتصــر و   -٢٩
منظمــات المصــابين باالضــطرابات النفســية  الســيماو  –بإمكــان المجتمــع المــدني القــوي ومنظمــات المجتمــع المــدني. 

سياسـات وقـوانين وخـدمات أكثـر  إيجـادسـاعد علـى يأن  –ة يـالرعامقـدمي و  واألسـر واإلعاقات النفسـية واالجتماعيـة
  .حقوق اإلنسانلالدولية واإلقليمية  صكوكالمع  على نحو يتفقلصحة النفسية ا في مجال لةءلمسال قابليةلية و افع
  

القيـادة وااللتـزام  تَـَوفُّر الصـحة النفسـية تتنـاولوخطـط فعالـة  سياسـات وضعومن العوامل الرئيسية الالزمة ل  -٣٠
 جــراءاتاإلأصــحاب المصــلحة المعنيــين، واإلعــداد الواضــح لمجــاالت العمــل، وصــياغة  مشــاركةالحكومــات، و  لــدى

لكرامـة المتأصـلة ا صـونو  اإلنصـاف، بمبـدأ هتمـام الصـريح، واالوباالسـتناد إلـى البيِّنـاتي المال باالسترشاد بالوضع
، وحمايـــة الفئـــات الضـــعيفة يةاإلنســـان همحقـــوقاحتـــرام و واجتماعيـــة  لمصـــابين باضـــطرابات نفســـية وٕاعاقـــات نفســـيةل

  شة.همَّ والمُ 
 
 اتالسياسـ بإحكـام فـيتـدخالت الصـحة النفسـية  دمـجعنـد  فعاليـةً و  ةً قـو  االسـتجابات ومن المتوقع أن تـزداد  -٣١

مخصصـة للصـحة النفسـية  طوخطـ اتوضـع سياسـ أيضاً  ضروريمن الما يكون  غالباً و الصحية الوطنية.  طوالخط
  .أكثر تفصيالً ات إرشاد إعطاء يتسنى حتى

 
فــي قــوانين أخــرى  أو مــدمجاً مســتقلة كــان وثيقــة تشــريعية  ســواءً  –يجــب أن يعمــل قــانون الصــحة النفســية و   -٣٢

مــن  ، وذلــكلصــحة النفســيةا لسياســات ســيةرئيال واألغــراضعلــى تقنــين المبــادئ والقــيم  –بالصــحة واألهليــة  تتعلــق
ـــرة اجتماعيـــةو  صـــحية خـــدمات وتطـــويرلتعزيـــز حقـــوق اإلنســـان  ورقابيـــةآليـــات قانونيـــة  خـــالل مـــثًال إنشـــاء فـــي  ُمَيسَّ

  .المحلي المجتمع
 
 المنصــوص عليهــا فــي بالصــحة النفســية بااللتزامــات المعنيــةت والخطــط والقــوانين السياســا ويجــب أن تتقيــد  -٣٣

  وغيرها من اتفاقيات حقوق اإلنسان اإلقليمية والدولية. اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
  

ذات  الصحية األخـرى شراكاتالبرامج و الفي  إدراج قضايا الصحة النفسية بشكل أكثر وضوحاً  ومن المهم  -٣٤
/ البشــري يالمنــاع العــوزالخاصــة بفيــروس هــا علــى ســبيل المثــال تلــك (ومنوٕادماجهــا فــي تيارهــا الرئيســي  ولويــةاأل

ة) وكــذلك فــي يالصــح ةعاملــقــوى الاألمــراض غيــر الســارية، والتحــالف العــالمي للو صــحة المــرأة والطفــل، و األيــدز، 
التــي تتنــاول التعلــيم  لــى ســبيل المثــال تلــكهــا عومن -السياسـات والقــوانين الخاصــة بالقطاعــات األخــرى ذات الصــلة 

 – االجتمـــاعي والحـــد مـــن الفقـــر والتنميـــة ضـــمانوحمايـــة حقـــوق اإلنســـان وال والجهـــاز القضـــائيوالعجـــز  والتوظيـــف
 يـة التـي تبـذلهاقيادالجهـود ال ي فـيمحـور  كعنصـرمتعـددة األبعـاد لـنظم الصـحة النفسـية و الات متطلبـال لبيةلت ةليوسك
  االضطرابات النفسية وتعزيز الصحة النفسية. الوقاية منلخدمات العالجية و تحسين اللحكومات ا

 
الصـحة بشـأن ث سياساتها/ خططهـا يحدتوضع أو  انتهت من ٪ من البلدان قد٨٠تكون  أن :١-١ الغاية العالمية

  ).٢٠٢٠حقوق اإلنسان (بحلول عام لالدولية واإلقليمية  صكوكالمع  على نحو يتماشىالنفسية 
  

الصــحة النفســية بشــأن هــا قوانينث يحــدتوضــع أو  انتهــت مــن ٪ مــن البلــدان قــد٥٠تكــون  أن :٢-١ الغايــة العالميــة
  ).٢٠٢٠حقوق اإلنسان (بحلول عام لالدولية واإلقليمية  صكوكالمع  على نحو يتماشى

  
  لدول األعضاءا أن تتخذها اإلجراءات المقترح

  
 وتعزيــز وتحــديث وتنفيــذ السياســات واالســتراتيجيات والبــرامج والقــوانين واللــوائح وضــع: نيانو والقــ اتالسياســ  -٣٥

 اتالممارســ لقواعــد مــدوناتإنشــاء بمــا فــي ذلــك  المعنيــة،القطاعــات  جميــعة بالصــحة النفســية فــي قــلالمتعالوطنيــة 
وأفضـل الممارسـات  المتاحـةالبيِّنـات يتماشى مـع  على نحو ،وآليات لمراقبة حماية حقوق اإلنسان وتنفيذ التشريعات

  حقوق اإلنسان الدولية واإلقليمية. صكوكاتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وغيرها من و 
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 ،ةالمعنيـفـي جميـع القطاعـات  ،ميزانيـة تخصـيصو  ةر قـدَّ المُ  الحاجـةالتخطيط على أسـاس  :تخطيط الموارد  -٣٦
لتنفيــذ خطــط وٕاجــراءات الصــحة النفســية المتفــق  لالزمــةاتناســب مــع المــوارد البشــرية المحــددة وغيرهــا مــن المــوارد ت

  .بالبيِّناتة مسندالوعليها 
 
 المصابون بمن فيهم –ة المعنيتحفيز أصحاب المصلحة من جميع القطاعات ة: تعاون أصحاب المصلح  -٣٧
وتنفيــذ السياســات والقــوانين والخــدمات  وضــعفــي  هموٕاشــراك – هم ومقــدمو الرعايــةاالضــطرابات النفســية وأفــراد أســر ب

  أو آلية رسمية./ و بنيةمن خالل  ،المتصلة بالصحة النفسية
 
دور  ضــمان إعطــاء: واجتماعيــة ومنظمــاتهم اضــطرابات نفســية وٕاعاقــات نفســيةب المصــابينتعزيــز وتمكــين   -٣٨

 ةلتــأثير علــى عمليــل كافيــةال مــنحهم الصــالحيةواجتماعيــة و  اضــطرابات نفســية وٕاعاقــات نفســيةب للمصــابينرســمي 
  تصميم وتخطيط وتنفيذ السياسات والقوانين والخدمات.

 
  األمانة المطلوبة مناإلجراءات 

 
السياسـات فـي مجـال وضـع  –بنـاء القـدرات و  –تجميـع المعـارف وأفضـل الممارسـات ن: يانو والق اتالسياس  -٣٩

إنشــاء ويشــمل ذلــك  هــا،وتقييم عديــدةقطاعــات  جانــب ها مــنوالخطــط والقــوانين ذات الصــلة بالصــحة النفســية وتنفيــذ
يتماشـى مـع اتفاقيـة  علـى نحـو ،وآليـات لمراقبـة حمايـة حقـوق اإلنسـان وتنفيـذ التشـريعات اتالممارس لقواعد مدونات

  حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وغيرها من اتفاقيات حقوق اإلنسان الدولية واإلقليمية.
  

بـين  اتنفقـال َتتبُّـعو  اتميزانيـال وضـعمـوارد و اللبلـدان فـي تخطـيط ا إلـى يالدعم التقنـتقديم تخطيط الموارد:   -٤٠
  الصحة النفسية.قطاعات متعددة في مجال 

 
الالزمـــة لتعزيـــز التعـــاون والتفاعـــل بــــين  أفضـــل الممارســــات واألدوات وفيرتـــ: ةتعـــاون أصـــحاب المصـــلح  -٤١

واالســتراتيجيات  اتوتنفيــذ وتقيــيم السياســ وضــعالــدولي واإلقليمــي والــوطني فــي  ىأصــحاب المصــلحة علــى المســتو 
، ةاالجتماعيـ شـؤونوال والقضـاءالصحة ب من بينهم القطاعات المعنيةو  ،والبرامج والقوانين الخاصة بالصحة النفسية

ة يــالرعامقــدمو و  ،جتماعيــةاالو  نفســيةالعاقــات اإلنفســية و الضــطرابات الاب والمصــابونوجماعــات المجتمــع المــدني، 
  ووكاالت حقوق اإلنسان. ،منظومة األمم المتحدةل التابعة مؤسساتالو  وأفراد األسر،

 
إشـــراك منظمـــات  :واجتماعيـــة ومنظمـــاتهم اضـــطرابات نفســـية وٕاعاقـــات نفســـيةب المصـــابينتعزيـــز وتمكـــين   -٤٢

الــــدولي  ىالمصــــابين باالضــــطرابات النفســــية واإلعاقــــات النفســــية واالجتماعيــــة فــــي صــــنع السياســــات علــــى المســــتو 
م األدوات التقنيـة يتصـمالـالزم ل بالـدعم لمنظمـاتا زويـدوت كل منظمـة الصـحة العالميـةامي والوطني ضمن هيواإلقلي

 التــي وضــعتها دواتاألحقــوق اإلنســان و لواإلقليميــة الدوليــة  صــكوكاللــى إســتناد باال وذلــك لبنــاء القــدرات، المطلوبــة
  حقوق اإلنسان والصحة النفسية.لتعزيز  منظمة الصحة العالمية

  
  نون والوطنيولشركاء الدوليا أن يتخذها اإلجراءات المقترح

 
والحد من الفقـر  الصحةب المعنية السياسات واالستراتيجيات والتدخالت الصحة النفسية في تدخالتج ادمإ  -٤٣

  التنمية.و 
  

بهــــا ووضــــعها ضــــمن  االهتمــــامينبغــــي ضــــعيفة ومهمشــــة  كفئــــةالمصــــابين باضــــطرابات نفســــية  تضــــمين  -٤٤
ــ  بــرامجالهم فــي تضــميناســتراتيجيات التنميــة والحــد مــن الفقــر، ومــن أمثلــة ذلــك فــي  األمــر فــي هاوٕاشــراك اتاألولوي
  حقوق اإلنسان.ب والخطط الخاصة ،وسبل العيش توظيفالتعليم والب المعنية

 
 ،الصـحية العامـة وذات األولويـة وبـرامج البحـوث لخطط والسياسـاتضمن ا بوضوحالصحة النفسية  إدراج  -٤٥

البشــري/ األيــدز وصــحة المــرأة وصــحة األطفــال  يالمنــاع العــوزاألمراض غيــر الســارية وفيــروس بــ المعنيــة هــابمــا في
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 ،مثــل التحــالف العــالمي للقــوى العاملــة الصــحية ،مــن خــالل البــرامج والشــراكات األفقيــة تعزيزهــا والمــراهقين، وكــذلك
  وغيرها من الشراكات الدولية واإلقليمية.

 
فعالـــة  اســـتراتيجيات تـــدخلتشـــريعات و سياســـات و وضـــع بشـــأن  البلـــدانبـــين  المعلومـــات بـــادلدعـــم فـــرص ت  -٤٦
 طـرأإلـى  سـتناداً ااالضـطرابات مـن تلـك  التعـافيوتعزيـز تعزيز الصـحة النفسـية والوقايـة مـن االضـطرابات النفسـية ل

  .ةواإلقليمي ةحقوق اإلنسان الدولي
 
جتماعيــة االو باالضــطرابات النفســية واإلعاقــات النفســية  ات المصــابيننظمــدعــم إنشــاء وتعزيــز جمعيــات وم  -٤٧

بين ات و فئالحوار بين هذه ال يرسية، وتقائمقين الاالمع اتنظمفي م هم، ودمجيتهمرعاالقائمين على و  همأسر  وكذلك
  توظيـفوالتعلـيم وال والعجـزبالصحة وحقوق اإلنسـان  في القطاعات المعنيةالعاملين الصحيين والسلطات الحكومية 

  االجتماعية. شؤونوال والقضاء
 

ـــوفير خـــدمات٢ الغـــرض ـــة و  الصـــحة النفســـية : ت ـــة الشـــاملة والمتكامل ـــة االجتماعي  بةيســـتجمالو الرعاي
  مجتمعيةالصحية المرافق الفي  لالحتياجات

  
منظمـة الصـحة العالميـة  ات توصـيالخـدمتحسـين جـودة في إطار تحسين فـرص الحصـول علـى الرعايـة و   -٤٨

 لصـــحة النفســـيةاخـــدمات رعايـــة  ٕادخـــالجتماعيـــة؛ و للصـــحة النفســـية والرعايـــة االشـــاملة  يـــةخـــدمات مجتمع بإنشـــاء
مــن الرعايــة خــدمات  تــوفيرســتمرار واالرعايــة الصــحية األوليــة؛ مراكــز ة و وميــفــي المستشــفيات العم والعــالج النفســي

ن مقـــدمي الرعايـــة الرســـمية وغيـــر التعـــاون الفعـــال بـــيو ومســـتويات النظـــام الصـــحي؛  الرعايـــةمختلـــف مقـــدمي  خـــالل
  استخدام التكنولوجيات الصحية اإللكترونية والمتنقلة. مثالً  الرعاية الذاتية، من خالل شجيعالرسمية؛ وت

  
 مســـندةاســـتخدام بروتوكـــوالت وممارســـات  ينبغـــيالصـــحة النفســـية  عاليـــة الجـــودة لرعايـــة خـــدمات وإلنشـــاء  -٤٩

اج مبادئ حقوق اإلنسان فيهـا واحتـرام االسـتقاللية الفرديـة وحمايـة ر وٕادبما في ذلك عمليات التدخل المبكر  بالبيِّنات
علــى تحســين الصــحة النفســية  مقتصــراً  العــاملين الصــحيين تــدخل يكــونال أ يجــب لــى ذلــكع وعــالوةً كرامــة النــاس. 

لرعاية الصحية البدنية ا المراهقين والبالغين إلىمن األطفال و  لمصابين باضطرابات نفسيةا احتياج تلبية ٕانما أيضاً و 
التــي تُتــَرك دون  نفســيةالبدنيــة و الة يصــحالمشــاكل لل االعــتالالت المصــاحبةرتفــاع معــدالت ال نظــراً والعكــس صــحيح 

  .كارتفاع معدالت استهالك التبغ مثالً  ها من عوامل خطررتبط بوما ي عالج
 
علــى التعــافي  اً قائمــ اً الصــحة النفســية نهجــ الالزمــة لتعزيــز يــةالمجتمعتقــديم الخــدمات  يتضــمنأن  ويجــب  -٥٠

 تحقيق طموحـاتهم وأهـدافهم.لجتماعية وااضطرابات نفسية وٕاعاقات نفسية من  الذين يعانون يركز على دعم األفراد
التـــي  وســائلاألفــراد عــن حـــالتهم وعــن ال علــى مـــا يتصــوره تعــرف: الاتالخــدم لتقـــديموتشــمل المتطلبــات األساســية 

 وٕاتاحة؛ ةرعاي لهم من في ما ُيقدَّم كشركاء متساوين الناسالعمل مع و ؛ والتصرف وفقًا لذلك تساعدهم على التعافي
 زمالءالرعايـة؛ واالسـتعانة بـ الشـخص الـذي يقـدماختيـار  يتضـمن ذلـكو  ،المـداواةوطـرق  بين أنـواع العـالج يارتخاال

يتبــادلون الشــعور باالنتمــاء إضــافة إلــى تــوفير خبــراتهم. ويتطلــب الــذين يشــجعون بعضــهم بعضــًا و العمــل والــداعمين 
مراحـــل الحيـــاة، وعنـــد مختلـــف فـــي  ،ن فـــي دعـــم الخـــدماتيلعـــاملل يتـــيحنهـــج متعـــدد القطاعـــات  األمـــر أيضـــًا وضـــع

(الـذي  العمـل فـي حـقالمثـل  يةاإلنسـان همعلـى حقـوق المصابين بهذه االضطرابات حصولتيسير فرص  ،االقتضاء
  هادفة.النشطة األو  المجتمعية برامجالنشطة و األالتعليم والمشاركة في و والسكن العودة إلى العمل)  يشمل برامج

 
ـــادة  -٥١ ـــةالمشـــاركة  وهنـــاك حاجـــة إلـــى زي الخـــدمات  فـــي إعـــادة تنظـــيم اتالخـــدم يمســـتخدمل والمســـاندة الفعال

 الضــروري أيضــًا زيــادة مــنو الحتياجــاتهم.  الرعايــة والعــالج أكثــر اســتجابةً  حتــى تكــون تهــاومراقب هــاوتقييم هاوتقــديم
ــــة الصــــح ــــدمي الرعاي ــــر الرســــمي"ة النفســــية يالتعــــاون مــــع مق ــــديني ســــراأل مــــنهمو  ة"،غي ن و ن والمعــــالجو والزعمــــاء ال

  المدارس وضباط الشرطة والمنظمات غير الحكومية المحلية. وومعلم نو ن الشعبيو والمعالج الروحانيون
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الخــدمات احتياجــات الفئــات الضــعيفة والمهمشــة فــي المجتمــع  تلبــيخــرى أن ســية األساومــن المتطلبــات األ  -٥٢
البشري/ األيدز، والنساء واألطفال  يالمناع العوزن بفيروس و ، والمصابواقتصادياً  المحرومة اجتماعياً  األسر ومنها

ـــل يتعرضـــونالـــذين   نو المتحولـــو  يةالجنســـ ومزدوجـــو الميـــولن و لعنـــف المنزلـــي، وضـــحايا العنـــف، والمثليـــات والمثلي
وغيرهــا ، واألقليــات تهمن مــن حــريو اللجــوء، واألشــخاص المحرومــ ون، وطــالبو ، والشــعوب األصــلية، والمهــاجر جنســياً 
  السياق الوطني. الفئات الموجودة ضمن من
 
 تـــوافر ضـــمان هـــاوالتعـــافي من حـــاالت الطـــوارئ اإلنســـانيةلعنـــد التخطـــيط لالســـتجابة  األهميـــة بمكـــانومـــن   -٥٣

  على نطاق واسع. ةجتماعي المجتمعيي واالنفسالدعم الوسائل النفسية و خدمات الصحة 
 
النزاعــــات  وأمثــــل الكــــوارث الطبيعيــــة  ،ة أو ضــــغوط شــــديدةصــــعب حياتيــــة قــــد يــــؤدي التعــــرض ألحــــداثو   -٥٤

إلــى آثــار  ة،المنزلــي المســتمر األســري و العنــف حــوادث أو المنفــردة أو المتكــررة أو المتواصــلة واالضــطرابات المدنيــة 
 بتحديــد مواصــفاتفيمــا يتعلــق  الســيماو  ،فحــص دقيــق تســتدعي إجــراءالنفســية و البدنيــة  الشــخص خطيــرة علــى صــحة
الـــدعم والرعايـــة  تقـــديم جو ) ونهــواإلفـــراط فــي التـــدخالت الطبيـــةاإلفــراط فـــي التشـــخيص  تجنـــب التشــخيص (وخاصـــة

  وٕاعادة التأهيل.
  

العـدد المناسـب  المحقَّقـة دون وجـود الحصـائل تحسينلتوسع في تقديم خدمات الصحة النفسية و وال يمكن ا  -٥٥
وتـــوزيعهم بشـــكل عـــادل علـــى  المهـــارات المناســـبةو  اســـيةالحسو  ةالكفـــاء ذوي مـــن األخصـــائيين والعـــاملين الصـــحيين

أمــراض محــددة بعــالج ة و وميــالصــحة العمب المعنيــة بــرامجالخــدمات و ال. ويــوفر دمــج الصــحة النفســية فــي الحــاالت
 همـــةً م البشـــري/ األيـــدز) فرصـــةً  يالمنـــاع العـــوزصـــحة المـــرأة وفيـــروس ب نيـــةمعالعيـــة (مثـــل تلـــك الرعايـــة االجتمابو 

فعلـى  مشاكل الصحة النفسية وتعزيز الصـحة النفسـية والوقايـة مـن االضـطرابات النفسـية. للتعامل بشكل أفضل مع
للتعامــل مــع ُمجهَّــزين لــيس  الصــحة النفســية فــي مجــالن و بن المــدرَّ و ن الصــحيعــاملو ال يكــونأن  جــبســبيل المثــال ي

بشـأن الحفـاظ المعلومـات  لتقـديم أيضاً  ٕانماو  فحسب همإليون األشخاص الذين يأتب يصالتي ت االضطرابات النفسية
األمـــراض غيـــر  هـــابمـــا في ،ت الصـــحية ذات الصـــلةعتالالاالبـــ تـــوفير الفحـــوص الخاصـــةة و وميـــالصـــحة العمعلـــى 

 لتحديــدمعــارف ومهــارات جديــدة  اكتســاب لــيس فقــط دمجيقتضــي هــذا الــو  .المــوادتعــاطي تلــك المرتبطــة بالســارية و 
 ٕانمـاحسب االقتضاء، و  والتعامل معهم وٕاحالتهم إلى الخدمات المناسبة ألشخاص المصابين باالضطرابات النفسيةا

 قـــفمواو  الســـائدة اتثقافـــة تقـــديم الخـــدم تطـــرأ علـــىالصـــحيين والتغيـــرات التـــي  إعـــادة تعريـــف أدوار العـــاملين أيضـــاً 
وغيـرهم مـن الفئـات المهنيـة.  ينالمهنيـ المعـالجينواألخصـائيين االجتمـاعيين و  ة العموميـةالصـح العاملين في مجـال

على العـاملين  اإلشراف ليضمتوسيع دور المهنيين المتخصصين في الصحة النفسية  وينبغي في هذا السياق أيضاً 
   الت تعزيز الصحة النفسية.تقديم تدخ في لهم الدعم وفيروت ة العموميةالصح في مجال

  
  ).٢٠٢٠٪ (بحلول عام ٢٠بنسبة  الوخيمة نفسيةالضطرابات لالالخدمات  زيادة التغطية عبر : ٢ الغاية العالمية

  
  األعضاء الدول أن تتخذها اإلجراءات المقترح

 
عـــن  موضـــع الرعايـــة بعيـــداً  لنقـــلاتبـــاع عمليـــة منهجيـــة  وتوســـيع نطـــاق التغطيـــة: اتالخـــدم نظـــيمإعـــادة ت  -٥٦
 توسـيع نطـاقمـع  ،الصحية غير المتخصصة مرافقال إلى المرضى لفترات ممتدة يقيم فيهالمصحات النفسية التي ا
لتعامـل مـع ل(بمـا فـي ذلـك اسـتخدام مبـادئ الرعايـة المتدرجـة حسـب االقتضـاء)  المسندة بالبيِّناتتغطية للتدخالت ال
بمــا ، ببعضــها الــبعض بطــةتشــبكة مــن خــدمات الصــحة النفســية المجتمعيــة المر ب ةعانســتااللحــاالت ذات األولويــة و ا

ة، وميـفي المستشـفيات العم المرضى الخارجيين رعايةو  ،قصيرة الذين يقيمون لفترات المرضى الداخليين رعاية فيها
مصــابين باضــطرابات ودعــم الومراكــز خــدمات الصــحة النفســية الشــاملة ومراكــز الرعايــة النهاريــة، يــة، ولوالرعايــة األ

  المدعوم. توفير اإلسكانو  ،مع أسرهم يعيشون الذيننفسية 
 



٣الملحق  103  

ـــة والمتجاوبـــة:   -٥٧ ـــدعما خـــدماتوتنســـيق  دمـــجالرعايـــة المتكامل  لوقايـــة والتعزيـــز وٕاعـــادة التأهيـــل والرعايـــة وال
مـــن جميـــع  نفســـيةلمصـــابين باضـــطرابات ل حتياجـــات الصـــحية النفســـية والبدنيـــةاالتلبيـــة  إلـــى هـــدفتـــي تال الشـــاملة

تعزيـز  وهـو مـا يشـمل( وفيمـا بينهـااالجتماعيـة الخدمات و  العمومية خدمات الصحة ضمن همتعافي يسيراألعمار وت
المسـتفيدين  تعتمد على آراءوخطط للتعافي ية عالج إعداد برامج من خاللوذلك التعليم) و والسكن  الحق في العمل

  عند االقتضاء. بآرائهم فيها الرعاية وومقدم األسر يساهم أفرادو  ات واحتياجاتهمالخدم من
 
المنفـــردة أو المتكـــررة أو المتواصـــلة اعـــات نز ال هـــا(بمـــا في حـــاالت الطـــوارئ اإلنســـانية فـــيالصـــحة النفســـية   -٥٨

إدراج االحتياجـات  ومقدمي خدمات الصـحة النفسـية مـن أجـلالعمل مع لجان الطوارئ الوطنية والكوارث): والعنف 
الحصــول علــى  وتــوفير فــرصلطــوارئ ل التأهــب فــي مرحلــةالصــحة النفســية والــدعم النفســي االجتمــاعي ب الخاصــة

بمــــا فيهــــا الخــــدمات التــــي تتصــــدى للصــــدمات النفســــية وتــــنهض بالقــــدرة علــــى التعــــافي  داعمــــةالمنــــة و اآلخـــدمات ال
 ،حالـة الطـوارئ) نتيجـة ا بهـاأصـيبو  أو أصـالً سـواًء كـانوا يعـانون منهـا نفسية (الضطرابات اللمصابين بال واالنتعاش

 فـي أوقـات ة،اإلنسـاني ومقدمي اإلغاثة الصحيين الخدمات للعاملين تقديم أو بمشاكل نفسية اجتماعية، بما في ذلك
لبنــاء أو إعــادة بنــاء نظــام  الــالزم علــى المــدى البعيــدالتمويــل  ة لتــوفيرالواجبــ العنايــةمــع إيــالء  ،هابعــدومــا  طــوارئال

  حالة الطوارئ. انتهاء بعد ةمجتمعيالنفسية الة يصحللرعاية ال
 
كــي يتســنى لهــم  ين والعــامينالمتخصصــ يينالصــحالعــاملين بنــاء معــارف ومهــارات تنميــة المــوارد البشــرية:   -٥٩

 ةثقافيـــال يراعـــي االختالفـــاتو  علـــى نحـــو يســـتند إلـــى البيِّنـــاتالصـــحة النفســـية والرعايـــة االجتماعيـــة  تـــوفير خـــدمات
عن طريق إدخـال الصـحة النفسـية فـي منـاهج الدراسـات  فئات أخرى، من بينطفال والمراهقين لأل ،وحقوق اإلنسان

غيـر  المرافـقوالسـيما فـي يـدان، األخصائيين الصحيين العاملين في الم وتوجيهتدريب  من خالل؛ و والعليا الجامعية
ــ زويــدهمتحديــد المصــابين باالضــطرابات النفســية وت مــن أجــل ،المتخصصــة  فضــًال عــن ينالمناســب والــدعم العالجب

  حسب االقتضاء. مستويات أخرى من الرعايةإلى األشخاص  إحالة
 
إلصـابة ل بوجـه خـاصات المعرضـة فئـلل ناسـبالـدعم الم وفيرالتحديد االسـتباقي وتـالتفاوت:  أوجه معالجة  -٦٠
  لى الخدمات.عصول حمن صعوبة ال في الوقت نفسه تعانيوالتي النفسية  عتالالتباال
  

  األمانة المطلوبة مناإلجراءات 
 

بالبيِّنـات التـي تسـاعد  المسـندةوالممارسات ات رشاداإلتقديم  وتوسيع نطاق التغطية: اتالخدم نظيمإعادة ت  -٦١
تعزيـز  نـي الـالزم للتوسـع فـيتق، وتـوفير الـدعم الاتوٕاعـادة تنظـيم الخـدم الداخليـة المؤسسـات التحـرر مـن نظـم على

خــدمات  مــن خــالل تــوفير للمصــابين بهــاعــالج والــدعم وتــوفير ال مــن االضــطرابات النفســية والوقايــة الصــحة النفســية
  .مجتمعيةالصحية ال كزمراال في التعافي الموجهة نحوالصحة النفسية والدعم االجتماعي 

  
 بـين هاالرعايـة الشـاملة وتنسـيق دمجلـ وأفضـل الممارسـات البيِّنات جمع ونشرالرعاية المتكاملة والمتجاوبة:   -٦٢

بمـا  - التعـافي والـدعمإلى خدمات لمصابين باالضطرابات النفسية تلبية حاجة ا، مع التركيز على متعددةقطاعات 
مقـــدمي و  أســـرهمو  اتالخـــدم فيدين مـــنمســـتالاســـتراتيجيات إلشـــراك وضـــع القســـرية و  لممارســـاتليشـــمل تـــوفير بـــدائل 

التعــاون  يرســيلت المناســبة ليــات التمويــلآلأمثلــة  ٕاعطــاءو  -يــة قــرارات العالجالواتخــاذ  اتلخــدماة فــي تخطــيط يــالرعا
  المتعدد القطاعات.

 
المنفـــردة أو المتكـــررة أو المتواصـــلة اعـــات نز ال هـــا(بمـــا في حـــاالت الطـــوارئ اإلنســـانية فـــيالصـــحة النفســـية   -٦٣

الحكوميــة والحكوميــة لمنظمــات الحكوميــة وغيــر ل التــي تتــيحيــة تقنال نصــائح واإلرشــاداتتقــديم الوالكــوارث): والعنــف 
صــحة للنظــام بنــاء أو إعــادة بنــاء  ومنهــاة بالصــحة النفســية، رتبطــية والميدانيــة الماتاألنشــطة السياســ إجــراء الدوليــة

  .حالة الطوارئ انتهاء بعدالنفسية  ذات الصلة بالصدمات مسائلال يراعي ع المحليمجتمفي النفسية ال
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وتشــمل هــذه فــي صــياغة اســتراتيجية مــوارد بشــرية للصــحة النفســية، دعــم البلــدان تنميــة المــوارد البشــرية:   -٦٤
التعــرف علــى الثغــرات وتحديــد االحتياجــات ومتطلبــات التــدريب والكفــاءات األساســية الالزمــة لألخصــائيين  العمليــة

  .والعليا مناهج الدراسات الجامعيةوكذلك لوضع  يدان،الصحيين العاملين في الم
 
خـــدمات الصـــحة فـــي فجـــوات ال لخفـــضوأفضـــل الممارســـات  البيِّنـــات جمـــع ونشـــر التفـــاوت: أوجـــه معالجـــة  -٦٥

  شة.همَّ للفئات المُ  المقدَّمة النفسية والخدمات االجتماعية
 

  نون والوطنيولشركاء الدوليا أن يتخذها اإلجراءات المقترح
 

مـن  بـدالً  ةمجتمعيـالنفسـية الة يصـحالتـوفير الرعايـة فـي لتقديم الخـدمات المباشـرة  ستخدام األموال المتلقاةا  -٦٦
  المؤسسية.

  
الصحيين على المهارات الالزمـة للتعـرف علـى االضـطرابات النفسـية وتقـديم  العاملينالمساعدة في تدريب   -٦٧

  لتعزيز تعافي المصابين باالضطرابات النفسية. ة ثقافياً الئمنات والمالتدخالت المسندة بالبيِّ 
 
، بمــا فــي ذلــك هاوبعــد الصــحة النفســية أثنــاء حــاالت الطــوارئ اإلنســانية الجهــود لتنفيــذ بــرامجتنســيق دعــم   -٦٨

  الصحية واالجتماعية. مقدمي خدمات الرعايةتدريب وبناء قدرات 
 

  تعزيز الصحة النفسية والوقاية من االضطرابات النفسية : تنفيذ استراتيجيات٣ الغرض
  

عـدم وتنفيـذ السياسـات والبـرامج الصـحية  إلـى وضـعمن األهمية بمكـان فـي سـياق الجهـود الوطنيـة الراميـة   -٦٩
حمايــة وتعزيــز  ينبغــي أيضــاً  لكــنو  ،إصــابتهم باضــطرابات نفســية المعــروفبتلبيــة احتياجــات األشــخاص  اءكتفــاال

 اً مهمـ اً الحكومـات دور  تلعـبولـذلك  .تـهحياطيلـة  النفسـيةاإلنسـان صـحة  تتطـورالمواطنين.  لجميعالنفسية  السالمة
للوقاية ذ إجراءات اتخالية المؤثرة على الصحة النفسية حماعوامل الخطر وال المتوفرة بشأن معلوماتفي استخدام ال

مــن  األولــى. وتتــيح المراحــل العمــرفــي جميــع مراحــل  هــاز يوتعز  الصــحة النفســية ايــةالضــطرابات النفســية وحما مــن
٪ مــن االضــطرابات ٥٠ن أل ذلــك ،االضــطرابات النفســية الوقايــة مــنهمــة لتعزيــز الصــحة النفســية و مفرصــة  العمــر

ن باضــطرابات و المصــابوالمراهقــون ألطفــال يحصــل اويجــب أن  .الرابعــة عشــرة البــالغين تبــدأ قبــل ســن لــدىالنفســية 
 فـيالتدخالت غير الدوائية  أنواع أخرى منو  مسندة بالبيِّناتتدخالت على خدمات التدخل المبكر من خالل نفسية 

تراعــي علــى ذلــك يجــب أن  . وعــالوةً اً طبيــ تهمومعــالج اإليوائيــة فــي المؤسســات هماعإيــد بــدًال مــن ،المجتمــع المحلــي
الدوليـــة  صـــكوكالاتفاقيـــة األمـــم المتحـــدة لحقـــوق الطفـــل وغيرهـــا مـــن مـــع  بمـــا يتفـــقالتـــدخالت حقـــوق األطفـــال  هـــذه

   حقوق اإلنسان.لواإلقليمية 
 
 جميــعالقطاعــات و  جميــعات النفســية عبــر ولية تعزيــز الصــحة النفســية والوقايــة مــن االضــطرابؤ تمتــد مســو   -٧٠

الـــــدوائر الحكوميـــــة. والســـــبب فـــــي ذلـــــك أن الصـــــحة النفســـــية تتـــــأثر بشـــــدة بمجموعـــــة مـــــن المحـــــددات االجتماعيـــــة 
ومســـتوى المعيشـــة المـــادي، والحالـــة ، مســـتوى الـــدخل، والوضـــع الـــوظيفي، ومســـتوى التعلـــيم بمـــا فيهـــاواالقتصـــادية 

بمــا  الصــعبةوانتهاكــات حقــوق اإلنســان، والتعــرض لألحــداث الحياتيــة والتمييــز، الصــحية البدنيــة، والتــرابط األســري، 
ة النفســية لألطفــال والمــراهقين يحتياجــات الصــحاال وتكــوناألطفــال وٕاهمــالهم.  وٕاســاءة معاملــةفيهــا العنــف الجنســي 

القوات بـــ لةكانـــت لـــه صـــ مـــنهم بيـــن نمـــ ،ضـــطرابات المدنيـــةالـــذين يتعرضـــون للكـــوارث الطبيعيـــة أو النزاعـــات واال
  .اً خاص اهتماماً للغاية وتتطلب  كبيرة ،المسلحة أو الجماعات المسلحة

 
 العمـرمراحـل جميـع فـي قد تركز استراتيجيات تعزيز الصحة النفسية والوقايـة مـن االضـطرابات النفسـية و   -٧١

تهاكــات حقــوق وان مشــكلة الوصــم لمعالجــةحمــالت إعالميــة ٕاعــداد لتمييــز و اقــوانين لمناهضــة وضــع : مــا يلــيعلــى 
الــذين  شــخاصمــة لألتعزيــز الحقــوق والفــرص والرعايــة المقدَّ و مــا تقتــرن باالضــطرابات النفســية؛  عــادةً اإلنســان التــي 

 تنميـة بـرامج مثـل تقـديمالتكوينيـة ( حياتـه للفـرد فـي مراحـل األساسية وتنمية الصفاتاضطرابات نفسية؛  يعانون من
تطوير عالقات آمنة ومستقرة التي تدعم الجنسية، والبرامج التربية الحياتية و  تعليم المهاراتبرامج الطفولة المبكرة، و 

والوقايــة والعــالج للمشــاكل  عبــر الكشــف المبكــروالتــدخل  )؛يتهمرعــاالقــائمين علــى و  وأوليــائهمة بــين األطفــال ثريــوم
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ذلـك  بمـا فـيصـحية ( يـةة وعمليتـوفير ظـروف معيشـو ؛ مراهقـةالطفولـة وال ةالعاطفية أو السلوكية، خاصة في مرحلـ
فـي القطـاعين العـام والخـاص)؛  بالبيِّنـاتاإلجهـاد مسـندة  تنفيـذ خطـط لمعالجـةو  في العمـل تنظيمية اتتحسينإجراء 

العنـف  ضـروبمـن  ااألطفـال وغيرهـ إلسـاءة معاملـةلحمايـة المجتمعيـة تتصـدى للحمايـة أو شـبكات لبـرامج ووضع 
  ١ حماية االجتماعية للفقراء.ر اليالمنزلي والمجتمعي وتوف ينعلى المستوي

  
يمثــل منــع االنتحــار إحــدى األولويــات المهمــة. ينتمــي عــدد كبيــر ممــن ُيْقــِدمون علــى االنتحــار إلــى الفئــات   -٧٢

الضعيفة والمهمشة. كما أن الشباب وكبار السن هـم مـن الفئـات العمريـة األكثـر قابليـًة للتفكيـر فـي االنتحـار وٕايـذاء 
وعــزو ســبب  لضــعف نظــم الترصــدنتحــار نتيجــة الــنفس. وغالبــًا مــا يكــون هنــاك نقــص فــي اإلبــالغ عــن معــدالت اال

االنتحار إلى الوفاة العرضية فضًال عن تجريمه في بعض البلدان. ومع ذلك فـإن معظـم البلـدان تشـهد اتجاهـًا ثابتـًا 
. ونظــرًا لوجــود بينمــا تســجل عــدة بلــدان أخــرى اتجاهــات منخفضــة طويلــة األمــد أو تصــاعديًا فــي معــدالت االنتحــار

مرتبطة باالنتحار غير االضطرابات النفسية، مثل األلم المزمن أو االضطراب العاطفي الحاد، عوامل خطر عديدة 
جـراءات التـي فإن قطاعات أخرى يجب أن تشترك مع القطاع الصحي في تطبيق إجراءات منع االنتحـار. ومـن اإل

االنتحــار  وأالــنفس  إيــذاء الوســائل التــي تتســبب فــيفــرص الحصــول علــى  الحــد مــن ة فــي ذلــككــون فعالــتمكــن أن ي
)، وتوفر األدوية السامة التي يمكن اسـتخدامها بتنـاول جرعـات مفرطـة (بما فيها األسلحة النارية والمبيدات الحشرية

وحمايــة األشــخاص األكثــر  وحــّث وســائل اإلعــالم علــى تــوخي المزيــد مــن العقالنيــة لــدى تغطيــة حــاالت االنتحــار،
  النفسي والسلوكيات االنتحارية. االضطراب مع كرمبال والتعامل والكشفعرضة لالنتحار، 

  
بمشــاركة للتعزيــز والوقايــة فــي مجــال الصــحة النفســية علــى األقــل  وطنيــين نيبرنــامجتنفيــذ  :١-٣ الغايــة العالميــة
  ).٢٠٢٠٪ من البلدان (بحلول عام ٨٠ في قطاعات متعددة

  
  ).٢٠٢٠٪ (بحلول عام ١٠نتحار في البلدان بنسبة خفض معدالت اال :٢-٣ الغاية العالمية

  
  لدول األعضاءا أن تتخذها اإلجراءات المقترح

 
 بـــين قيـــادة وتنســـيق اســـتراتيجية متعـــددة القطاعـــات تجمـــعلصـــحة النفســـية: ا فـــي مجـــال التعزيـــز والوقايـــة  -٧٣

هة الشاملةالتدخالت  تعزيز الصحة النفسية والوقاية مـن االضـطرابات النفسـية والحـد مـن الوصـم  الرامية إلى والموجَّ
االسـتراتيجيات الوطنيـة  فـي تُـدَرجو  طيلـة العمـر بعينهـاستجيب لفئات ضـعيفة توالتمييز وانتهاكات حقوق اإلنسان؛ و 

  ة.وميالعمو لتعزيز الصحة النفسية 
 
نتحــار مــع إيــالء اهتمــام خــاص للفئــات لمنــع االوتنفيــذها وضــع اســتراتيجيات وطنيــة شــاملة نتحــار: منــع اال  -٧٤

 نو المتحولـية و الجنسـ ومزدوجـو الميـول والمثليـونالمثليـات  ومنهـا ،نتحـارالَتحدَّد أنها ُمعرَّضـة بصـورة متزايـدة لالتي 
  المحلي. السياق حسبوالشباب وغيرهم من الفئات الضعيفة من جميع األعمار  جنسياً 

 
  األمانة منالمطلوبة اإلجراءات 

 
اختيــار وصــياغة وتنفيــذ  بشــأننــي للبلــدان تقتــوفير الــدعم ال لصــحة النفســية:ا فــي مجــال التعزيــز والوقايــة  -٧٥

لتعزيـــز الصـــحة النفســـية، والوقايـــة مـــن االضـــطرابات  وذات المردوديـــة العاليـــة بالبيِّنـــات المســـندةأفضـــل الممارســـات 
  اإلنسان عبر مراحل العمر. النفسية، والحد من الوصم والتمييز، وتعزيز حقوق

 
نتحــار مــع إيــالء عنايــة منــع االإلــى  ا الراميــةتعزيــز برامجهــفــي نــي للبلــدان تقتــوفير الــدعم النتحــار: منــع اال  -٧٦

  .نتحارالَتحدَّد أنها ُمعرَّضة بصورة متزايدة لالتي خاصة للفئات 
                                                           

                Risks to mental health: an overview of vulnerabilities and risk factors. Background paper by WHOانظـر   ١
Secretariat for the development of a comprehensive mental health action plan                                                           

)http://www.who.int/mental_health/mhgap/consultation_global_mh_action_plan_2013_2020/en/index.html ــــــــــــــــــــــــم (؛ ت
 ).٢٠١٢ديسمبر كانون األول/  ١٠في  طالع عليهاال
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  نون والوطنيولشركاء الدوليا أن يتخذها اإلجراءات المقترح
 

باالضـطرابات  رتبطالمـ المـرضحجم عـبء بالوعي  إلى إذكاءأصحاب المصلحة في الدعوة  جميعإشراك   -٧٧
وعــــالج لوقايــــة مــــن االضــــطرابات النفســــية التعزيــــز الصــــحة النفســــية و  ةاســــتراتيجيات تــــدخل فعالــــ بوجــــودالنفســــية و 

  التعافي.سبل و  المصابين بها وتزويدهم بالرعاية
  

اجتماعيـــة فـــي الحصـــول علـــى و مصـــابين باضـــطرابات نفســـية وٕاعاقـــات نفســـية حقـــوق الإلـــى تعزيـــز الـــدعوة   -٧٨
العمـل وسـع فـي األ سـبل العـيش والمشـاركةتـأمين اإلسـكان و  دعـم بـرامج واالستفادة منستحقاقات العجز الحكومية ا
  الحياة المجتمعية والشؤون المدنية.و 
  

مجتمـع  الجاريـة فـي نشـطةاألاعيـة فـي اجتمو المصـابين باضـطرابات نفسـية وٕاعاقـات نفسـية  شـراكضمان إ  -٧٩
عــن تنفيــذ  تقــديم التقــاريرحقــوق اإلنســان وفــي عمليــات  إلــى تعزيــز المعــاقين األوســع، ومــن أمثلــة ذلــك عنــد الــدعوة

  حقوق اإلنسان.لالدولية واإلقليمية  صكوكالاتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وغيرها من 
 
لمصـابين ا ضـد ا مـن انتهاكـات حقـوق اإلنسـان الموجهـةمـيـز وغيرهمكافحة الوصـم والتميلإدخال إجراءات   -٨٠

  اجتماعية.و باضطرابات نفسية وٕاعاقات نفسية 
 
البــرامج ذات الصــلة بتعزيــز الصــحة النفســية والوقايــة مــن االضــطرابات  جميــعوتنفيــذ  وضــعالمشــاركة فــي   -٨١

  النفسية.
 

  ث الخاصة بالصحة النفسيةو البحٕاجراء و  البيِّناتجمع وطرق نظم المعلومات  حسين: ت٤ الغرض
  

التخطـيط ٕاجـراء عمليـات و  اتالسياسـ فـي رسـمة يـهماألبالغـة ث مكونـات و والبحـ والبيِّنـاتالمعلومات  تشكل  -٨٢
السياســـات  إســـناد ثو البحـــ مـــن خـــاللإنتـــاج المعـــارف الجديـــدة  إذ يتـــيحلصـــحة النفســـية. ا المناســـبة لتعزيـــز والتقيـــيم

فـي الوقـت المناسـب  الترصـد ذات الصـلةأو أطـر  فر المعلوماتاتو  يتيحوأفضل الممارسات، و  بالبيِّناتواإلجراءات 
فـي الوقـت الحـالي  هنـاك حاجـةو  .اتتقـديم الخـدم الُمدَخلـة علـىالتحسـينات  تعرف علىذة والنفَّ اإلجراءات المُ  مراقبة
فــي البلــدان المرتفعــة  ُتجــَرى ثو البحــ غالبيــة حيــث إن ،ثو البحــ اخــتالل التــوازن الحاصــل فــي إجــراءتصــحيح  إلــى

عاليـة و  ضمان امتالك البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل الستراتيجيات مالئمة ثقافيـاً ل وذلك أو بواسطتها، الدخل
  الصحة النفسية.ب الخاصة ولوياتاألالحتياجات و لتستجيب  المردودية

 
عمليـات التقيـيم الدوريـة  مـن خـاللية للصـحة النفسـ مرتسمات مختصرة إمكانية الحصول علىالرغم من وب  -٨٣

تكــون إمــا  المعلومــات الروتينيــة للصــحة النفســية مإال أن نظــ ،التــابع لمنظمــة الصــحة العالميــة "أطلــس"مثــل مشــروع 
ب فهـم احتياجـات السـكان صـعِّ يُ ممـا  ،في معظم البلدان المنخفضـة والمتوسـطة الـدخل بالمرة بدائية أو غير موجودة
  لذلك. فقاً المحليين والتخطيط و 

 
معـدل : حجـم المشـكلة (مـا يلـي نظـام الصـحة النفسـية لتطبيـق الالزمـة المهمـة المعلومـات والمؤشـراتومن   -٨٤

ونطــاق ة النفســية)؛ ســالملصــحة واللالرئيســية  يــةحمااالضــطرابات النفســية وتحديــد عوامــل الخطــر وعوامــل ال انتشــار
ذلــك الفجــوة بــين عــدد المصــابين باضــطرابات نفســية  فــي بمــاتغطيــة السياســات والتشــريعات والتــدخالت والخــدمات (

 الحصــائلبيانــات و الخــدمات االجتماعيــة)؛ كعلــى العــالج ومجموعــة مــن الخــدمات المناســبة  نيحصــلو  الــذينوعــدد 
األفـراد  نات علـى مسـتوىيالتحسـ فضـًال عـننتحار والوفاة المبكـرة علـى مسـتوى السـكان معدالت اال منها(و  ةالصحي

 الحصـائلوبيانـات  األعراض السـريرية ومسـتويات اإلعاقـة واألداء العـام ونوعيـة الحيـاة)فيما يخص  أو المجموعات
التعليمـــي والســـكن والعمـــل والـــدخل بـــين المصـــابين  للتحصـــيلالمســـتويات النســـبية  منهـــا(و  ةاالقتصـــاديو  ةاالجتماعيـــ

والعمـــر وتعكـــس االحتياجـــات الجـــنس  حســـب نـــوع ُمصـــنَّفة هـــذه البيانـــات تكـــون أن باضـــطرابات نفســـية). وينبغـــي
(علــى ســبيل  مــن مجتمعــات متنوعــة جغرافيــاً  اآلتــينالمتنوعــة للمجموعــات الســكانية الفرعيــة، بمــا فــي ذلــك األفــراد 

 المســوح مــن خــالللفئــات الســكانية الضــعيفة. وينبغــي جمــع البيانــات لو  ،ريفيــة) مقابــل منــاطق حضــريةمــن المثــال 
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فـرص  أيضـاً  وهنـاك الروتينـي. ةعبـر نظـام المعلومـات الصـحي ةعـجمَّ المُ ات باإلضافة إلى البيان ةالمخصص ةالدوري
على سبيل المثال جمع المعلومات من التقارير التي تقدمها الحكومات منها ثمينة لالستفادة من البيانات الموجودة، 

  آليات تقديم التقارير الدورية. في إطارهيئات رصد المعاهدات إلى والهيئات غير الحكومية وغيرها 
  

مجموعـة أساسـية واحـدة علـى األقـل مـن  على إعدادكل عامين مرة  ٪ من البلدان٨٠ أن تواظب: ٤ الغاية العالمية
الصـحية واالجتماعيـة (بحلـول  تلمعلومـال مـن خـالل نظمهـا الوطنيـة وتقديم تقارير بشـأنها مؤشرات الصحة النفسية

  .)٢٠٢٠عام 
  

  لدول األعضاءا أن تتخذها قترحاإلجراءات الم
 

ج الصــحة النفســية فــي نظــام المعلومــات الصــحية الروتينــي وتحديــد بيانــات الصــحة رادإنظــم المعلومــات:   -٨٥
بحــــوادث االنتحــــار الفعليــــة  المتعلقــــةالجــــنس والعمــــر (بمــــا فيهــــا البيانــــات  حســــب نــــوعالنفســــية األساســــية المصــــنفة 

الصـحة النفســية ات تقـديم خـدم عمليـات تحسـين ألجـل هاواسـتخدام اً روتينيـ هـاوٕابالغ ومقارنتهـا نتحـار)اال ومحـاوالت
لمرصـــد العـــالمي للصـــحة لالبيانـــات  قـــديمتكـــذلك و مـــن اضـــطراباتها  الصـــحة النفســـية والوقايـــةعزيـــز واســـتراتيجيات ت

  .(كجزء من مرصد المنظمة الصحي العالمي) النفسية
 
ث فـي و األولويـات الوطنيـة للبحـب فيما يتعلقتحسين القدرات البحثية والتعاون األكاديمي ث: و والبح البيِّنات  -٨٦

ممارســــة بو  اتية ذات الصــــلة المباشــــرة بتطــــوير وتنفيــــذ الخــــدمتشــــغيلث الو البحــــ والســــيمامجــــال الصــــحة النفســــية، 
باالسـتعانة ير واضـحة ذلك إنشاء مراكز تميز ذات معـاي ويتضمن، يةاإلنسان همحقوقلالمصابين باضطرابات نفسية 

  اجتماعية.و أصحاب المصلحة المعنيين بمن فيهم المصابين باضطرابات نفسية وٕاعاقات نفسية  جميع بآراء
 

  األمانة المطلوبة مناإلجراءات 
 

والتدريب والمسـاعدة  التوجيهمجموعة أساسية من مؤشرات الصحة النفسية وتوفير  وضعنظم المعلومات:   -٨٧
المعلومـــات الالزمـــة لتصـــميم مؤشـــرات أساســـية للصـــحة النفســـية،  جمـــع/ معلومـــات لترصـــدتطـــوير نظـــم  فـــينيـــة تقال
لمرصــد ا التــي يجمعهــاالمعلومــات  تعزيــزالصــحية، و  حصــائلوال اإلجحافــاتاســتخدام هــذه البيانــات لرصــد  يرســيوت

 حي العـالمي) مــن خــالل(كجــزء مــن مرصـد المنظمــة الصــالعـالمي للصــحة النفســية التـابع لمنظمــة الصــحة العالميـة 
ز التقــدم المحــرَ  بمــا فــي ذلــكالعــالم ( فــي الصــحة النفســية حالــة الالزمــة لمراقبــة خــط األســاس بيانــاتالحصــول علــى 

  الموضوعة في خطة العمل هذه). الغايات بلوغ نحو
 
ن باضـطرابات نفسـية وٕاعاقـات و فـيهم المصـاب نبمـ ،إشراك أصـحاب المصـلحة المعنيـينث: و والبح البيِّنات  -٨٨

شــبكات إنشــاء لصــحة النفســية، وتيســير اث و بحــل برنــامج عــالمي وضــع وتعزيــزفــي  ،اجتماعيــة ومنظمــاتهمو نفســية 
المحـرز  قدمتعلق بعبء المرض والتت ةثقافيال صالحة من الناحية بحوثث، وٕاجراء و البح في مجال عالمية للتعاون

التعافي سبل و  وتزويدهم بالرعاية المصابين بها النفسية وعالجاالضطرابات من  في تعزيز الصحة النفسية والوقاية
  الصحة النفسية.ات المتصلة بوالخدم اتتقييم السياسفي و 
  

  نون والوطنيولشركاء الدوليا أن يتخذها اإلجراءات المقترح
 

المؤشـــرات  الوقـــوف علـــى: تتـــيح/ معلومـــات ترصـــدإنشـــاء نظـــم  مـــن أجـــلالـــدعم للـــدول األعضـــاء  تـــوفير  -٨٩
ات تقيـيم التغيـر و واالجتماعيـة المقدمـة للمصـابين باضـطرابات نفسـية؛ الصـحية  األساسية للصـحة النفسـية والخـدمات

  لمحددات االجتماعية لمشاكل الصحة النفسية.افهم  ٕاتاحةمرور الزمن؛ و ب الحاصلة
 
تقـديم ب ومنهـا تلـك المتعلقـة ،الصـحة النفسـيةفـي مجـال ات المعرفية ثغر ال سد ث التي تهدف إلىو دعم البح  -٩٠

  االجتماعية.و الخدمات الصحية واالجتماعية للمصابين باالضطرابات النفسية واإلعاقات النفسية 
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  ١التذييل 
 

  الغايات المحددة في  نحو تحقيقز مؤشرات قياس التقدم المحرَ 
  ٢٠٢٠- ٢٠١٣النفسية  الصحةب الخاصةخطة العمل الشاملة 

  
خطة العمل الشاملة العالمية لهداف األتحقيق  نحوتقدم ما ُأحِرز من لتقييم الموضوعة ل هذه المؤشرات تمث  
الدول األعضاء  إليها التي تحتاج تقديم التقارير ومتطلباتمن المعلومات  فرعيةً  الصحة النفسية مجموعةً ب الخاصة

ونظــرًا إلــى طــابع الغايــات الطــوعي . علــى نحــو فعــالسياســاتها وبرامجهــا للصــحة النفســية  مراقبــة حتــى يتســنى لهــا
والعــالمي، ال يتوقــع بالضــرورة مــن كــل دولــة عضــو أن تحقــق جميــع الغايــات المحــددة بــل يمكنهــا أن تســهم إســهامًا 

 تـوفير مـن الخطـة ٤ حسـب مـا تـنص عليـه الغايـة األمانـة. وتتـولى معـاً  مختلفًا في المشاركة فـي بلـوغ تلـك الغايـات
ؤشـرات مال حـول لجمـع معلومـات وطنيـة نظـم معلومـات وضـعللـدول األعضـاء فـي  تقنـيوالـدعم الوالتدريب  التوجيه

والهدف المنشود هو االعتماد علـى  نظم الصحة النفسية.ب الخاصة خرجاتمُ النشطة و األدخالت و مُ الالزمة لقياس ال
لخاصـة بكـل غايـة نظم المعلومات الراهنة عوضـًا عـن إنشـاء نظـم جديـدة أو موازيـة. وستوضـع البيانـات األساسـية ا

  في مرحلة مبكرة خالل تنفيذ خطة العمل العالمية.
  

  لصحة النفسيةا تصريف الشؤون في مجالو  ةقيادال فعالية تعزيز:   ١الغرض 
بشـــأن ث سياســـاتها/ خططهـــا يحـــدتوضـــع أو  انتهـــت مـــن ٪ مـــن البلـــدان قـــد٨٠تكـــون  أن ١-١ الغاية العالمية

حقوق اإلنسان (بحلـول لواإلقليمية الدولية  صكوكالمع  على نحو يتماشىالصحة النفسية 
 ).٢٠٢٠عام 

حقــوق لالدوليــة  صــكوكالمــع  تتماشــىوجــود سياســة و/ أو خطــة وطنيــة للصــحة النفســية  المؤشر
 .] ال/ نعم [ اإلنسان 

حقـــوق لالدوليـــة واإلقليميـــة  معـــاييروتأكيـــد توافقهـــا مـــع الفر المـــادي للسياســـة/ الخطـــة االتـــو  وسائل التحقق
 اإلنسان.

ســنوات  ١٠ مضــى علــى إصـدارها أكثــر مــنسياسـات وخطــط  مـن المحتمــل أال تعبــر عــدة  االفتراضات/ التعليقات
المســــندة  ةحقــــوق اإلنســــان الدوليــــة والممارســــمعــــايير  مجــــال لتطــــورات األخيــــرة فــــيعــــن ا

الخطـط لى السياسات/ ع االتحادي يكون المؤشر عائداً البلدان ذات النظام  وفي. بالبيِّنات
وقــد تكــون السياســات أو الخطــط الخاصــة بالصــحة  .هــا/ مقاطعاتهــالبيــة والياتاالخاصــة بغ

 النفسية مستقلة أو تدمج في سياسات أو خطط عامة أخرى خاصة بالصحة أو العجز.

  

الصـحة النفسـية بشـأن هـا قوانينث يحـدتوضع أو  انتهت من ٪ من البلدان قد٥٠تكون  أن ٢-١ الغاية العالمية
 ).٢٠٢٠حقوق اإلنسان (بحلول عام لواإلقليمية الدولية  صكوكالمع  لى نحو يتماشىع

حقـوق اإلنسـان لالدوليـة  صـكوكالمـع  يتماشـىالصـحة النفسـية ب معنـيوجود قانون وطنـي   المؤشر
 .] ال/ نعم [

 حقوق اإلنسان.لالدولية واإلقليمية  معاييروتأكيد توافقه مع ال للقانونفر المادي االتو  وسائل التحقق

عـــن ســـنوات  ١٠ مضـــى علـــى إصـــدارها أكثـــر مـــنالتـــي  القـــوانين تعبـــر المحتمـــل أالمـــن  االفتراضات/ التعليقات
. المســندة بالبيِّنــات ةحقــوق اإلنســان الدوليــة والممارســمعــايير  مجــال لتطــورات األخيــرة فــيا

الخطـط الخاصـة لـى السياسـات/ ع االتحادي يكون المؤشر عائـداً البلدان ذات النظام  وفي
وقد تكون القوانين الخاصة بالصحة النفسـية مسـتقلة أو تـدمج  .ها/ مقاطعاتهالبية والياتابغ

  في قوانين عامة أخرى خاصة بالصحة أو العجز.
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توفير خدمات الصـحة النفسـية والرعايـة االجتماعيـة الشـاملة والمتكاملـة والمسـتجيبة لالحتياجـات   :٢ الغرض
 مجتمعيةفي المرافق الصحية ال

٪ (بحلــول عــام ٢٠بنســبة الوخيمــة نفســية الضــطرابات لالالخــدمات  زيــادة التغطيــة عبــر  ٢ الغاية العالمية
٢٠٢٠.( 

ثنــــائي  المزاجــــيواالضــــطراب وخيمــــة (الــــذهان  ةنفســــي اتنســــبة المصــــابين باضــــطراب المؤشر
 .] ٪ [الخدمات  يستفيدون منالذين ) واالكتئاب الوخيم المعتدل القطب

حــــاالت االضــــطرابات النفســــية الوخيمــــة فــــي الحصــــول علــــى الخــــدمات صــــورة الكســــر:  التحقق وسائل
المنبثقــة عــن نظــم المعلومــات الروتينيــة أو فــي حــال عــدم توفرهــا عــن دراســة استقصــائية 
أساســية للمتابعــة خاصــة بــالمرافق الصــحية فــي منطقــة أو أكثــر مــن المنــاطق الجغرافيــة 

  المحددة ضمن البلد.
مجمــوع حــاالت االضــطرابات النفســية الوخيمــة فــي عينــة الســكان المــأخوذة  مقــام الكســر:

المنبثقـــة عـــن الدراســـات االستقصـــائية الوطنيـــة أو فـــي حـــال عـــدم توفرهـــا عـــن التقـــديرات 
 العالمية ودون اإلقليمية المتعلقة بمعدالت االنتشار.

إن التقديرات الخاصة بالتغطية عبر الخدمات ضرورية بالنسبة إلى جميع االضـطرابات  االفتراضات/ التعليقات
النفســية إال أنهــا تقتصــر فــي هــذا المقــام علــى االضــطرابات النفســية الوخيمــة للحــد مــن 
جهود القياس. وتتراوح المرافق الصحية بـين مراكـز الرعايـة األوليـة والمستشـفيات العامـة 

ت الرعاية االجتماعية والـدعم االجتمـاعي وخـدمات العـالج والمتخصصة وقد تتيح خدما
. وقــد تقصــر الــداخليين والخــارجيينالنفســي واالجتمــاعي و/ أو الفارمــاكولوجي للمرضــى 

البلــدان الدراســة االستقصــائية ســعيًا إلــى الحــد مــن جهــود القيــاس وحســب مقتضــى الحــال 
إلــى الدقــة إلــى حــد مــا بســبب علــى المستشــفيات ومرافــق اإلقامــة لليلــة واحــدة (باالفتقــار 

عـــدم أخـــذ مقـــدمي الرعايـــة األوليـــة وســـائر الخـــدمات فـــي االعتبـــار). وســـتجرى الدراســـة 
(ومــن المفضــل إجراؤهــا  ٢٠٢٠بمتابعتهــا فــي عــام  ٢٠١٤االستقصــائية األساســية عــام 

ــــــة اســــــتبيان الدراســــــة ٢٠١٧أيضــــــًا فــــــي منتصــــــف المــــــدة خــــــالل عــــــام  ) ويمكــــــن تكمل
أيضـــًا بحـــث مـــدى تهيـــؤ الخـــدمات وجودتهـــا حســـب مـــا هـــو االستقصـــائية حتـــى يتســـنى 

إلـى الـدول األعضـاء فيمـا يتعلـق  والـدعم التقنـيمنشود. ويمكن أن تقـدم األمانـة التوجيـه 
  بتصميم الدراسة االستقصائية وأدواتها.

  
 تنفيذ استراتيجيات تعزيز الصحة النفسية والوقاية من االضطرابات النفسية  : ٣ الغرض

تنفيذ برنامجين وطنيين على األقل للتعزيز والوقاية فـي مجـال الصـحة النفسـية بمشـاركة  ١-٣ العالمية الغاية
 ).٢٠٢٠٪ من البلدان (بحلول عام ٨٠قطاعات متعددة في 

ــــرامج  المؤشر ــــذوجــــود ب ــــزتالقطاعــــات ل متعــــددة جيــــدة التنفي ــــة الصــــحة النفســــية عزي مــــن  والوقاي
 ] ال/ نعم [ اضطراباتها

 .اً عو مشر ًا عو مشر ها أو وصف تنفيذها حالياً  الجاري البرامج جرد التحقق وسائل

أو  الشــاملةأن تغطــي اســتراتيجيات التعزيــز أو الوقايــة  – األحــرى لهــاو  –لبــرامج ل يمكــن االفتراضات/ التعليقات
هــة لعمــوم  التمييــز) واالســتراتيجيات  لمناهضــةالســكان (مثــل الحمــالت اإلعالميــة الموجَّ

الـــــذين محلـــــي (مثـــــل األطفـــــال ال الضـــــعيفة المعروفـــــة علـــــى المســـــتوىهـــــة للفئـــــات الموجَّ 
 ).الصعبةلألحداث الحياتية  يتعرضون
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 ).٢٠٢٠٪ (بحلول عام ١٠خفض معدالت االنتحار في البلدان بنسبة   ٢-٣ الغاية العالمية

 .نسمة ١٠٠ ٠٠٠االنتحار لكل  لوفيات العدد السنوي المؤشر

أو  ٢٠١٢: يةســنة األساســالة عــن االنتحــار (مــالتســجيل الســنوي الروتينــي للوفيــات الناج وسائل التحقق
٢٠١٣.( 

إن اتخاذ إجـراءات فعالـة لتحقيـق هـذه الغايـة أمـر يتطلـب العمـل المشـترك بـين القطاعـات  االفتراضات/ التعليقات
المتعـــددة خـــارج قطـــاع الصـــحة/ الصـــحة النفســـية. ومـــن الصـــعب الحصـــول علـــى بيانـــات 

االنتحـار وشـيخوخة السـكان  حاالت عن المقدَّمة لزيادة دقة التقارير نظراً ترصد الدقيقة و ال
لة فـــي بعـــض االنتحـــار المســـجَّ  حـــاالت عـــدد نخفضيـــفقـــد ال  األخـــرى المحتملـــة والعوامـــل
هـو أفضـل مـا يعكـس (مقارنة بمجموع حـاالت االنتحـار) أن معدل االنتحار  رغمالبلدان؛ 

 .التحسن في جهود الوقاية

 

 : تحسين نظم المعلومات وطرق جمع البيِّنات وٕاجراء البحوث الخاصة بالصحة النفسية.٤ الغرض

٪ من البلدان مرة كل عامين على إعداد مجموعة أساسية واحـدة علـى األقـل مـن ٨٠تواظب  أن ٤ الغاية العالمية
مؤشــرات الصــحة النفســية وتقــديم تقــارير بشــأنها مــن خــالل نظمهــا الوطنيــة للمعلومــات الصــحية 

 ).٢٠٢٠واالجتماعية (بحلول عام 

م تقـــارير يعليهـــا وتقـــد َفـــقوالمت المحـــدَّدةمجموعـــة أساســـية مـــن مؤشـــرات الصـــحة النفســـية إعـــداد  المؤشر
 .] نعم/ ال [بشأنها مرة كل عامين 

مــرة  العالميــة منظمــة الصــحة وتقديمــه إلــىعــن مجموعــة مؤشــرات الصــحة النفســية  تقريــر إعــداد وسائل التحقق
  .كل عامين

 لخطــة العمــلمحــددة ال الغايــاتمؤشــرات الصــحة النفســية األساســية المؤشــرات المتعلقــة ب تتضــمن االفتراضات/ التعليقات
 ةواالجتماعيـ ةالنظم الصـحيبـ الخاصـة إلجـراءاتلإلـى المؤشـرات األساسـية األخـرى  إضـافةً  هذه
حــاالت و  عقــل،ال مــؤثرة علــىدويــة الاألفر امســتويات التــدريب والمــوارد البشــرية، وتــو  تحديــد (مثــل
ويمكــن الجــنس والعمــر.  نــوعالبيانــات حســب  هــذه ). وينبغــي تصــنيفتالمستشــفيا إلــى دخولالــ

اســــتخدام الدراســــات االستقصــــائية عنــــد اللــــزوم لتكملــــة البيانــــات المنبثقــــة عــــن نظــــم المعلومــــات 
الروتينية. وتقدم األمانة المشورة إلى البلدان بشأن مجموعة من المؤشرات األساسية التـي ينبغـي 

منظمـــة الصـــحة العالميـــة جمـــع هـــذه البيانـــات تتـــولى و جمعهـــا بالتشـــاور مـــع الـــدول األعضـــاء. 
لمرصـد الصـحي (كجـزء مـن اقليمـي اإلعـالمي و ال الصـعيدينها علـى شـأنتقـارير ب وتقـديمتحليلها و 

  .)العالمي التابع لمنظمة الصحة العالمية
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  ٢التذييل 
 

  خيارات تنفيذ خطة العمل الشاملة الخاصة
  ٢٠٢٠- ٢٠١٣بالصحة النفسية 

 

يمكــن عملــه لتحقيــق أغــراض خطــة العمــل.  مــاتعكــس اإلجــراءات التــي تقترحهــا هــذه الوثيقــة علــى الــدول األعضــاء 
تنفيــذ هــذه اإلجــراءات، آخــذًا فــي االعتبــار التفــاوت بــين البلــدان والســيما  كيفيــةويضــع هــذا التــذييل بعــض الخيــارات ل

والرعاية االجتماعية وبتوافر الموارد. وتتسم هـذه  فيما يتعلق بمستوى تطوير نظم الصحة النفسية والصحة العمومية
الخيـــارات بأنهـــا ليســـت شـــاملة وال إلزاميـــة، وٕانمـــا هـــي تـــوفر آليـــات توضـــيحية أو إرشـــادية يمكـــن مـــن خاللهـــا تنفيـــذ 

  اإلجراءات في البلدان.
  

  : تعزيز فعالية القيادة وتصريف الشؤون في مجال الصحة النفسية١ الغرض
 

  التنفيذ خيارات اإلجراءات
وضـــــــــع وتعزيـــــــــز السياســـــــــات والقـــــــــوانين: 

وتحــديث وتنفيــذ السياســات واالســتراتيجيات 
والبرامج والقوانين واللوائح الوطنية المتعلقـة 
ـــــع القطاعـــــات  بالصـــــحة النفســـــية فـــــي جمي
المعنية، بمـا فـي ذلـك إنشـاء آليـات لمراقبـة 
ــــة حقــــوق اإلنســــان ومــــدونات لقواعــــد  حماي

مع البيِّنات الممارسات، على نحو يتماشى 
المتاحة وأفضل الممارسات واتفاقيـة حقـوق 
ــــــــة وغيرهــــــــا مــــــــن  األشــــــــخاص ذوي اإلعاق

حقوق اإلنسان الدولية واإلقليمية. صكوك

إنشــاء وحــدة أو آليــة تنســيق ذات كفــاءة معنيــة بالصــحة النفســية فــي وزارة   •
الصـــحة تضـــطلع بمســـؤولية التخطـــيط االســـتراتيجي، وتقيـــيم االحتياجـــات، 

 متعدد القطاعات، وتقييم الخدمات.والتعاون 

ــــــــــة بقضــــــــــايا الصــــــــــحة النفســــــــــية   • ــــــــــة صــــــــــانعي السياســــــــــات الوطني توعي
اإلنســـــــــــــان مـــــــــــــن خـــــــــــــالل إعـــــــــــــداد ملخصـــــــــــــات للسياســـــــــــــات  وحقـــــــــــــوق
وتقـــــديم دورات لتنميـــــة المهــــارات القياديـــــة فـــــي مجـــــال  علميـــــة ومنشــــورات

 الصحة النفسية.

وٕاعاقـــات  إدمـــاج الصـــحة النفســـية وحقـــوق المصـــابين باضـــطرابات نفســـية  •
نفســية واجتماعيــة فــي جميــع السياســات واالســتراتيجيات الخاصــة بقطـــاع 
الصحة وغيره مـن القطاعـات بمـا فيهـا السياسـات واالسـتراتيجيات المعنيـة 

 بالحد من الفقر والتنمية.

تحســين المســاءلة مــن خــالل إنشــاء آليــات، باالســتعانة بالهيئــات المســتقلة   •
لمراقبــــة ومنـــع التعــــذيب أو المعاملـــة القاســــية القائمـــة حيثمـــا أمكــــن ذلـــك، 

والالإنســــانية والمهينــــة واألشــــكال األخــــرى مــــن ســــوء المعاملــــة واإليــــذاء؛ 
مــنهم و  فــي هــذه اآلليــات وٕاشــراك الفئــات المناســبة مــن أصــحاب المصــلحة

علـــى ســـبيل المثـــال المحـــامون والمصـــابون باضـــطرابات نفســـية وٕاعاقـــات 
الدوليــــة واإلقليميــــة  الصــــكوكمــــع نفســــية واجتماعيــــة علــــى نحــــو يتماشــــى 

 لحقوق اإلنسان.

إلغـــاء التشـــريعات التـــي تـــديم ممارســـة الوصـــم والتمييـــز وانتهاكـــات حقـــوق   •
 اإلنسان ضد المصابين باضطرابات نفسية وٕاعاقات نفسية واجتماعية.

مراقبــــة وتقيــــيم تنفيــــذ السياســــات والتشــــريعات لضــــمان خضــــوعها ألحكــــام   •
اإلعاقة واالستفادة مـن هـذه المعلومـات فـي  اتفاقية حقوق األشخاص ذوي

 آلية رفع التقارير الخاصة بهذه االتفاقية.
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  التنفيذ خيارات اإلجراءات
التخطـــــيط علـــــى أســـــاس  تخطـــــيط المـــــوارد:

الحاجـــــــــة الُمقـــــــــدَّرة منهجيـــــــــًا وتخصــــــــــيص 
ميزانيـــــة، فـــــي جميـــــع القطاعـــــات المعنيـــــة، 
تتناســـــــب مـــــــع المـــــــوارد البشـــــــرية المحـــــــدَّدة 
وغيرهـــا مـــن المـــوارد الالزمـــة لتنفيـــذ خطـــط 
وٕاجـــراءات الصـــحة النفســـية المتفـــق عليهـــا 

 .المسندة بالبيِّناتو

 -ظــروف الوبائيــة وبيئــة المــوارد اســتخدام البيانــات المتعلقــة باحتياجــات ال  •
مـن أجـل إثـراء عمليـة وضـع وتنفيـذ  –وجمعها إذا دعت الحاجة إلى ذلك 

 خطط وميزانيات وبرامج الصحة النفسية.

إنشـــاء آليـــات لَتتبُّـــع النفقـــات الُمتكبَّـــدة علـــى الصـــحة النفســـية فـــي القطـــاع   •
لعدالـة الصحي وغيره من القطاعات ذات الصلة مثل التعلـيم والتوظيـف وا

 الجنائية والخدمات االجتماعية.

تحديد األموال المتاحة في مرحلة التخطيط إلجراء أنشـطة محـددة مالئمـة   •
 ثقافيًا وعالية المردودية حتى يمكن ضمان التنفيذ.

بفعاليــة إلــى زيــادة  الــدعوةاالشــتراك مــع أصــحاب المصــلحة اآلخــرين فــي   •
 تخصيص الموارد للصحة النفسية.

إشــــــــــراك تعــــــــــاون أصــــــــــحاب المصــــــــــلحة: 
أصـــحاب المصـــلحة مـــن جميـــع القطاعـــات 
المعنيـــــــــــــــة، بمـــــــــــــــن فـــــــــــــــيهم المصـــــــــــــــابون 
باالضـــــــطرابات النفســـــــية والقـــــــائمون علـــــــى 
ـــذ  رعـــايتهم وأفـــراد أســـرهم، فـــي وضـــع وتنفي
السياســـــات والقـــــوانين والخـــــدمات المتصـــــلة 

أو  بالصــــحة النفســــية، مــــن خــــالل ُبنيــــة و/
 آلية رسمية.

لــي جميــع القطاعــات ذات الصــلة وأصــحاب المصــلحة االجتمــاع مــع ممث  •
المعنيـــين والتفاعـــل معهـــم والســـعي للوصـــول إلـــى توافـــق فـــي اآلراء بيـــنهم 

ــــــــد ــــــــة  عن ــــــــوانين والخــــــــدمات المتعلق تخطــــــــيط أو وضــــــــع السياســــــــات والق
ويشــمل ذلــك تبــادل المعلومــات بشــأن اآلليــات الفعالــة لتحســين  بالصــحة،

لقطاعـــــات الرســـــمية وغيـــــر تنســـــيق السياســـــات وخـــــدمات الرعايـــــة عبـــــر ا
 الرسمية.

بنـــاء القـــدرات المحليـــة وٕاذكـــاء الـــوعي بالصـــحة النفســـية والقـــانون وحقـــوق   •
اإلنســـان بـــين فئـــات أصـــحاب المصـــلحة المعنيـــة، بمـــا فـــي ذلـــك تـــوعيتهم 

 بمسئولياتهم فيما يتعلق بتنفيذ السياسات والقوانين واللوائح.

ــــــز وتمكــــــين المصــــــابين باضــــــطرابات  تعزي
نفســـــــــــية وٕاعاقـــــــــــات نفســـــــــــية واجتماعيـــــــــــة 

ضـــــمان إعطــــاء دور رســـــمي ومنظمــــاتهم: 
ـــــات  للمصـــــابين باضـــــطرابات نفســـــية وٕاعاق
نفســـــــية واجتماعيـــــــة ومـــــــنحهم الصـــــــالحية 
الكافيــــــــة للتــــــــأثير علــــــــى عمليــــــــة تصــــــــميم 
وتخطـــــــــيط وتنفيـــــــــذ السياســـــــــات والقـــــــــوانين 

 والخدمات.

والتقني والمالي الالزم لبناء قدرات المنظمات التـي توفير الدعم اللوجستي   •
 تمثل المصابين باالضطرابات النفسية واإلعاقات النفسية واالجتماعية.

تشـــجيع ودعـــم إنشـــاء منظمـــات محليـــة ووطنيـــة مســـتقلة تمثـــل المصـــابين   •
باالضـــطرابات النفســـية واإلعاقـــات النفســـية واالجتماعيـــة، وتشـــجيع ودعـــم 

وضـــع وتنفيـــذ سياســـات وقـــوانين وخـــدمات الصـــحة  مشـــاركتها الفعالـــة فـــي
 النفسية.

إشــراك المصــابين باالضــطرابات النفســية واإلعاقــات النفســية واالجتماعيــة   •
 في تفتيش ومراقبة خدمات الصحة النفسية.

إدراج المصـــابين باالضـــطرابات النفســـية واإلعاقـــات النفســـية واالجتماعيـــة   •
ين يقدمون خدمات رعاية الصـحة في برامج تدريب العاملين الصحيين الذ

 النفسية.

  
توفير خدمات الصحة النفسية والرعاية االجتماعية الشاملة والمتكاملة والمسـتجيبة لالحتياجـات فـي   :٢ الغرض

  المرافق الصحية المجتمعية
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إعــــــــادة تنظــــــــيم الخــــــــدمات وتوســــــــيع نطــــــــاق 
لنقــل موضــع اتبــاع عمليــة منهجيــة  التغطيــة:

الرعايـــة بعيـــدًا عـــن المصـــحات النفســـية التـــي 
يقيم فيها المرضى لفترات ممتدة إلى المرافـق 
الصحية غير المتخصصة مـع توسـيع نطـاق 

(بمـا فـي التغطية للتدخالت المسندة بالبيِّنات 
ذلك استخدام مبادئ الرعاية المتدرجة حسـب 

للتعامـــــــــل مـــــــــع الحـــــــــاالت ذات االقتضـــــــــاء) 
عانة بشــــــبكة مــــــن خــــــدمات األولويــــــة واالســــــت

الصحة النفسية المجتمعية المرتبطة ببعضها 

وضـــــــع خطــــــــة متدرجــــــــة وذات ميزانيـــــــة خاصــــــــة إلغــــــــالق مؤسســــــــات   •
النفســي التــي يقــيم فيهــا المرضــى لفتــرات ممتــدة واســتبدالها بتقــديم  الطــب

الـــدعم للمرضـــى الخـــارجين مـــن المؤسســـات ليعيشـــوا فـــي المجتمـــع مـــع 
 أسرهم.

  وٕانشـــــاء وحـــــدة  للمرضـــــى الخـــــارجيينتـــــوفير خـــــدمات الصـــــحة النفســـــية
 العمومية.في جميع المستشفيات  للمرضى الداخليينللصحة النفسية 

  ،إنشــــاء خــــدمات الصــــحة النفســــية المجتمعيــــة، ومنهــــا خــــدمات التوعيــــة
وخدمات الرعاية والدعم المنزلية، والرعاية فـي حـاالت الطـوارئ، وٕاعـادة 

 واإلسكان المدعوم. التأهيل المجتمعي،
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الــبعض، بمــا فيهــا رعايــة المرضــى الــداخليين 
الــــــــذين يقيمــــــــون لفتــــــــرات قصــــــــيرة، ورعايــــــــة 
ـــــــــي المستشـــــــــفيات  المرضـــــــــى الخـــــــــارجيين ف

ومراكــز خــدمات العموميــة، والرعايــة األوليــة، 
ـــــة  الصـــــحة النفســـــية الشـــــاملة ومراكـــــز الرعاي

المصـابين باضـطرابات نفسـية ودعـم  النهارية
الــذين يعيشــون مــع أســرهم، وتــوفير اإلســكان 

 المدعوم.

  ــــدعم ــــة متعــــددة التخصصــــات ل إنشــــاء فــــرق للصــــحة النفســــية المجتمعي
رعــايتهم فــي والقــائمين علــى  المصــابين باالضــطرابات النفســية وأســرهم/

 المجتمع.

  مثــل البــرامج  بــأمراض محــددةدمــج الصــحة النفســية فــي البــرامج المعنيــة
وبصحة األم وبالصـحة  األيدز فيروس العوز المناعي البشري/المعنية ب

 الجنسية واإلنجابية.

 /القــائمين علــى رعــايتهم  تشــجيع المســتفيدين مــن الخــدمات وأفــراد أســرهم
 من ذوي الخبرة العملية على العمل في دعم النظراء.

  دعــــــــم إنشــــــــاء خــــــــدمات الصــــــــحة النفســــــــية المجتمعيــــــــة التــــــــي تــــــــديرها
الجماعـــات غيـــر الحكوميـــة والمنظمـــات الدينيـــة وغيرهـــا مـــن  المنظمـــات

الفاعلــــة فــــي المجتمــــع المحلــــي، بمــــا فيهــــا جماعــــات المســــاعدة الذاتيــــة 
 والدعم األسري.

  وضـــع وتنفيـــذ أدوات أو اســـتراتيجيات لتقـــديم المســـاعدة الذاتيـــة والرعايـــة
للمصــابين باالضــطرابات النفســية، بمــا فــي ذلــك اســتخدام التكنولوجيــات 

 اإللكترونية والمتنقلة.

 ســــــية واألدويـــــة األساســــــية الالزمـــــة لعــــــالج إدراج خـــــدمات الصـــــحة النف
االضـطرابات النفســية فــي نظــم التـأمين الصــحي وتــوفير الحمايــة الماليــة 

  للفئات المحرومة اجتماعيًا واقتصاديًا.

دمــج وتنســيق الرعايــة المتكاملــة والمتجاوبــة: 
خـــــدمات الوقايـــــة والتعزيـــــز وٕاعـــــادة التأهيـــــل 
والرعايــــة والــــدعم الشــــاملة التــــي تهــــدف إلــــى 
تلبيـــة االحتياجـــات الصـــحية النفســـية والبدنيـــة 
للمصـــــابين باضـــــطرابات نفســـــية مـــــن جميـــــع 
األعمـــــار وتيســـــير تعـــــافيهم ضـــــمن خـــــدمات 
الصــــــحة العموميــــــة والخــــــدمات االجتماعيــــــة 

الحـــق فـــي تعزيـــز وفيمـــا بينهـــا (ويشـــمل ذلـــك 
العمــــل والســــكن والتعلــــيم) وذلــــك مــــن خــــالل 
إعــداد بــرامج عالجيــة وخطــط للتعــافي تعتمــد 

ـــــــــــى آراء المســـــــــــتفيدين مـــــــــــن الخـــــــــــدمات  عل
ــــدمو  واحتياجــــاتهم ويســــاهم أفــــراد األســــر ومق

 الرعاية بآرائهم فيها عند االقتضاء.

تشــجيع العــاملين الصـــحيين علــى ربــط النـــاس بالخــدمات والمــوارد التـــي   •
القطاعـــات األخـــرى فـــي إطـــار خـــدمات الرعايـــة المعتـــادة (ومـــن  تتيحهـــا

 أمثلة ذلك توفير فرص كسب العيش والتعليم والتوظيف).

االشــــتراك مــــع القطاعــــات األخــــرى (مثــــل اإلســــكان والتعلــــيم والتوظيــــف   •
والرعايــة االجتماعيــة) فــي الــدعوة إلــى إدراج األشــخاص ذوي اإلعاقــات 

 وبرامجها. النفسية واالجتماعية في خدماتها

ـــدعم الموجهـــة نحـــو التعـــافي مـــن خـــالل   • النهـــوض بخـــدمات الرعايـــة وال
فــــــرص تنميــــــة الــــــوعي والتــــــدريب لمقــــــدمي الخــــــدمات الصــــــحية  تــــــوفير

 واالجتماعية.

تزويد المصـابين باالضـطرابات النفسـية وأسـرهم والقـائمين علـى رعـايتهم   •
بمعلومــــات عــــن أســــباب وعواقــــب هــــذه االضــــطرابات وخيــــارات العــــالج 

مجمــل وعــن أنمــاط الحيــاة الســلوكية الصــحية بهــدف االرتقــاء بوالتعــافي 
 الصحة والعافية.

تعزيـــــز تمكـــــين ومشـــــاركة المصـــــابين باالضـــــطرابات النفســـــية وأســـــرهم   •
 القائمين على رعايتهم في الرعاية الصحية النفسية.و 

ــــــــة األساســــــــية الالزمــــــــة لعــــــــالج االضــــــــطرابات النفســــــــية   • شــــــــراء األدوي
قائمــــــة منظمــــــة الصــــــحة العالميــــــة لألدويــــــة األساســــــية  فــــــي والمدَرجــــــة

علــــــــــــــــــــى جميــــــــــــــــــــع مســــــــــــــــــــتويات النظــــــــــــــــــــام  توافرهــــــــــــــــــــا وضــــــــــــــــــــمان
نحـــــــو رشـــــــيد، والســـــــماح لغيـــــــر  اســـــــتعمالها علـــــــى وضـــــــمان الصـــــــحي،
الحاصـــلين علـــى تـــدريب كـــاٍف  العـــاملين الصـــحيين صـــين مـــنالمتخص

 بوصف األدوية.

مراعاة العافيـة النفسـية لألطفـال عنـد خضـوع اآلبـاء المصـابين بـأمراض   •
حـــادة (بمـــن فـــيهم المصـــابون باضـــطرابات نفســـية) للعـــالج فـــي مرافـــق 

 الخدمات الصحية.
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بة، منهــا تزويــد األطفــال والبــالغين الــذين تعرضــوا ألحــداث حياتيــة عصــي  •
، واالضــــطرابات المدنيــــة والنزاعــــات حــــوادث العنــــف المنزلــــي المســــتمرة

بخدمات وبرامج تساعد على معالجـة الصـدمات النفسـية وتعزيـز التعـافي 
لصـــدمات  الـــدعموالقـــدرة علـــى التكيـــف وتجنـــب تعـــرض الـــذين يلتمســـون 

 أخرى.

تــــوفير الرعايــــة تطبيــــق تــــدخالت ترمــــي إلــــى تــــدبر األزمــــات األســــرية و   •
علـــى مســـتوى خـــدمات الرعايـــة  الرعايـــة والقـــائمين علـــىوالـــدعم لألســـر 

 .األولية وسائر الخدمات

تطبيـــق معـــايير "الحـــق فـــي الجـــودة" الخاصـــة بمنظمـــة الصـــحة العالميـــة   •
لتقيــيم مرافــق الصــحة النفســية والرعايــة االجتماعيــة التــي تخــدم المرضــى 

والنهـــــوض بأوضـــــاع حقـــــوق الـــــداخليين والخـــــارجيين وتحســـــين جودتهـــــا 
 اإلنسان فيها.

الصــــــــحة النفســــــــية فــــــــي حــــــــاالت الطــــــــوارئ 
المنفـــــردة أو (بمـــــا فيهـــــا النزاعـــــات  اإلنســـــانية

): المتكـــررة أو المتواصـــلة والعنـــف والكـــوارث
العمــل مــع لجــان الطــوارئ الوطنيــة مــن أجــل 
إدراج االحتياجات الخاصـة بالصـحة النفسـية 
والـــــــدعم النفســـــــي االجتمـــــــاعي فـــــــي مرحلـــــــة 

وتــــوفير فـــــرص الحصـــــول  التأهــــب للطـــــوارئ
ــــة والداعمــــة  ــــى الخــــدمات اآلمن بمــــا فيهــــا عل

الخـــدمات التـــي تتصـــدى للصـــدمات النفســـية 
وتـــــنهض بالقـــــدرة علـــــى التعـــــافي واالنتعـــــاش 

مصـــابين باالضـــطرابات النفســـية والمشـــاكل لل
النفســــية واالجتماعيــــة (ســــواًء كــــانوا يعــــانون 
منهـــــا أصـــــًال أو أصـــــيبوا بهـــــا نتيجـــــة حالـــــة 

لطــــــــــــــــــــــوارئ)، وهــــــــــــــــــــــو مــــــــــــــــــــــا يشــــــــــــــــــــــمل ا
 ومقــدمي للعــاملين الصــحيين الخــدمات تقــديم

ــــــة اإلنســــــانية، فــــــي أوقــــــات الطــــــوارئ  اإلغاث
بعـــــــدها، مـــــــع إيـــــــالء العنايـــــــة الواجبـــــــة  ومـــــــا

ــــــــــوفير ــــــــــى المــــــــــدى  لت ــــــــــالزم عل ــــــــــل ال التموي
لبنـــــاء أو إعـــــادة بنـــــاء نظـــــام للرعايـــــة  البعيـــــد

الصحية النفسية المجتمعيـة بعـد انتهـاء حالـة 
 الطوارئ.

لعمل مع لجان الطوارئ الوطنية على وضع إجراءات التأهب للطـوارئ ا  •
على النحو الوارد في المعيار الخاص بالصحة النفسـية ضـمن المعـايير 
الدنيا لمشروع اسفير وكـذلك المبـادئ التوجيهيـة للجنـة الدائمـة المشـتركة 
بــين الوكــاالت بشــأن الصــحة النفســية والــدعم النفســي واالجتمــاعي فــي 

 لطوارئ.حاالت ا

التأهـــب للطـــوارئ مـــن خـــالل تعريـــف العـــاملين الصـــحيين والمجتمعيـــين   •
باإلســـــعافات األوليـــــة النفســـــية وتزويـــــدهم بالمعلومـــــات األساســـــية عـــــن 

 الصحة النفسية.

ـــاء حـــاالت الطـــوارئ مـــن التنســـيق مـــع الشـــركاء فيمـــا يخـــص   • التأكـــد أثن
ــــار  "رســــفي"االخــــاص بالصــــحة النفســــية لمشــــروع  األدنــــى تطبيــــق المعي

 .والمبادئ التوجيهية المذكورة أعاله

بنــــاء أو إعــــادة بنــــاء نظــــم مســــتدامة للصــــحة النفســــية المجتمعيــــة، بعــــد   •
حــــــاالت الطــــــوارئ الحــــــادة، لمواجهــــــة الزيــــــادة فــــــي معــــــدالت اإلصــــــابة 
باالضـــطرابات النفســـية بـــين الســـكان المتضـــررين مـــن حـــاالت الطـــوارئ 

 على المدى الطويل.

بنـــــــــاء معـــــــــارف تنميـــــــــة المـــــــــوارد البشـــــــــرية: 
العــــــــــــــــــــــــاملين الصــــــــــــــــــــــــحيين  ومهــــــــــــــــــــــــارات
والعــــــامين كــــــي يتســــــنى لهــــــم  المتخصصــــــين

ــــــــــــــــوفير خــــــــــــــــدمات الصــــــــــــــــحة النفســــــــــــــــية  ت
االجتماعيـــــــة علـــــــى نحـــــــو يســـــــتند  والرعايـــــــة
ــــــــــــــى ــــــــــــــات  إل ــــــــــــــات ويراعــــــــــــــي االختالف البيِّن
وحقوق اإلنسان، لألطفال والمراهقين  الثقافية

ـــــــــق  ـــــــــات أخـــــــــرى، عـــــــــن طري ـــــــــين فئ مـــــــــن ب
ــــــــــاه إدخــــــــــال ــــــــــي من ج الصــــــــــحة النفســــــــــية ف

الجامعيــــــة والعليــــــا؛ ومــــــن خــــــالل  الدراســــــات
تــــــــدريب وتوجيــــــــه األخصــــــــائيين الصــــــــحيين 
العـــاملين فـــي الميـــدان، والســـيما فـــي المرافـــق 
غيــــــر المتخصصــــــة، حتــــــى يمكــــــنهم تحديــــــد 
المصـــابين باالضـــطرابات النفســـية وتزويـــدهم 
بــالعالج والــدعم المناســبين فضــًال عــن إحالــة 

وضـــع وتنفيـــذ اســـتراتيجية لبنـــاء مجموعـــة مـــن المـــوارد البشـــرية والحفـــاظ   •
عليهــا لتقــديم خــدمات الصــحة النفســية والرعايــة االجتماعيــة فــي المرافــق 
الصـــــحية غيـــــر المتخصصـــــة مثـــــل مراكـــــز الرعايـــــة الصـــــحية األوليـــــة 

 والمستشفيات العمومية.

للتــــــــدخالت بشــــــــأن االضــــــــطرابات النفســــــــية  mhGAPدليــــــــل اســــــــتخدام   •
 والعصــبية والناجمــة عــن تعــاطي المــواد فــي المرافــق غيــر المتخصصــة

) الصادر عن منظمة الصحة العالمية وما يتصـل بـه مـن مـواد ٢٠١٠(
تدريبيـــة وٕاشــــرافية فــــي تـــدريب العــــاملين الصــــحيين علـــى التعــــرف علــــى 

ــــدخالت مســــندة بالبيِّنــــات للتوســــع فــــي خــــدمات  االضــــطرابات وتقــــديم ت
 الرعاية ذات األولوية.

التعــاون مــع الجامعــات والكليــات والمؤسســات التعليميــة المعنيــة األخــرى   •
فــــــي تحديــــــد وٕادراج عنصــــــر للصــــــحة النفســــــية فــــــي منــــــاهج الدراســــــات 

 الجامعية والعليا.
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األشخاص إلـى مسـتويات أخـرى مـن الرعايـة 
 سب االقتضاء.ح

ضمان تهيئـة سـياق خـدماتي مـواٍت لتـدريب العـاملين الصـحيين بمـا فـي   •
هياكــــــل اإلحالــــــة ومهمتــــــي اإلشــــــراف ذلــــــك وضــــــوح تعريفــــــات المهــــــام و 

 والتوجيه.

تحســين قــدرات مقــدمي الرعايــة الصــحية واالجتماعيــة فــي جميــع جوانــب   •
عملهم (مثل تغطية مجاالت الرعاية السريرية وحقوق اإلنسـان والصـحة 

 .العمومية)، مع تضمين أساليب التعلم اإللكتروني عند االقتضاء

قـــــدم الـــــوظيفي للمهنيـــــين تحســـــين ظـــــروف العمـــــل واألجـــــور وفـــــرص الت  •
والعــاملين فــي مجــال الصــحة النفســية بغيــة جــذب القــوة العاملــة والبقــاء 

 عليها.

 التحديــــد االســــتباقيمعالجــــة أوجــــه التفــــاوت: 
وتـــــوفير الـــــدعم المناســـــب للفئـــــات المعرضـــــة 
بوجــه خــاص لإلصــابة بــاالعتالالت النفســية 
والتـــي تعـــاني فـــي الوقـــت نفســـه مـــن صـــعوبة 

 الحصول على الخدمات.

تحديـــد وتقيـــيم احتياجـــات الفئـــات االجتماعيـــة والديمغرافيـــة المختلفـــة فـــي   •
المجتمــــع، وكــــذلك الفئــــات الضــــعيفة التــــي ال تســــتخدم الخــــدمات (مثــــل 

مشردين واألطفال وكبار السن والسجناء والمهاجرين واألقليات العرقيـة ال
 والمحاصرين في حاالت الطوارئ).

ـــات "المعرضـــة للخطـــر" والضـــعيفة فـــي   • ـــيم العقبـــات التـــي تواجـــه الفئ تقي
 الحصول على العالج والرعاية والدعم.

وضع استراتيجية اسـتباقية السـتهداف هـذه الفئـات وتـوفير خـدمات تلبـي   •
 احتياجاتها.

تــــوفير المعلومــــات والتــــدريب لمــــوظفي الرعايــــة الصــــحية واالجتماعيـــــة   •
لمســـاعدتهم علـــى اكتســـاب فهـــم أفضـــل الحتياجـــات الفئـــات "المعرضـــة 

 للخطر" والضعيفة.
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 التعزيز والوقاية فـي مجـال الصـحة النفسـية:
قيــادة وتنســيق اســتراتيجية متعــددة القطاعــات 
هـــــة  ـــــدخالت الشـــــاملة والموجَّ ـــــين الت تجمـــــع ب
الرامية إلى: تعزيـز الصـحة النفسـية والوقايـة 
من االضطرابات النفسية؛ والحد من الوصـم 
والتمييــــــــــز وانتهاكــــــــــات حقــــــــــوق اإلنســــــــــان؛ 

طيلة العمـر  وتستجيب لفئات ضعيفة بعينها
ـــدَمج فـــي االســـتراتيجيات الوطنيـــة لتعزيـــز  وُت

 الصحة النفسية والعمومية.

زيـــادة معرفـــة الجمهـــور بالصـــحة النفســـية وفهمـــه لهـــا، مـــن خـــالل مـــثًال   •
بــرامج التوعيــة والحمــالت اإلعالميــة للحــد مــن الوصــم والتمييــز ولتعزيــز 

 حقوق اإلنسان.

رعايــــة المقدمــــة قبــــل الــــوالدة إدراج الصــــحة الوجدانيــــة والنفســــية ضــــمن ال  •
وبعدها لألمهات الجدد وأطفالهن الُرضَّع في المنـازل والمرافـق الصـحية، 

 بما في ذلك تدريبهن على مهارات األبوة.

تقــــديم بــــرامج تنميــــة الطفولــــة المبكــــرة التــــي تركــــز علــــى النمــــو المعرفــــي   •
والحســي الحركــي والنفســي االجتمــاعي عنــد األطفــال فضــًال عــن تعزيــز 

 عالقات الصحية بين األطفال وآبائهم.ال

الحـــد مـــن تعـــاطي الكحـــول علـــى نحـــو ضـــار (مـــن خـــالل تنفيـــذ التـــدابير   •
الــواردة فــي االســتراتيجية العالميــة للحــد مــن تعــاطي الكحــول علــى نحــو 

 ضار).

تقـــديم تـــدخالت مـــوجزة لمواجهـــة حـــاالت تعـــاطي المخـــدرات علـــى نحـــو   •
 خطر وضار.

تنفيــذ بــرامج لمنــع العنــف المنزلــي والتصــدي لــه، بمــا فــي ذلــك االهتمــام   •
 بالعنف المرتبط بتعاطي الكحول.

تزويــــــد األطفــــــال والبــــــالغين الــــــذين تعرضــــــوا ألحــــــداث حياتيــــــة عصــــــيبة   •
وبــرامج تســاعد علــى معالجــة صــدماتهم النفســية وتعزيــز تعــافيهم   بخــدمات
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لصــدمات  الــدعموقــدرتهم علــى التكيــف، وتجنــب تعــرض الــذين يلتمســون 
 أخرى.

حمايـــة األطفـــال مـــن اإليـــذاء مـــن خـــالل إقامـــة أو تعزيـــز شـــبكات ونظـــم   •
 مجتمعية لحماية األطفال.

تلبية احتياجات األطفال الذين يعاني أحـد أبـويهم مـن اضـطرابات نفسـية   •
 مزمنة في إطار برامج التعزيز والوقاية.

ضــــع بـــــرامج مدرســـــية للتعزيـــــز والوقايـــــة بمـــــا فـــــي ذلـــــك: بـــــرامج تنميـــــة و   •
ورفــع الــوعي وبــرامج مكافحــة تســلط األقــران والعنــف المهــارات الحياتيــة؛ 

بفوائـــد اتبـــاع أســـلوب حيـــاة صـــحي وبمخـــاطر تعـــاطي المـــواد؛ والكشـــف 
والتـــدخل المبكـــر لألطفـــال والمـــراهقين الـــذين تظهـــر علـــيهم اضـــطرابات 

 وجدانية أو سلوكية.

النهوض ببرامج المشاركة في العمل والعودة إلى العمل لفائدة المصـابين   •
 باضطرابات نفسية واضطرابات نفسية واجتماعية.

تعزيــــــــز ظــــــــروف العمــــــــل اآلمنــــــــة والداعمــــــــة، مــــــــع االهتمــــــــام بــــــــإجراء   •
تنظيميـــــة فـــــي العمـــــل وتقـــــديم بـــــرامج تدريبيـــــة للمـــــديرين فـــــي  تحســـــينات

ي إدارة اإلجهــــاد وتــــوفير بــــرامج الصــــحة النفســــية وعقــــد دورات فــــ مجــــال
والتصـــدي لممارســـات الوصـــم  للحفـــاظ علـــى الصـــحة فـــي أمـــاكن العمـــل

  .والتمييز
ـــــــــــــــدعم االجتمـــــــــــــــاعي   • ـــــــــــــــة وال تعزيـــــــــــــــز جماعـــــــــــــــات المســـــــــــــــاعدة الذاتي

المجتمعيـــــــــة وفـــــــــرص المشـــــــــاركة المجتمعيـــــــــة للمصـــــــــابين  والشـــــــــبكات
باالضـــــطرابات النفســـــية واإلعاقـــــات النفســـــية واالجتماعيـــــة وغيـــــرهم مـــــن 

 الفئات الضعيفة.

التشـــــــــــــــجيع علـــــــــــــــى اســـــــــــــــتخدام الممارســـــــــــــــات التقليديـــــــــــــــة المســـــــــــــــندة   •
الصــحة النفســية والوقايــة مــن اضــطراباتها (مثــل اليوغــا  لتعزيــز بالبيِّنــات
 والتأمل).

تعزيـــز اســـتخدام وســـائل اإلعـــالم االجتماعيـــة فـــي اســـتراتيجيات التعزيـــز   •
 والوقاية.

ـــة ومكافحتهـــا تنفيـــذ اســـتراتيجيات للوقايـــة مـــن األمـــراض   • المداريـــة المهَمل
(مثل داء الشريطيات وداء الكيسـات المذنبـة) بهـدف الوقايـة مـن الصـرع 

 وغيره من االضطرابات العصبية والنفسية.

وضع سياسات وتدابير لحمايـة الفئـات السـكانية الضـعيفة أثنـاء الكـوارث   •
 المالية واالقتصادية.
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وضـــع اســـتراتيجيات وطنيـــة  منـــع االنتحـــار:
لمنــــع االنتحــــار مــــع إيــــالء وتنفيــــذها شــــاملة 

اهتمــــــام خــــــاص للفئــــــات التــــــي َتحــــــدَّد أنهــــــا 
ُمعرَّضــــة بصــــورة متزايــــدة لالنتحــــار، ومنهــــا 
المثليــــــــــات والمثليــــــــــون ومزدوجــــــــــو الميــــــــــول 
الجنسية والمتحولون جنسيًا والشباب وغيرهم 
مــــن الفئــــات الضــــعيفة مــــن جميــــع األعمــــار 

 المحلي.حسب السياق 

زيــادة الــوعي الجمــاهيري والسياســي واإلعالمــي بحجــم المشــكلة وبوجــود   •
 استراتيجيات وقائية فعالة.

الحـــد مـــن فـــرص الحصـــول علـــى وســـائل إيـــذاء الـــنفس واالنتحـــار (مثـــل   •
 األسلحة النارية والمبيدات الحشرية).

تـــوخي المزيـــد مـــن العقالنيـــة لـــدى تغطيـــة  تشـــجيع وســـائل اإلعـــالم علـــى  •
 حاالت االنتحار.

 تعزيز مبادرات منع االنتحار في أماكن العمل.  •

 .تحسين استجابة النظام الصحي لحاالت إيذاء النفس واالنتحار  •

ــــنفس/  • ــــذاء ال ــــيم ومعالجــــة حــــاالت إي ــــرتبط بهــــا مــــن  تقي االنتحــــار ومــــا ي
لمـــواد (علـــى النحـــو اضـــطرابات نفســـية وعصـــبية وناجمـــة عـــن تعـــاطي ا

 ).mhGAP intervention guideفي الوارد 

تحقيـــق االســـتفادة المثلـــى مـــن الـــدعم النفســـي واالجتمـــاعي مـــن المـــوارد   •
لصــــالح األشــــخاص الــــذين حــــاولوا االنتحــــار وأســــر  المجتمعيــــة المتاحــــة

 .األشخاص الذين انتحروا

  
  

البيِّنات وٕاجراء البحوث الخاصة بالصحة النفسية : تحسين نظم المعلومات وطرق جمع٤ الغرض  
 

 خيارات التنفيذ اإلجراءات

إدراج الصـحة النفسـية فـي نظم المعلومـات: 
نظــام المعلومــات الصــحية الروتينــي وتحديــد 
بيانــات الصــحة النفســية األساســية المصــنفة 
حســــــب نــــــوع الجــــــنس والعمــــــر (بمــــــا فيهــــــا 

الفعليــة البيانــات المتعلقــة بحــوادث االنتحــار 
ومحـــــاوالت االنتحـــــار) ومقارنتهـــــا وٕابالغهـــــا 
روتينيــًا واســتخدامها ألجــل تحســين عمليــات 
تقديم خدمات الصحة النفسية واستراتيجيات 
تعزيـــــــــز الصـــــــــحة النفســـــــــية والوقايـــــــــة مـــــــــن 
اضــــــطراباتها وكــــــذلك تقــــــديم البيانــــــات إلــــــى 

(كجــــزء  المرصــــد العــــالمي للصــــحة النفســــية
  .من مرصد المنظمة الصحي العالمي)

إنشاء نظـام ترصـد فعـال لمراقبـة الصـحة النفسـية وحـاالت االنتحـار، مـع   •
التأكد من تصنيف السجالت حسب المرفق ونوع الجنس والعمر وبعـض 

 المتغيرات األخرى ذات الصلة.

االحتياجات والمؤشرات المعلوماتية الخاصة بالصحة النفسية، بمـا  إدراج  •
فيهــا عوامــل الخطــر واإلعاقــات، ضــمن المســوح الوطنيــة الســكانية ونظــم 

 المعلومات الصحية.

جمع بيانات تفصيلية عن الخدمات الثانوية والمتخصصة باإلضـافة إلـى   •
ت الصــــحية البيانــــات الروتينيــــة التــــي ُتجَمــــع مــــن خــــالل نظــــام المعلومــــا

 الوطني.

إدراج مؤشـــــــرات الصـــــــحة النفســـــــية ضـــــــمن نظـــــــم المعلومـــــــات الخاصـــــــة   •
 بالقطاعات األخرى.

تحســين القــدرات البحثيــة البيِّنــات والبحــوث: 
والتعــاون األكــاديمي فيمــا يتعلــق باألولويــات 
ــــــــة للبحــــــــوث فــــــــي مجــــــــال الصــــــــحة  الوطني
النفســـــية، والســـــيما البحـــــوث التشـــــغيلية ذات 

بتطــــوير وتنفيــــذ الخــــدمات الصــــلة المباشــــرة 
وبممارســـــة المصـــــابين باضـــــطرابات نفســـــية 
لحقــــوقهم اإلنســــانية، ويتضــــمن ذلــــك إنشــــاء 
مراكــــــــــــز تميــــــــــــز ذات معــــــــــــايير واضــــــــــــحة 
باالســتعانة بــآراء جميــع أصــحاب المصــلحة 
المعنيــين بمــن فــيهم المصــابون باضــطرابات 

 نفسية وٕاعاقات نفسية واجتماعية.

ــــ  • ة فــــي مجــــال الصــــحة النفســــية وضــــع بــــرامج بحــــوث وطنيــــة ذات أولوي
 استنادًا إلى التشاور مع جميع أصحاب المصلحة.

 تحسين القدرات البحثية الالزمة لتقييم االحتياجات والخدمات والبرامج.  •

تعزيــز التعــاون بــين الجامعــات والمعاهــد والخــدمات الصــحية فــي مجــال   •
 بحوث الصحة النفسية.

المختلفــة، حــول المفــاهيم المحليــة إجــراء البحــوث، فــي الســياقات الثقافيــة   •
وأشــــكال التعبيــــر عــــن االضــــطراب النفســــي، والممارســــات الضــــارة (مثــــل 
انتهاكــات حقــوق اإلنســان والتمييــز) أو الوقائيــة (مثــل الــدعم االجتمــاعي 
والعادات التقليدية)، فضًال عن فعالية تـدخالت العـالج والتعـافي والوقايـة 

  والتعزيز.
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ــــــد   • ــــــين تطــــــوير أســــــاليب لتحدي ــــــي الصــــــحة النفســــــية ب ــــــاوت ف أوجــــــه التف
اإلثنيـــة ونـــوع  المجموعـــات الســـكانية الفرعيـــة ومنهـــا عوامـــل مثـــل العـــرق/

الجــــنس والوضــــع االجتمــــاعي واالقتصــــادي والجغرافيــــا (الحضــــر مقابــــل 
 الريف).

مراكـــز البحــوث الوطنيـــة واإلقليميـــة والدوليـــة لتيســـير  تعزيــز التعـــاون بـــين  •
 التبادل المتعدد التخصصات للبحوث والموارد بين البلدان.

تشــجيع المعــايير األخالقيــة الرفيعــة فــي بحــوث الصــحة النفســية لضــمان   •
يلـــي: عـــدم إجـــراء البحـــوث دون الموافقـــة الحـــرة والمســـتنيرة للشـــخص  مـــا

ى أي امتيــــازات أو تعويضــــات أو ؛ وعــــدم حصــــول البــــاحثين علــــيالمعنــــ
مكافآت نظير تشـجيع النـاس علـى المشـاركة فـي البحـث أو تعييـنهم لهـذا 
الغــرض؛ وعــدم إجــراء البحــوث إذا كانــت تنطــوي علــى ضــرر أو خطــر 
ـــة مســـتقلة  ـــة أخالقي محتمـــل؛ وحصـــول جميـــع البحـــوث علـــى موافقـــة لجن

 تعمل وفقًا للقواعد والمعايير الوطنية والدولية.

  
  

_______________________  
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  ٤ لملحقا
  

  خطة العمل العالمية الخاصة بالوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها
  ٢٠٢٠١–٢٠١٣للفترة 

  
  آذار/  ١٥ – ١تصـــــــــــويب  ٦٦/٩وج ٦٦/٩وج ٦٦/٨[ ج  
  ] ٢٠١٣٢أيار/ مايو  ١٦أيار/ مايو و ٦مارس،   

  
  نظرة عامة

  . تجنبهعالم خال من عبء األمراض غير السارية الذي ُيمكن  الرؤية:
والعجــز نتيجــة لألمــراض غيــر  وتجنبــه مــن الوفيــات والمراضــة الوقايــة منــهخفــض العــبء الــذي ُيمكــن  الهــدف:

الســارية عــن طريــق التعــاون والتضــافر بــين عــّدة قطاعــات علــى كــل مــن المســتوى الــوطني واإلقليمــي والعــالمي، 
بحيث تصل المجموعات السكانية إلى أعلى معـايير ُيمكـن بلوغهـا مـن الصـحة واإلنتاجيـة فـي جميـع األعمـار وال 

  التنمية االجتماعية االقتصادية. ُتشكل هذه األمراض عائقًا أمام الرفاه أو
نهج طيلة العمر   المبادئ الشاملة:

 تمكين الناس والمجتمعات المحلية 

  استراتيجيات مستندة إلى البّينات 

 تغطية صحية شاملة 

  التصدي لتعارض المصالح الحقيقـي
  أو المتصوَّر أو المحتمل

  نهج حقوق اإلنسان 

  نهج مستند إلى اإلنصاف 

  وتعاون وتضامن دوليانإجراءات وطنية 

 إجراءات متعددة القطاعات  

  األغراض
واإلقليميـة والوطنيـة  العالميـة برامج العملزيادة األولوية المسندة إلى الوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها في   -١

  وفي األهداف اإلنمائية المتفق عليها دوليًا، من خالل تدعيم التعاون الدولي والدعوة.
تدعيم القدرة الوطنية والقيادة وتصريف الشؤون واإلجراءات المتعددة القطاعات والشـراكات مـن أجـل تسـريع االسـتجابة   -٢

  القطرية في سبيل الوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها.
مـن خـالل ألساسـية االجتماعيـة ا ومحـدداتها المرتبطـة بـاألمراض غيـر السـارية الحد من عوامل الخطر القابلة للتغييـر  -٣

زة للصحة.   إيجاد بيئات معزِّ
ــــنظم الصــــحية وٕاعــــادة توجيههــــا لكــــي   -٤ مــــن األمــــراض غيــــر الســــارية ومكافحتهــــا ومحــــدداتها  ُتعنــــى بالوقايــــةتــــدعيم ال

  شاملة.صحية أولية تركِّز على الناس وتغطية  صحية االجتماعية األساسية من خالل رعاية
 ى البحــث والتطــوير المتســمين بــالجودة فــي مجــال الوقايــة مــن األمــراض غيــر الســاريةتعزيــز ودعــم القــدرة الوطنيــة علــ  -٥

  .ومكافحتها
  رصد اتجاهات ومحددات األمراض غير السارية وتقييم التقدم المحرز في الوقاية منها ومكافحتها.  -٦

                                                           
 .١٠-٦٦ج ص عانظر القرار     ١
أيضــًا المحاضــر المــوجزة للجنــة "أ" لجمعيــة الصــحة العالميــة فــي جلســاتها األولــى والحاديــة عشــرة والثانيــة عشــرة  انظــر    ٢

 (باإلنكليزية). ٣/ سجالت/٦٦/٢٠١٣ج ص عللتعرف على مراحل تطور هذا النص، الوثيقة 
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  الغايات العالمية االختيارية
٪ في معدل الوفيات الناجمة عن أمـراض القلـب واألوعيـة الدمويـة أو السـرطان أو داء السـكري ٢٥نسبي قدره  )  خفض١(

  أو أمراض الجهاز التنفسي المزمنة
  ٪ على األقل في تعاطي الكحول على نحو ضار، حسبما يكون مناسبًا، في السياق الوطني١٠)  خفض نسبي قدره ٢(
  انتشار قّلة النشاط البدني٪ في ١٠)  خفض نسبي قدره ٣(
  ٪ في مدخول المجموعة السكانية من الملح/ الصوديوم٣٠)  خفض نسبي قدره ٤(
  عامًا من العمر فأكثر ١٥٪ في االنتشار الراهن لتعاطي التبغ بين األشخاص الذين يبلغون ٣٠)  خفض نسبي قدره ٥(
  ء انتشار ارتفاع ضغط الدم تبعًا للظروف الوطنية٪ في انتشار ارتفاع ضغط الدم أو احتوا٢٥)  خفض نسبي قدره ٦(
  )  وقف الزيادة في داء السكري والبدانة٧(
٪ على األقل من األشخاص المؤهلين عالجـًا باألدويـة ومشـورًة (بمـا فـي ذلـك السـيطرة علـى سـكر الـدم) مـن ٥٠)  تلقي ٨(

  أجل الوقاية من النوبات والسكتات القلبية
نولوجيـــات األساســـية واألدويـــة األساســـية الميســـورة األســـعار، بمـــا فـــي ذلـــك األدويـــة الجنيســـة، ٪ للتك٨٠)  تـــوافر بنســـبة ٩(

  الالزمة لعالج األمراض غير السارية الرئيسية في المرافق العامة والخاصة على السواء
  

  الخلفية
  
يــة يقــّوض يمثــل العــبء العــالمي لألمــراض غيــر الســارية وخطرهــا تحــديًا كبيــرًا فــي مجــال الصــحة العموم  -١

التنمية االجتماعية واالقتصادية في مختلف أنحاء العالم. ويحتاج األمر إلى قيادة قويـة وٕاجـراءات عاجلـة علـى كـل 
مــن أجـل تخفيفهمـا، ومـا يترتـب علـى هــذه األمـراض مـن آثـار منهـا زيــادة  المسـتوى العـالمي واإلقليمـي والـوطنيمـن 

  جموعات السكانية. جوانب عدم المساواة بين البلدان وفيما بين الم
  
فــي  اً ٪ مــن جميــع الوفيــات التــي حــدثت عالميــ٦٣مليــون وفــاة، أي  ٣٦وطبقــًا للتقــديرات، فــإن الســبب فــي   -٢

مليـــون وفـــاة، يرجـــع إلـــى األمـــراض غيـــر الســـارية، وأساســـًا إلـــى أمـــراض القلـــب واألوعيـــة  ٥٧وعـــددها  ٢٠٠٨عـــام 
٪) وداء الســكري ١٢) واألمــراض التنفســية المزمنــة (٪٢١مــن األمــراض غيــر الســارية) والســرطان ( ٪٤٨الدمويــة (

وتشــترك هــذه األمــراض غيــر الســارية الرئيســية فــي أربعــة عوامــل خطــر ســلوكية، وهــي: تعــاطي التبــغ  ١،٢٪).٣,٥(
، حـدثت نسـبة ٢٠٠٨والنظام الغذائي غير الصـحي والخمـول البـدني وتعـاطي الكحـول علـى نحـو ضـار. وفـي عـام 

مليونـًا) فـي البلـدان المنخفضـة والمتوسـطة  ٢٩من جميع الوفيات الناجمة عن األمراض غير السـارية ( ٪٨٠قدرها 
) مقارنــة عامــاً  ٧٠٪) مــن الوفيــات فــي البلــدان األخيــرة وفيــات مبكــرة (أي أقــل مــن ٤٨الــدخل، وكانــت نســبة أكبــر (

سـارية تحـدث ن األمـراض غيـر الاجمـة عـالنوالوفيـات ورغـم أن معـدالت المراضـة ٪). ٢٦بالبلدان المرتفعة الدخل (
أن يالقــي . ويمكــن عمــريبــدأ فــي وقــت مبكــر مــن ال هــاالتعــرض لعوامــل خطر فــإن ، بشــكل رئيســي مرحلــة البلــوغفــي 

داء زميـــة و يمكـــن عالجهـــا، مثـــل أمـــراض القلـــب الروماتغيـــر ســـارية يأمراض جـــراء اإلصـــابة بـــمـــن حـــتفهم ألطفـــال ا
واحتضـانهم برعايـة  مـن األمـراضصـحتهم ووقـايتهم تعزيـز إن لـم يتسـن م، والربـو وسـرطان الـد ١نـوع من الالسكري 
وطبقًا لتوقعات المنظمة، سوف يزداد العدد السـنوي اإلجمـالي للوفيـات الناجمـة عـن األمـراض غيـر السـارية شاملة. 

إلمكـــان ، إذا اســـتمر الحـــال علـــى مـــا هـــو عليـــه. وتبـــّين المعـــارف العلميـــة أن با٢٠٣٠مليونـــًا بحلـــول عـــام  ٥٥إلـــى 
ـــة التكلفـــة  ـــة فّعال ـــذ إجـــراءات وقائيـــة وعالجي ـــرة إذا مـــا جـــرى تنفي خفـــض عـــبء األمـــراض غيـــر الســـارية بدرجـــة كبي

  وتدخالت متوافرة بالفعل للوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها على نحو فّعال ومتوازن. 
  
  

                                                           
١   Causes of death 2008: data sources and methods. Geneva, World Health Organization, 2011. 
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  المقصد
  
، وضــعت األمانــة مســّودة خطــة عمــل ١١–٦٤ج ص عحســبما طلبتــه جمعيــة الصــحة العالميــة فــي القــرار   -٣

، بنــاًء علــى مــا ُأنجــز بالفعــل ٢٠٢٠-٢٠١٣عالميــة خاصــة بالوقايــة مــن األمــراض غيــر الســارية ومكافحتهــا للفتــرة 
. وترمــي الخطــة إلــى تفعيــل التزامــات اإلعــالن السياســي لالجتمــاع ٢٠١٣-٢٠٠٨خــالل تنفيــذ خطــة عمــل الفتــرة 
  ١بشأن الوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها.الرفيع المستوى للجمعية العامة 

  
  العملية

  
شملت العمليـة التشـاورية العالميـة واإلقليميـة الراميـة إلـى وضـع خطـة العمـل الـدول األعضـاء فـي المنظمـة   -٤

ووكــاالت وصــناديق وبــرامج منظومــة األمــم المتحــدة ذات الصــلة والمؤسســات الماليــة الدوليــة والمصــارف اإلنمائيــة 
يرها من المنظمات الدولية الرئيسية والمهنيين الصحيين واألوساط األكاديمية والمجتمع المـدني والقطـاع الخـاص وغ

وذلــك مــن خــالل اجتماعــات إقليميــة نظمتهــا مكاتــب المنظمــة اإلقليميــة الســتة وأربــع مشــاورات ُعقــدت عــن طريــق 
الدول األعضـاء وحـوارين غيـر رسـميين مـع  مداخلة مكتوبة وثالث مشاورات غير رسمية مع ٣٢٥اإلنترنت وتلقت 

  وكيانات مختارة من القطاع الخاص.  الحكومية المعنيةمنظمات غير ال
  

  النطاق
  
تـــوّفر خطـــة العمـــل خارطـــة طريـــق وقائمـــة مـــن الخيـــارات فـــي مجـــال السياســـات للـــدول األعضـــاء وســـائر   -٥

تويات، مـــن المســـتوى المحلـــي إلـــى أصـــحاب المصـــلحة مـــن أجـــل اتخـــاذ إجـــراءات منســـقة ومتســـقة علـــى كافـــة المســـ
٪ فــي معــدل ٢٥المســتوى العــالمي، لتحقيــق الغايــات العالميــة االختياريــة التســع، بمــا فــي ذلــك خفــض نســبي قــدره 

الوفيـــات المبكـــرة الناجمـــة عـــن أمـــراض القلـــب واألوعيـــة الدمويـــة أو الســـرطان أو داء الســـكري أو أمـــراض الجهـــاز 
  .٢٠٢٥التنفسي المزمنة بحلول عام 

  
وهــي أمــراض القلــب  -وينصــب تركيــز خطــة العمــل هــذه علــى أربعــة أنــواع مــن األمــراض غيــر الســارية   -٦

صــاحبة أكبــر حّصــة مــن المراضــة  –واألوعيــة الدمويــة والســرطان وداء الســكري وأمــراض الجهــاز التنفســي المزمنــة 
وهـــي  –المشـــتركة بينهـــا  والوفيـــات الناجمـــة عـــن األمـــراض غيـــر الســـارية، وعلـــى عوامـــل الخطـــر الســـلوكية األربعـــة

خطـة العمـل  وتسـلمتعاطي التبغ والنظام الغذائي غير الصحي والخمول البدني وتعاطي الكحـول علـى نحـو ضـار. 
وهنــاك اعــتالالت أخــرى  .ونوعيتهــا حيــاتهم فــي تــؤثر هممعيشــتبــأن ظــروف معيشــة النــاس وظــروف عملهــم وأنمــاط 
ى نحـو وثيــق بـاألمراض غيـر الســارية الرئيسـية األربعـة. وهــي عديـدة مهّمـة مـن زاويــة الصـحة العموميـة مرتبطــة علـ

) األمراض غير السارية األخرى (األمراض الكلوية وأمراض الغدد الصماء واألمراض العصبية وأمـراض ١تشمل: (
الدم وأمراض الجهاز الهضمي واألمراض الكبدية واألمراض العضلية الهيكلية واألمراض الجلدية واألمراض الفموية 

) العنـف ٤) حـاالت العجـز، بمـا فـي ذلـك العمـى والصـمم؛ (٣) االضطرابات النفسـية؛ (٢االضطرابات الجينية)؛ (و 
). وهناك أيضًا صالت استراتيجية بين األمراض غير السارية وعوامـل الخطـر المرتبطـة بهـا ١واإلصابات (التذييل 

ة والمهنيـة واالجتماعيـة للصـحة واألمـراض السـارية وبين النظم الصحية والتغطية الصحية الشاملة والمحددات البيئي
والصـحة اإلنجابيـة والشـيخوخة. ورغـم الصـالت الوثيقـة فـإن وضـع خطـة عمـل واحـدة  والمراهقوصحة األم والطفل 

بعـض هـذه االعـتالالت  للتصدي لها جميعًا بقدر متساو من التفاصيل ليس باألمر العملي. وعالوة على ذلك، فـإن
حـــاالت  ١ويبـــّين التـــذييل  يجيات أو خطـــط عمـــل أخـــرى للمنظمـــة أو قـــرارات لجمعيـــة الصـــحة.ســـتراتاهـــي موضـــوع 

التــآزر والتــرابط الُممكنــة بــين األمــراض غيــر الســارية الرئيســية وُيــدرج بعــض االعــتالالت المترابطــة مــن أجــل إبــراز 
وُيجسِّد ربط خطـة العمـل علـى هـذا النحـو فرص التعاون بغية زيادة الفّعالية إلى أقصى حد تحقيقًا للفائدة المتبادلة. 

  أيضًا استجابة المنظمة لجدول أعمال إصالحها من حيث العمل على نحو أكثر اتساقًا وتكامًال. 

                                                           
 .٦٦/٢ المتحدة لألمم العامة الجمعية قرار    ١
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وباســـتخدام المعـــارف العلميـــة الراهنـــة والبّينـــات المتـــوافرة واســـتعراض الخبـــرة المكتســـبة بشـــأن الوقايـــة مـــن   -٧
رح خطــة العمــل قائمــة مــن الخيــارات فــي مجــال السياســات للــدول األعضــاء األمــراض غيــر الســارية ومكافحتهــا، تقتــ

) التعــــاون ١والشــــركاء الــــدوليين واألمانــــة فــــي إطــــار ســــتة أغــــراض مترابطــــة ومعــــززة بعضــــها لــــبعض وتشــــمل: (
) عوامــــــل ٣) االســــــتجابة المتعــــــددة القطاعــــــات التــــــي تأخــــــذ فيهــــــا البلــــــدان زمــــــام المبــــــادرة؛ (٢والــــــدعوة؛ ( الــــــدولي
) الترصــد ٦) البحــث والتطــوير واالبتكــار؛ (٥) الــنظم الصــحية والتغطيــة الصــحية الشــاملة؛ (٤حدداتــه؛ (وم الخطــر

  والرصد. 
  

  رصد خطة العمل
  
مؤشـــــرًا ومجموعـــــة مـــــن تســـــع غايـــــات عالميـــــة  ٢٥ســــوف يتتبـــــع إطـــــار الرصـــــد العـــــالمي، بمـــــا فـــــي ذلـــــك   -٨

يـــق الغايـــات العالميـــة االختياريـــة فـــي عـــامي ، تنفيـــذ خطـــة العمـــل مـــن خـــالل رصـــد تحق)٢(انظـــر التـــذييل  اختياريـــة
واإلبالغ بذلك. وال يقتصر نطاق خطـة العمـل علـى إطـار الرصـد العـالمي. وتـوّفر مؤشـرات إطـار  ٢٠٢٠و ٢٠١٥

الرصـــد العـــالمي والغايـــات العالميـــة االختياريـــة التوجيـــه العـــام، فـــي حـــين تـــوّفر خطـــة العمـــل خارطـــة طريـــق لتحقيـــق 
  الغايات.

  
  صالحها وخططها الراهنةإ ء الموّجه إلى المنظمة واستراتيجياتها و العالقة بالندا

  
ن األمــــراض غيــــر الســــارية االســــتراتيجية العالميــــة بشــــأن الوقايــــة مــــ اعتمــــاد ٢٠٠٠أن تــــم فــــي عــــام منــــذ   -٩

تند ، جرى اعتماد أو تأييد عّدة قرارات لجمعية الصحة دعمًا لعناصر االستراتيجية العالمية الرئيسية. وتسومكافحتها
 منظمـة الصـحة العالميـةخطة العمل هـذه إلـى تنفيـذ هـذه القـرارات، وتعززهـا علـى نحـو متبـادل. وهـي تشـمل اتفاقيـة 

ي ــاط البدنـــي والنشـــام الغذائـــأن النظـــ) واالستراتيجية العالمية بش١-٥٦ج ص عاإلطارية بشأن مكافحة التبغ (القرار 
ج ) واالستراتيجية العالمية بشأن الحد من تعاطي الكحول على نحو ضار (القرار ١٧-٥٧ع  ص  جة (القرار ــوالصح
) واالسـتراتيجية العالميـة ٩-٦٤ج ص ع) واستدامة هياكـل التمويـل الصـحي والتغطيـة الشـاملة (القـرار ١٣-٦٣ص ع

). ومـــن ٢١–٦١ع ج صبشـــأن الصـــحة العموميـــة واالبتكـــار والملكيـــة الفكريـــة وخطـــة العمـــل الخاصـــة بهـــا (القـــرار 
) ٨–٦٥ج ص عالقرارات ذات الصلة أيضًا حصيلة المؤتمر العالمي المعني بالمحّددات االجتماعية للصحة (القرار 

وٕاعالن موسكو الصادر عن المؤتمر الـوزاري العـالمي األول بشـأن أنمـاط الحيـاة الصـحية ومكافحـة األمـراض غيـر 
مــــــل أيضــــــًا اطــــــارًا لــــــدعم وتقويــــــة تنفيــــــذ القــــــرارات واألطــــــر ). وتــــــوّفر خطــــــة الع١١-٦٤ص ع  جالســــــارية (القــــــرار 

واالستراتيجيات والخطط اإلقليمية القائمة بشأن الوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها، بما في ذلـك القـرارات 
AFR/RC62/WP/7 وCSP28.R13 و ٢-/ ق٥٩إ  ل/ م  وش EUR/RC61/R3 و SEA/RC65/R5وWPR/RC62.R2 .
حو وثيق من الناحيتين المفاهيمية واالستراتيجية بخطة العمل الشاملة الخاصة بالصحة النفسية وهي مرتبطة على ن

-٢٠١٤وخطة العمل بشأن الوقاية من العمى وضعف البصر اللذين يمكن تجنبهما للفترة  ٢٠٢٠١-٢٠١٣للفترة 
خطـــة العمـــل أيضـــًا اللـــذين ســـتنظر فيهمـــا جمعيـــة الصـــحة العالميـــة السادســـة والســـتون. وســـوف تسترشـــد  ٢٠١٩٢

  ). ٢٠١٩-٢٠١٤ببرنامج العمل العام الثاني عشر للمنظمة (
  

وتتســـق خطـــة العمـــل مـــع برنـــامج إصـــالح المنظمـــة الـــذي يقضـــي بـــأن ُتشـــرك المنظمـــة عـــددًا متزايـــدًا مـــن   -١٠
األطـــراف الفاعلـــة فـــي مجـــال الصـــحة العموميـــة، بمـــا فـــي ذلـــك المؤسســـات ومنظمـــات المجتمـــع المـــدني والشـــراكات 

ـــد أدوار وال قطـــاع الخـــاص، فـــي األعمـــال المتعلقـــة بالوقايـــة مـــن األمـــراض غيـــر الســـارية ومكافحتهـــا. وســـوف ُتجسَّ
بشــأن تنفيــذ  –وهــي المكاتــب القطريــة والمكاتــب اإلقليميــة والمقــر الرئيســي  -ومســؤوليات مســتويات األمانــة الثالثــة 

  البرمجية للمنظمة.  خطة العمل في خطط العمل للمنظمة بأسرها المحددة في الميزانيات
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، قــد توَضــع خطــط أخــرى وثيقــة االرتبــاط بــاألمراض غيــر الســارية (مثــل ٢٠٢٠-٢٠١٣وعلــى مــدى الفتــرة   -١١
)، وســوف يتعــّين تنفيــذها بــالتزامن مــع خطــة العمــل ٥ق١٣٢م تخطــة العمــل بشــأن العجــز المشــار إليهــا فــي القــرار 

لخطـة العمـل هـذه بطريقـة دوريـة فـي  ٣على ذلك، يحتاج األمر إلى المرونة من أجل تحـديث التـذييل  هذه. وعالوة
إعــادة توجيــه أجــزاء مــن خطــة العمــل، حســب  ســيلزم إبــداء مرونــة أيضــًا مــن أجــلو  .ضــوء البّينــات العلميــة الجديــدة

  .٢٠١٥بعد عام  لماتنمية لللخطة األمم المتحدة استجابة من خالل األجهزة الرئاسية، وذلك االقتضاء، 
  

  مقارنة تكلفة العمل بتكلفة االمتناع عنه
  

بهـا فـي  بالنسبة لجميع البلـدان، تتجـاوز تكلفـة االمتنـاع عـن العمـل كثيـرًا تكلفـة اتخـاذ اإلجـراءات الموصـى  -١٢
خطة العمل هذه بشأن األمراض غير السارية. فثمة تدخالت للوقاية مـن األمـراض غيـر السـارية ومكافحتهـا تعطـي 
عائـدًا جيــدًا لالسـتثمار، حيــث تولِّــد سـنة واحــدة مــن الحيـاة الصــحية بتكلفــة تقـل عــن النــاتج المحلـي اإلجمــالي للفــرد، 

. وتبلغ التكلفة اإلجمالية لتنفيـذ توليفـة مـن التـدخالت الفّعالـة جـدًا )٣(انظر التذييل  ١وهي في متناول جميع البلدان
فـي البلـدان المنخفضـة  ٪٤من حيث التكلفة التي تستهدف السكان برمتهم واألفراد، بداللة اإلنفاق الصحي الـراهن، 

والبلــدان  ٪ فــي بلــدان الشــريحة العليــا مــن الــدخل المتوســط١فــي البلــدان المتوســطة الــدخل وأقــل مــن  ٪٢الــدخل و
 للفتــــرةمليــــون دوالر أمريكــــي  ٩٤٠,٢٦لتقــــديرات األمانــــة تبلــــغ تكلفــــة تنفيــــذ خطــــة العمــــل  المرتفعــــة الــــدخل. وطبقــــاً 

. وينبغــي مقارنــة التقــديرات الــواردة أعــاله لتنفيــذ خطــة العمــل بتكلفــة االمتنــاع عــن عمــل أي شــيء. ٢٠٢٠-٢٠١٣
دي إلى فقد في اإلنتاجية وتزايد تكاليف الرعاية الصحية فـي فمواصلة العمل كالمعتاد وبقاء األمور على حالها سيؤ 

جميع البلدان. وطبقًا للتقديرات، يبلغ الفقد التراكمي في اإلنتاج الناجم عن األمـراض غيـر السـارية األربعـة الرئيسـية 
جمـالي العــالمي ٪ مـن النـاتج المحلــي اإل٧٥تريليـون دوالر أمريكـي. وهــذا الفقـد ُيمثِّــل  ٤٧مـع االضـطرابات النفســية 

النظـر إلـى خطـة العمـل هـذه كاسـتثمار، ألنهـا تـوّفر أيضـًا وينبغـي  ٢تريليـون دوالر أمريكـي). ٦٣( ٢٠١٠في عام 
وتتوصـل قـرارات  تتخـذ  )٢) تصـون صـحة وٕانتاجيـة السـكان واالقتصـادات؛ (١توجهًا وفرصـًا لجميـع البلـدان لكـي (

اء ووسائل اإلعالم وتكنولوجيا المعلومات واالتصـاالت والرياضـة في جملة أمور، بالغذ ،إلى خيارات مستنيرة تتعلق
) ُتحدِّد إمكانية تحقيق ابتكارات جديدة وقابلة للتكـرار والتوّسـع ُيمكـن تطبيقهـا عالميـًا مـن أجـل ٣والتأمين الصحي؛ (

  الحّد من تكاليف الرعاية الصحية السريعة التزايد في جميع البلدان. 
  

  سياقات اإلقليمية والوطنيةتكييف اإلطار تبعًا لل
  

يتعـــّين تكييـــف اإلطـــار المتضـــمن فـــي خطـــة العمـــل هـــذه علـــى المســـتويين اإلقليمـــي والـــوطني، مـــع مراعـــاة   -١٣
األوضــاع المحــددة لكــل إقلــيم ووفقــًا للتشــريعات واألولويــات الوطنيــة والظــروف الوطنيــة المحــددة. وال توجــد صــياغة 

النظر إلـــى أنهـــا بلغـــت مراحـــل مختلفـــة مـــن التقـــدم بشـــأن الوقايـــة مـــن وحيـــدة لخطـــة عمـــل تناســـب جميـــع البلـــدان، بـــ
ومـع ذلـك، يمكـن لجميـع  التنميـة االجتماعيـة االقتصـادية.األمراض غير السارية ومكافحتها ومستويات مختلفـة مـن 

. البلــدان أن تســتفيد مــن االســتجابة للوقايــة مــن األمــراض غيــر الســارية ومكافحتهــا المعروضــة فــي خطــة العمــل هــذه
) من شـأنها، إذا ٣وخيارات في مجال السياسات عبر األغراض الستة (انظر التذييل  ذات مردوديةفهناك تدخالت 

ما ُنفّذت علـى النطـاق المناسـب، أن تتـيح لجميـع البلـدان تحقيـق تقـدم كبيـر بشـأن بلـوغ الغايـات العالميـة االختياريـة 
الخطـة علـى الصـعيد الـوطني  ). وتتفاوت الطريقة التي ُيمكن بها توسيع٢(انظر التذييل  ٢٠٢٥التسع بحلول عام 

لكــل بلــد ومــدى تمكــين  التنميــة االجتماعيـة االقتصــاديةبشـكل مســتدام تبعــًا للبلــدان، حيــث إنهـا تتوقــف علــى مســتوى 
البيئة السياسية والقانونية وخصائص عبء األمراض غير السارية واألولويات الوطنية المتنافسة في مجـال الصـحة 

وقايـــة مــن األمـــراض غيـــر الســـارية ومكافحتهــا ودرجـــة شـــمول التغطيـــة الصـــحية العموميــة ومخصصـــات الميزانيـــة لل
  وتدعيم النظم الصحية ونوع النظم الصحية (أي هل هي مركزية أو المركزية) والقدرة الوطنية.

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

Organization, 2011.                                                                                                                                                       
٢   The global economic burden of noncommunicable diseases. World  Economic Forum and Harvard School of 

Public Health 2011.                                                                                                                                                        
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  آلية التنسيق العالمية
  

تحدة بشأن الوقايـة االجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة لألمم المالصادر عن أعاد اإلعالن السياسي   -١٤
تأكيد الدور القيادي والتنسيقي لمنظمة الصحة العالميـة بشـأن  ومكافحتها )غير السارية( غير المعدية من األمراض

تعزيز ورصد اإلجراءات العالمية لمكافحة األمـراض غيـر السـارية مـن حيـث عالقتهـا بعمـل وكـاالت منظومـة األمـم 
مائيــــة والمنظمــــات اإلقليميــــة والدوليــــة األخــــرى. وبالتشــــاور مــــع الــــدول المتحــــدة المعنيــــة األخــــرى والمصــــارف اإلن

وضع آلية عالميـة لتنسـيق أنشـطة منظومـة األمـم المتحـدة وتعزيـز االلتـزام والتعـاون  المنظمة أمانة األعضاء، تعتزم
  والتضافر الدوليين والمساءلة بين كافة أصحاب المصلحة. 

  
لـى تحسـين التنسـيق بـين األنشـطة التـي تتصـدى للفجـوات الوظيفيـة التـي وتهدف اآلليـة العالميـة المقترحـة إ  -١٥

المعالم  تعترض الوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها. ومن المقرر وضع آلية التنسيق العالمية على أساس
  :التالية

  
ألجهـــزة قريـــر عنهـــا إلـــى ايتعـــين أن تـــدعو المنظمـــة إلـــى وضـــع اآلليـــة واستضـــافتها وقيادتهـــا وتقـــديم ت  •

  الرئاسية للمنظمة.
  الدور الرئيسي والمسؤولية الرئيسية فيما يتعلق بالوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها منوطان

بالحكومـــات، ومـــن الضـــروري بـــذل الجهـــود وااللتـــزام مـــن جانـــب كافـــة قطاعـــات المجتمـــع والتعـــاون 
 والتضافر الدولي من أجل إحراز النجاح.

 ــــس ــــتيسّ  وفـــ ـــة العالمياآل رــ ــــلي ــــة إشـ ــــراك الـــ ــــدول األعضــــ ــــوصنادي ١اءـــ ــــق وبرامــــ ــــج ووكـــاالت األمــــ م ــــ
ــــــــــــــــــالمتح ـــــــــــــــــدوليينغيرهـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــن دة و ــــ ـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن غيـــــــــــــــــر  ٢الشـــــــــــــــــركاء ال   واألطـــــــــــــــــراف الفاعل
تعــارض شــكل مــن أشــكال مــن أي والصــحة العموميــة ، مــع حمايــة المنظمــة فــي الوقــت نفســه ٣الــدول

 محتمل؛المتصوَّر أو الأو حقيقي المصالح ال

 القواعــــد ذات الصــــلة التــــي يجــــري اآلن  ٣وســــوف تتبــــع مشــــاركة األطــــراف الفاعلــــة مــــن غيــــر الــــدول
، والمقرر أن تنظر فيهـا جمعيـة الصـحة العالميـة السـابعة التفاوض بشأنها في إطار إصالح المنظمة

  . والستون من خالل المجلس التنفيذي
  

  الرؤية
  

  .تجنبهعالم خال من عبء األمراض غير السارية الذي ُيمكن   -١٦
  

  الهدف
  

خفض العبء الذي ُيمكن توّقيه وتجنبه من الوفيات والمراضـة والعجـز نتيجـة لألمـراض غيـر السـارية عـن   -١٧
طريـــق التعـــاون والتضـــافر بـــين عـــّدة قطاعـــات علـــى كـــل مـــن المســـتوى الـــوطني واإلقليمـــي والعـــالمي، بحيـــث تصـــل 

                                                           
 .اإلقليمي وحسب االقتضاء، منظمات التكامل االقتصادي    ١

عـّرف الشـركاء الفاعلة من غيـر الـدول، يُ مع األطراف منظمة البشأن إشراك حاليًا المناقشات الجارية باإلخالل من دون     ٢
دوليـة، ومنظمــات إنمائيــة ، ووكـاالت ةدوليـموميـة ومكلفـة بواليــة الصــحة العمعنيـة بوكــاالت علـى أنهـم لهـذا الغــرض الـدوليون 

، والمؤسســـات الماليـــة الدوليـــة، والمبـــادرات الصـــحية العالميـــة ألمـــم المتحـــدةئر المؤسســـات التابعـــة ل، ومنهـــا ســـاكوميـــة دوليـــةح
 .فيها البنك الدولي، والمؤسسات، والمنظمات غير الحكومية بما

قطــاع مــن الوالمنظمــات غيــر الحكوميــة المعنيــة وكيانــات  األكاديميــةاألوســاط  الفاعلــة مــن غيــر الــدولاألطــراف تشــمل     ٣
تعزيــز الصــحة العموميــة والمســتعدة بظاهريــًا لتزمــة خــاص، حســب االقتضــاء، باســتثناء دوائــر صــناعة التبــغ، وٕادراج تلــك المُ ال

 للمشاركة في األطر العامة لإلبالغ والمساءلة.
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واإلنتاجيــة فــي جميــع األعمــار ونوعيــة الحيــاة ات الســكانية إلــى أعلــى معــايير ُيمكــن بلوغهــا مــن الصــحة المجموعــ
  ُتشكل هذه األمراض عائقًا أمام الرفاه أو التنمية االجتماعية االقتصادية. وال
  

  المبادئ والنهوج الشاملة
  

  تستند خطة العمل إلى المبادئ والنهوج الشاملة التالية:  -١٨
  

  ينبغــي التســليم بــأن التمتــع بــأعلى معــايير ُيمكــن بلوغهــا مــن الصــحة هــو أحــد حقــوق اإلنســاننهــج :
الحقوق األساسية لكل إنسان، دون تمييز على أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغـة أو الـدين 

ي وضــع أو اآلراء السياسـية أو غيرهــا أو األصــول الوطنيــة أو االجتماعيـة أو الملكيــة أو المــيالد أو أ
 آخر، حسبما يرد في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان. 

 يتـأثر  غيـر المتسـاوي لألمـراض غيـر السـارية العـبء : ينبغـي التسـليم بـأننهج مستند إلـى اإلنصـاف
لمحددات االجتماعية للصحة، وأنه يتعّين اتخـاذ إجـراءات بشـأن هـذه المحـددات، علـى السـواء بشدة با

تقليــل العــبء اإلجمــالي لألمــراض غيــر فة والســكان بــرمتهم، مــن أجــل بالنســبة للمجموعــات المستضــع
 وصحية. ٕايجاد مجتمعات إدماجية ومنصفة ومنتجة اقتصادياً السارية و 

 ينبغـــي التســـليم بـــدور الحكومـــات الرئيســـي ومســـؤوليتها إجـــراءات وطنيـــة وتعـــاون وتضـــامن دوليـــان :
جانــب الــدور المهــّم للتعــاون الــدولي فــي  الرئيســية فــي االســتجابة لتحــدي األمــراض غيــر الســارية، إلــى

 الدول األعضاء على استكمال الجهود الوطنية. دعم

 ينبغي التسليم بأن الوقاية من األمراض غيـر السـارية ومكافحتهـا بفّعاليـة إجراءات متعددة القطاعات :
ل مـــن أجـــ تقتضـــيان القيـــادة وااللتـــزام المنســـق لعـــدة أصـــحاب مصـــلحة وٕاجـــراءات متعـــددة القطاعـــات

علــى الســواء علــى المســتوى الحكــومي وعلــى مســتوى مجموعــة واســعة مــن األطــراف الفاعلــة،  الصــحة
، دمــج الصــحة فــي جميــع علــى أن يشــمل مثــل هــذا االلتــزام وهــذه اإلجــراءات، حســبما يكــون مناســباً 

السياســات ونهوجــًا تشــمل الحكومــة ككــل عبــر قطاعــات مثــل الصــحة والزراعــة واالتصــاالت والتعلــيم 
المالية والغذاء والشؤون الخارجية واإلسكان والعدل واألمن والتشريع والرفاه و يف والطاقة والبيئة والتوظ

االجتمـاعي والتنميــة االجتماعيــة واالقتصــادية والرياضــة والضـرائب والــدخل والتجــارة والصــناعة والنقــل 
المـدني والقطـاع والتخطيط الحضري وشؤون الشباب والتشارك مع الكيانات ذات الصلة في المجتمـع 

 الخاص.

 تسـنح فـرص الوقايـة مـن األمـراض غيـر السـارية ومكافحتهـا فـي مراحـل عديـدة مـن نهج طيلة العمر :
ما توّفر التدخالت التي تجري في المراحل المبكرة من الحياة أفضـل احتمـاالت الوقايـة  الحياة؛ وغالباً 

األمــراض غيــر الســارية ومكافحتهــا  األوليــة. ويتعــّين أن تراعــي سياســات وخطــط وخــدمات الوقايــة مــن
بصحة األم، بما في ذلك الرعاية قبل  االحتياجات الصحية واالجتماعية في جميع مراحل الحياة بدءاً 

الحمل وقبل الوالدة وبعدها وتغذية األم والحّد من التعرض البيئي لعوامل الخطر، ويستمر مـن خـالل 
زيــز الرضــاعة الطبيعيــة، وتعزيــز صــحة األطفــال ممارســات تغذيــة الرّضــع الســليمة، بمــا فــي ذلــك تع

والمراهقين والشباب، ومن ثّم تعزيز حياة عملية صحية والتمتع بالصحة في مرحلة الشيخوخة ورعاية 
 األشخاص المصابين بأمراض غير سارية في المراحل المتأخرة من الحياة.

 المحليـة وٕاشـراكها فـي أنشـطة  : ينبغـي تمكـين النـاس والمجتمعـاتالمحليـة تمكين الناس والمجتمعـات
الوقايــة مــن األمــراض غيــر الســارية ومكافحتهــا، بمــا فــي ذلــك الــدعوة والسياســات والتخطــيط والتشــريع 

 والرصد والبحوث والتقييم.والتعليم والتدريب وتوفير الخدمات 
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 ــات ــى البّين ن : يحتــاج األمــر إلــى وضــع اســتراتيجيات وممارســات الوقايــة مــاســتراتيجيات مســتندة إل
 والمردوديــةأو أفضــل الممارســات  األمــراض غيــر الســارية ومكافحتهــا علــى أســاس البّينــات العلميــة و/

 والقدرة على تحملها ومبادئ الصحة العمومية، مع أخذ االعتبارات الثقافية في الحسبان.

 ينبغي أن ُيتاح لكل الناس، دون تمييـز، الوصـول إلـى مجموعـة محـددة وطنيـاً تغطية صحية شاملة : 
زة والوقائيـــة والعالجيـــة والتأهيليـــة  واألدويـــة والملطفـــة مـــن الخـــدمات الصـــحية الالزمـــة األساســـية المعـــزِّ

الضـــرورية والمأمونـــة والميســـورة األســـعار والفعالـــة والجيـــدة النوعيـــة. وفـــي الوقـــت ووســـائل التشـــخيص 
يـة، مـع التركيـز المسـتخدمين لصـعوبات مال ُيعـرِّض ذاته، ينبغي ضمان أن استخدام هذه الخدمات ال

  بشكل خاص على الفقراء والمجموعات السكانية المستضعفة.

 ر أو المحتمــل : يحتــاج األمــر إلــى إشــراك أطــراف التصــدي لتعــارض المصــالح الحقيقــي أو المتصــوَّ
فاعلة، من الدول وغير الدول على السواء، بما في ذلك المجتمع المدني واألوساط األكاديمية ودوائر 

ظمــات غيــر الحكوميــة والمهنيــة، مــن أجــل التصــدي بفّعاليــة لألمــراض غيــر الســارية. الصــناعة والمن
سياسات الصحة العمومية الخاصة بالوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتهـا مـن  ويتعّين حماية

أشــكال المصــالح الذاتيــة. ويتعــّين اســتبانة أي تعــارض مصــالح  التــأثير غيــر المشــروع ألي شــكل مــن
 صوَّر أو محتمل والتصدي له.حقيقي أو مت

  
برنامج زيادة األولوية الُمسندة إلى الوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها في كل من  :١الغرض 
العالمي واإلقليمي والوطني واألهداف اإلنمائية المتفق عليها دوليًا، من خالل تدعيم التعاون  العمل

  الدولي والدعوة
  

لالجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة بشـأن الوقايـة مـن األمـراض غيـر السـارية  سّلم اإلعالن السياسي  -١٩
) والتقرير األول لفريق األمم المتحدة ٢٠ومكافحتها والوثيقة الختامية لمؤتمر األمم المتحدة للتنمية المستدامة (ريو+

ض غيـر السـارية هـو أولويـة بالنسـبة بـأن التصـدي لألمـرا ٢٠١٥١المعني بخطة األمم المتحدة للتنمية لما بعد عام 
للتنمية االجتماعية واالستثمار في الناس. فتحسين الحصائل الصحية فيما يتعلق باألمراض غير السارية هو شـرط 
مسبق ألبعاد التنمية المستدامة الثالثة جميعـًا، وهـي: التنميـة االقتصـادية واالسـتدامة البيئيـة واالنـدماج االجتمـاعي، 

  ومؤشر عليها. نتيجة لها وهو
  

الدعوة والتعاون الدولي بأهمية حيوية بالنسبة لتعبئة المـوارد وتـدعيم القـدرات وتعزيـز االلتـزام والـزخم  وتتسم  -٢٠
السياسي الناجم عن االجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة بشأن الوقاية من األمراض غيـر السـارية ومكافحتهـا. 

يئـــات تمكينيـــة علـــى كـــل مـــن المســـتوى العـــالمي وتهـــدف اإلجـــراءات الُمدرجـــة فـــي إطـــار هـــذا الغـــرض إلـــى إيجـــاد ب
واإلقليمــي والقطــري مــن أجــل الوقايــة مــن األمــراض غيــر الســارية ومكافحتهــا. وتتمثــل الحصــائل المرجــّوة مــن هــذا 
الغــرض فــي تقويــة التعــاون الــدولي وتــدعيم الــدعوة وتعزيــز المــوارد وتحســين القــدرات وٕايجــاد بيئــات تمكينيــة لتحقيــق 

  ).٢االختيارية التسع (انظر التذييل الغايات العالمية 
  

  في مجال السياسات ٢خيارات الدول األعضاء
  

لتشــريعاتها وحســـبما يكـــون مناســبًا بـــالنظر إلـــى  ُيقتــرح أنـــه ُيمكــن للـــدول األعضـــاء أن تختــار وتتخـــذ، وفقـــاً   -٢١
  ظروفها المحددة، إجراءات من بين الخيارات المحددة أدناه في مجال السياسات. 

  
                                                           

الــذي نريــد للجميــع، تقريــر األمــين العــام، نيويــورك، فريــق عمــل منظومــة األمــم المتحــدة المعنــي بخطــة األمــم  المســتقبل    ١
 .٢٠١٢، ٢٠١٥المتحدة للتنمية لما بعد عام 

 .منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي االقتضاء، وحسب    ٢
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: توليد بّينات ُيمكن على أساسها اتخاذ اإلجراءات ونشر المعلومات عن فّعاليـة التـدخالت عوةالد  أ)(
أو السياسات من أجل التدخل بصورة إيجابية بشأن الصـالت القائمـة بـين األمـراض غيـر السـارية والتنميـة 

ادية واألهـداف المستدامة، بما فـي ذلـك مسـائل أخـرى ذات صـلة مثـل تخفيـف وطـأة الفقـر والتنميـة االقتصـ
اإلنمائيــة لأللفيــة والمــدن المســتدامة والبيئــة غيــر الســامة واألمــن الغــذائي وتغّيــر المنــاخ والتأهــب للكــوارث 

  والسلم واألمن والمساواة بين الجنسين، استنادًا إلى األوضاع الوطنية.

ســيلة للوقايــة : التــرويج للتغطيــة الصــحية الشــاملة باعتبارهــا و صــحية وٕانمائيــة أوســع عمــل بــرامج  ب)(
مــن األمــراض غيــر الســارية ومكافحتهــا، وٕادراجهــا كعنصــر أساســي فــي األهــداف اإلنمائيــة المتفــق عليهــا 

وبرامج دوليًا؛ وٕادماج الوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها في عمليات التخطيط الصحي الوطنية 
حشد أفرقة األمم المتحدة القطرية حسبما يكـون لسياقات البلدان وأولوياتها، و  اإلنمائية األوسع، طبقاً  العمل
من أجل تدعيم الروابط بين األمراض غير السـارية والتغطيـة الصـحية الشـاملة والتنميـة المسـتدامة،  مناسباً 

  ودمجها في عمليات تصميم إطار عمل األمم المتحدة للمساعدة االنمائية وتنفيذه.

مــن أجــل تعزيــز التعــاون علــى  حســبما يكــون مناســباً  : إقامــة شــراكات متعــددة القطاعــاتالشــراكات  ج)(
كافة المستويات بين الوكاالت الحكومية والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية والمجتمع 

  المدني والقطاع الخاص بغية تدعيم جهود الوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها.
  

  اإلجراءات المطلوبة من األمانة
  

  ُيتوخى من األمانة أن تتخذ اإلجراءات التالية:  -٢٢
  

: تيسير التنسيق والتعاون والتضافر بـين أصـحاب المصـلحة الرئيسـيين، بمـا فـي القيادة والتجميع  أ)(
) والمجتمـــع المـــدني ٤ذلـــك الـــدول األعضـــاء وصـــناديق وبـــرامج ووكـــاالت األمـــم المتحـــدة (انظـــر التـــذييل 

حيــل تقريــر المــدير العــام ت، اســتنادًا إلــى مــذكرة األمــين العــام التــي والقطــاع الخــاص، حســبما يكــون مناســباً 
لمنظمة الصحة العالمية بشأن خيارات تدعيم وتيسير العمل في عّدة قطاعات بشأن الوقاية مـن األمـراض 

بمــا فــي ذلــك تــدعيم آليــات التنســيق اإلقليمــي  ١غيــر الســارية ومكافحتهــا عــن طريــق إقامــة شــراكة فّعالــة،
  يق عامل تابع لألمم المتحدة بشأن األمراض غير السارية لتنفيذ خطة العمل.وٕانشاء فر 

وتـــدعيم القـــدرة العالميـــة واإلقليميـــة والوطنيـــة علـــى إذكـــاء  الـــدعم التقنـــيعـــرض  التعـــاون التقنـــي:  ب)(
دمــاج الوقايــة مــن األمــراض غيــر إ الــوعي العــام بــالروابط بــين األمــراض غيــر الســارية والتنميــة المســتدامة، و 

اإلنمائيـــة وٕاطــار عمـــل األمـــم  وبــرامج العمـــللســارية ومكافحتهـــا فــي عمليـــات التخطـــيط الصــحي الوطنيـــة ا
  المتحدة للمساعدة اإلنمائية واستراتيجيات تخفيف وطأة الفقر.

  
  ويشمل ذلك: توفير المشورة بشأن السياسات والحوار  ج)(

 ومكافحتهــــــــا  التصــــــــدي للعالقــــــــات القائمــــــــة بــــــــين الوقايــــــــة مــــــــن األمــــــــراض غيــــــــر الســــــــارية
المعنيـــة بـــالتخفيف مـــن وطـــأة الفقـــرة والتنميـــة المســـتدامة مـــن أجـــل تعزيـــز اتســـاق  والمبـــادرات
 السياسات.

  تـــدعيم تصـــريف الشـــؤون، بمـــا فـــي ذلـــك إدارة تعـــارض المصـــالح الحقيقـــي أو المتصـــوَّر أو
ية المحتمل، في معرض إشراك األطراف الفاعلة من غير الدول في الشراكات التعاونية الرام
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إلـــى تنفيـــذ خطـــة العمـــل، وفقـــًا للمبـــادئ والسياســـات الجديـــدة التـــي يجـــري وضـــعها فـــي إطـــار 
 إصالح المنظمة.

  زيـــــادة اإليـــــرادات مـــــن أجـــــل الوقايـــــة مـــــن األمـــــراض غيـــــر الســـــارية ومكافحتهـــــا مـــــن خـــــالل
المـــــوارد الداخليـــــة وتحســـــين مخصصـــــات الميزانيـــــة الســـــيما مـــــن أجـــــل تـــــدعيم نظـــــم  تعبئـــــة
وليــــة وتــــوفير التغطيــــة الصــــحية الشــــاملة. والنظــــر أيضــــًا فــــي األدوات الصــــحية األ الرعايــــة

االقتصــادية، حيثمــا تُبــرره البّينــات، والتــي قــد تشــمل الضــرائب والــدعم، وتوِجــد حــوافز علــى 
فــي الســياق  انتهــاج الســلوكيات المرتبطــة بتحســين الحصــائل الصــحية، حســبما يكــون مناســباً 

 الوطني.
  

يـز وتيسـير التعـاون الـدولي والبلـداني علـى تبـادل أفضـل الممارسـات : تعز نشر أفضل الممارسـات  (د)
فــي مجــاالت دمــج الصــحة فــي جميــع السياســات ونهــوج إشــراك الحكومــة ككــل والمجتمــع ككــل والتشــريعات 
واللوائح وتدعيم النظم الصحية وتدريب العاملين الصحيين من أجل االستفادة من خبرات الـدول األعضـاء 

  حديات.في التصدي لهذه الت
  

  اإلجراءات المقترح أن يتخذها الشركاء الدوليون والقطاع الخاص 
  

األطـراف الفاعلـة مـن غيـر الـدول،  مـعمنظمـة البشـأن إشـراك  حالياً المناقشات الجارية باإلخالل من دون    -٢٣
، ووكــاالت ةومكلفـة بواليـة دوليـ موميـةالصــحة العب معنيـةأنهـم وكـاالت  علـىالشـركاء الـدوليون لهـذا الغــرض  عـّرفيُ 

ألمــــم المتحـــدة والمبــــادرات الصــــحية ل التابعــــة المؤسســـات ســــائر ومنهـــا ،كوميــــة دوليــــةحدوليــــة، ومنظمـــات  إنمائيـــة
وكيانــات بمــا فيهــا البنــك الــدولي، والمؤسســات، والمنظمــات غيــر الحكوميــة  ،والمؤسســات الماليــة الدوليــة ،العالميــة

تعزيـز الصـحة العموميـة بظاهريًا لتزمة المُ مة بأغراض خطة العمل، ومنها الجهات مختارة من القطاع الخاص ملتز 
  . وتشمل اإلجراءات المقترحة ما يلي:والمستعدة للمشاركة في األطر العامة لإلبالغ والمساءلة

  
اإلنمــــائي  بــــرامج العمــــل الخاصــــة بالتعــــاونتشــــجيع مواصــــلة إدراج األمــــراض غيــــر الســــارية فــــي   أ)(

وسياســات التنميــة االقتصــادية وأطــر التنميــة المســتدامة  ومبادراتــه واألهــداف اإلنمائيــة المتفــق عليهــا دوليــاً 
  ات تخفيف وطأة الفقر.يواستراتيج

تدعيم الدعوة من أجل إدامة اهتمام رؤساء الدول والحكومات بتنفيذ االلتزامات المنصوص عليها   ب)(
االجتماع الرفيـع المسـتوى للجمعيـة العامـة لألمـم المتحـدة بشـأن الوقايـة عن  الصادر في اإلعالن السياسي

، علــى ســبيل المثــال بتــدعيم القــدرات علــى كــل مــن ومكافحتهــا )غيــر الســارية( غيــر المعديــة مــن األمــراض
المستوى العالمي واإلقليمي والـوطني وٕاشـراك جميـع القطاعـات ذات الصـلة والمجتمـع المـدني والمجتمعـات 

فــي السـياق الـوطني، بمشـاركة كاملـة ونشــطة مـن األشـخاص الـذين يعــانون  يـة، حسـبما يكـون مناسـباً المحل
  من هذه األمراض.

  
 والتعــاون فيمــا بــين تــدعيم التعــاون الــدولي فــي إطــار التعــاون بــين بلــدان الشــمال وبلــدان الجنــوب  ج)(

  ة ومكافحتها من أجل:بلدان الجنوب والتعاون الثالثي بشأن الوقاية من األمراض غير الساري

 بغيــة تيســير أســاليب  الــوطني واإلقليمــي والــدولي تعزيــز بيئــة تمكينيــة علــى كــل مــن المســتوى
 الحياة والخيارات الصحية.

  دعــم الجهــود الوطنيــة الراميــة إلــى الوقايــة مــن األمــراض غيــر الســارية ومكافحتهــا وذلــك، فــي
جملــة أمــور، مــن خــالل تبــادل المعلومــات عــن أفضــل الممارســات ونشــر نتــائج البحــوث فــي 
مجــاالت تعزيــز الصــحة والتشــريعات واللــوائح ورصــد الــنظم الصــحية وتقييمهــا وبنــاء القــدرات 

 لين الصحيين وٕاقامة بنية تحتية مناسبة للرعاية الصحية. المؤسسية وتدريب العام
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  تعزيــز وضــع ونشــر نقــل التكنولوجيــا علــى نحــو مناســب وميســور التكلفــة ومســتدام بشـــروط
مقبولة لجميع األطراف من أجل إنتاج األدوية واللقاحـات ووسـائل التشـخيص والتكنولوجيـات 

يــدة النوعيــة وٕانشــاء تكنولوجيــات المعلومــات الطبيــة الميســورة التكلفــة والمأمونــة والفعالــة والج
ــــة والالســــلكية  ــــة) واســــتخدام األجهــــزة المحمول ــــة (الصــــحة اإللكتروني واالتصــــاالت اإللكتروني

 ).تطبيقات الصحة المحمولة(

  ًمـن تدعيم التحالفات والمبادرات القائمة وٕاقامة شراكات تعاونية جديدة حسـبما يكـون مناسـبا ،
يــف خطــة العمــل الخاصــة بالوقايــة مــن األمــراض غيــر الســارية أجــل تــدعيم القــدرة علــى تكي

  ومكافحتها وتنفيذها ورصدها وتقييمها على كل من المستوى العالمي واإلقليمي والوطني. 

بمـن فـيهم المنظمـات  –دعم دور المنظمة التنسيقي في مجاالت ُيمكن فيها ألصـحاب المصـلحة   (د)
المسـاهمة  –ط األكاديميـة والمؤسسـات البحثيـة والقطـاع الخـاص غير الحكومية والرابطات المهنية واألوسـا

  واتخاذ إجراءات متسقة لمكافحة األمراض غير السارية.

دعم الترتيب التعاوني غير الرسمي بين وكاالت األمم المتحدة الذي وضعته المنظمة فيما يتعلق   (ه)
  بالوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها.

   ١.ةالمساعدة اإلنمائية الرسميب تزام الخاصبااللالوفاء   (و)
  
تــدعيم القــدرة والقيــادة وتصــريف الشــؤون واإلجــراءات المتعــددة القطاعــات والشــراكات علــى  :٢الغــرض 

ــر الســارية  ــة مــن األمــراض غي ــة فــي ســبيل الوقاي ــوطني مــن أجــل تســريع االســتجابة القطري الصــعيد ال
  ومكافحتها.

  
باعتبارهــا الحــارس النهــائي لصــحة النــاس، المســؤولية الرئيســية عــن ضــمان تــوفير تقــع علــى الحكومــات،   -٢٤

  الترتيبات المؤسسية والقانونية والمالية المناسبة للوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها.
  

عـّين أن فاألمراض غير السارية ُتعرقل تحقيق األهداف االنمائية لأللفية، وهي ُتسهم فـي الفقـر والجـوع. ويت  -٢٥
تتنـــاول اســـتراتيجيات التصـــدي لألمـــراض غيـــر الســـارية جوانـــب عـــدم اإلنصـــاف فـــي مجـــال الصـــحة الناجمـــة عـــن 
الظروف المجتمعية التي يولد الناس في ظلها ويكبرون ويعيشون ويعملـون وأن تخفـف العوائـق التـي تعتـرض تنميـة 

ــيم والوضــع االقتصــادي والتوظيــف والســكن والبيئــة. وتت ســم السياســات االبتدائيــة واإلجــراءات المتعــددة الطفــل والتعل
القطاعات التي تستهدف التصدي لهذه المحددات االجتماعية للصحة بأهمية حاسمة بالنسبة لتحقيق نجاح مسـتدام 

  بشأن الوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها. 
  

لى الناس وآليات الحماية االجتماعية هي والتغطية الصحية الشاملة والرعاية الصحية األولية التي ُترّكز ع  -٢٦
أدوات مهّمــة لحمايــة النــاس مــن الصــعوبات الماليــة المتعلقــة بــاألمراض غيــر الســارية وتــوفير إمكانيــة الوصــول إلــى 

أو  الخـــدمات الصـــحية للجميـــع، وال ســـيما ألشـــد شـــرائح الســـكان فقـــرًا. ويتعـــّين تحقيـــق التغطيـــة الصـــحية الشـــاملة و/
  من أجل دعم الوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها على نحو مستدام. القطري وىتدعيمها على المست

  
اتباع نهوج متعددة القطاعات على المستوى  وتتطلب الوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها بفّعالية  -٢٧

ياســـات عبـــر دمج الصـــحة فـــي جميـــع الستـــالحكومـــة ككـــل والمجتمـــع ككـــل و  ، حســـب االقتضـــاء،شـــملت الحكـــومي،
الماليــة و العمــل والطاقــة والبيئــة  الــدخل والتعلــيم والتوظيــف/ قطاعــات مثــل الصــحة والزراعــة واالتصــاالت والجمــارك/

األمــن والتشــريع والرفــاه االجتمــاعي والتنميــة االجتماعيــة  والغــذاء والشــؤون الخارجيــة واإلســكان والصــناعة والعــدل/
                                                           

١    United Nations General Assembly, United Approach to Development. Report on the Second United Nations 

Development Decade. New York, United Nations, 1970 (document A/8124).                                                             
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تشـمل النهـوج المقـرر  قـد). و ٥لتخطـيط الحضـري وشـؤون الشـباب (التـذييل واالقتصادية والرياضة والتجارة والنقـل وا
) تقيــيم ٢) تقيــيم ذاتــي لــوزارة الصــحة، (١مــا يلــي: ( فــي جملــة أمــور، ،لتنفيــذ اإلجــراءات المتعــددة القطاعــات بحثهــا

ات متعـددة ) تحلـيالت للمجـاالت التـي تتطلـب إجـراء٣القطاعات األخرى الالزمة لإلجـراءات المتعـددة القطاعـات، (
) تدعيم ٦) استخدام إطار لتعزيز الفهم المشترك بين األطراف الفاعلة، (٥) وضع خطط اإلشراك، (٤القطاعات، (

) اعتماد ممارسات ٨) تعزيز المشاركة المجتمعية، (٧هياكل تصريف الشؤون واإلرادة السياسية وآليات المساءلة، (
  ) الرصد والتقييم.٩طاعات، (جيدة أخرى لتعزيز اإلجراءات المشتركة بين الق

  
وتتطلب االستجابة الوطنية الفّعالة للوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها التزام العديد من أصحاب   -٢٨

المصـــلحة، بمـــا فـــي ذلـــك األفـــراد واألســـر والمجتمعـــات المحليـــة والمنظمـــات الحكوميـــة الدوليـــة والمؤسســـات الدينيـــة 
اإلعــالم والجمعيــات الخيريــة، وحســبما يكـــون ووســائل وواضــعو السياســات والمجتمــع المــدني واألوســاط األكاديميــة 

القطـاع الخـاص ودوائـر الصـناعة. وُيمكـن لمشـاركة المجتمـع المـدني النشـطة فـي ممارسو الطـب التقليـدي و ، مناسباً 
جهود التصدي لألمـراض غيـر السـارية، والسـيما مشـاركة المنظمـات الشـعبية التـي تمثـل المصـابين بـاألمراض غيـر 

ـــــن المســــاءلة بشــــأن سياســــات الصــــحة العموميــــة والتشـــــريعات  الســــارية ومــــن يرعــــونهم، ــــن المجتمــــع وُتحسِّ أن ُتمكِّ
األفــراد الوصــول إلــى أعلــى معــايير  كــي يســتطيعوالخــدمات، بحيــث تجعلهــا مقبولــة ومســتجيبة لالحتياجــات وداعمــة 

تحســـين البيئـــات تعـــّزز التغييـــر مـــن أجـــل  وبإمكـــان الـــدول األعضـــاء أيضـــًا أن ُيمكـــن بلوغهـــا مـــن الصـــحة والرفـــاه.
اللتــزام ، بوســائل منهــا االســارية غيــر األمــراض مكافحــة فــي لتقــدمالمجــال أمــام إحــراز ا وٕاتاحــةاالجتماعيــة والماديــة 

  البناء مع األطراف الفاعلة ذات الصلة في القطاع الخاص.
  

ين القــدرات وٕايجــاد وتتمثــل الحصــائل المرجــّوة لهــذا الغــرض فــي تــدعيم اإلدارة والقيــادة وزيــادة المــوارد وتحســ  -٢٩
بيئــات تمكينيــة لالضــطالع باســتجابة متعــددة القطاعــات وتعاونيــة علــى المســتوى الــوطني مــن أجــل تحقيــق الغايــات 

  ). ٢العالمية االختيارية التسع (انظر التذييل 
  

  السياسات مجال في ١األعضاء الدول خيارات
  

 إلـــى بـــالنظر مناســباً  يكـــون وحســـبما لتشــريعاتها اً وفقـــ وتتخـــذ، تختــار أن األعضـــاء للـــدول ُيمكــن أنـــه ُيقتــرح  -٣٠
  . السياسات مجال في أدناه المحددة الخيارات بين من إجراءات المحددة، ظروفها

  
 عمليــات فــي ومكافحتهــا الســارية غيــر األمــراض مــن الوقايــة تضــمين: الشــؤون تصــريف تعزيــز  (أ)

 بين والمساواة للصحة االجتماعية للمحددات خاص اهتمام إيالء مع اإلنمائية، والخطط الصحي التخطيط
 الســـكان ذلـــك فـــي بمـــا للخطـــر، ُتعرضـــهم حـــاالت ظـــل فـــي يعيشـــون لمـــن الصـــحية واالحتياجـــات الجنســـين
نفســـية ونفســـية  عجـــز حـــاالت مـــن يعـــانون الـــذين واألشـــخاص المهـــاجرة الســـكانية والمجموعـــات األصـــليون
  .اجتماعية

  
المنظمــات  مــع وبالتنســيق الــوطني للســياق اً مناســب يكــون حســبما: المســتدامة المــوارد تعبئــة  (ب)

  المالية وزارةوالوزارات المعنية، ومنها 
  

 األمراض من الوقاية أجل من والمستدامة بها التنبؤ ُيمكن والتي الكافية الموارد توفير تدعيم 
 زيــــادة خــــالل مــــن وذلــــك الشــــاملة الصــــحية التغطيــــة أجــــل ومــــن ومكافحتهــــا الســــارية غيــــر

 الوسـائل، مـن وغيرهـا الطوعية االبتكارية التمويل وآليات الميزانية في الداخلية المخصصات
 المصـادر أو /و الخـاص والقطـاع الثنائيـة والمصـادر األطـراف المتعـدد التمويل ذلك في بما
 الحكومية، غير

                                                           
 .االقتصادي اإلقليميمنظمات التكامل  االقتضاء، وحسب    ١
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 المتكاملـة والنهـوج اإلجـراءات تـآزر خـالل مـن ذلـك فـي بمـا المـوارد، اسـتخدام فّعاليـة تحسين  •
  .القطاعات عبر التخطيط في والمشاركة

 غيـر األمـراض مـن الوقاية برامج تدعيم: السارية غير باألمراض المعنية الوطنية البرامج تدعيم  )ج(
 والتخطـــــيط االحتياجـــــات لتقيـــــيم والمســـــؤولية والمـــــوارد الخبـــــرة مـــــن مناســـــب هـــــو بمـــــا ومكافحتهـــــا الســـــارية

 عــّدة يشــمل بمــا والتقيــيم والرصــد والتنفيــذ والتنســيقواإلجــراءات التشــريعية  السياســات ووضــع االســتراتيجي
  .قطاعات

  
 في بما الموارد، ومن الوبائية لالحتياجات دورية تقييمات إجراء: لالحتياجات وتقدير تقييم إجراء  )د(

 الصـحة قطـاع غيـر قطاعات في للسياسات الصحي ولألثر والبحثية؛ المؤسسية والقدرة العاملة القوى ذلك
ــيم واالتصــاالت الزراعــة المثــال ســبيل علــى(  والتجــارة والصــناعة الماليــةو  والبيئــة والطاقــة والتوظيــف والتعل

 واالقتصــادية واالجتماعيــة الماليــة السياســات وألثــر ؛)الحضــري والتخطــيط والنقــل والرياضــة والعمــل والعــدل
  .القطرية لإلجراءات مةالالز  المعلومات توفير أجل من السارية، غير األمراض على

  
 وتنفيــذ وضــع الــوطني، للســياق اً مناســب يكــون حســبما: ميزانيــة وتخصــيص وطنيــة خطــة وضــع  )(ه

 الوطنيــة األولويــات مراعــاة ومــع الســارية؛ غيــر األمــراض بشــأن القطاعــات متعــددة وطنيــة وخطــة سياســة
 المخصصــات زيــادة الماليــة، وزارةوالــوزارات المعنيــة، ومنهــا  المنظمــات مــع وبالتنســيق الداخليــة، والظــروف
 وعالجهــــا مبكــــراً  وكشــــفها منهــــا والوقايــــة الســــارية غيــــر األمــــراض ترصــــد بشــــأن الميزانيــــة فــــي المرصــــودة

  . المخصصات لهذه األولوية وٕايالء الملطفة، الرعاية ذلك في بما ودعم، رعاية من بذلك يتصل وما
  
 وطنيـة آليـة إنشـاء الـوطني، للسـياق اً مناسـب يكـون حسـبما: القطاعـات المتعـددة اإلجراءات تدعيم  )و(

 السياســــات وتنســــيق للمشــــاركة – عامــــل فريــــق أو وكالــــة أو المســــتوى رفيعــــة لجنــــة – القطاعــــات متعــــددة
 تنفيـذ أجـل مـن السـارية، غيـر األمـراض فـي تـؤثر التـي السياسـات رسـم دوائـر لمختلـف المتبادلـة والمساءلة

 تضـم عمـل أفرقـة وٕانشـاء والمجتمـع ككـل، الحكومـة ككـل إشـراك ونهـوج السياسـات جميـع فـي الصحة دمج
ــــة فــــي مخصصــــات رصــــد وضــــمان مصــــلحة أصــــحاب عــــّدة ــــذ الميزاني ــــيم لتنفي  المتعــــددة اإلجــــراءات وتقي

 ظــرنا( بشــأنها إجــراءات واتخــاذ الســارية غيــر لألمــراض والبيئيــة االجتماعيــة المحــددات ورصــد القطاعــات
  ). ٥ التذييل

  
 الترصـد علـى مناسـبة قـدرة ضـمان طريـق عـن التنفيـذ بشـأن المسـاءلة تحسـين :المساءلة تحسين  )ز(

 الرصـــد إطـــار مـــع تتســـق وطنيـــة ومؤشـــرات أهـــداف ذي رصـــد إطـــار إنشـــاء طريـــق وعـــن والتقيـــيم والرصـــد
  .القطري المستوى على لتطبيقه وخيارات العالمي

  
 واالجتماعيـة الصـحية الخـدمات ونشـر التـدريب تـوفير: العاملـة والقـوى المؤسسـية القـدرة تدعيم  )ح(

 علـى الوطنيـة، العمـل خطـة تنفيـذ علـى المؤسسـية القدرة وتدعيم مناسبة، بطريقة المجتمعية العاملة والقوى
 للعـاملين الدراسـية المناهج في ومكافحتها السارية غير األمراض من الوقاية إدراج طريق عن المثال سبيل

ـــين ـــين، والمســـاعدين التمـــريض مجـــال فـــي والعـــاملين الطبي ـــدريب وتـــوفير الطبي  فـــي للعـــاملين والتوجيـــه الت
 المتعلقـــة المعقــدة المســائل مــع للتعامـــل العموميــة للصــحة مؤسســات إنشـــاء طريــق وعــن أخــرى، قطاعــات
 والســـلوك واإلعـــالن القطاعـــات المتعـــددة اإلجـــراءات مثـــل عوامـــل ذلـــك فـــي بمـــا( الســـارية غيـــر بـــاألمراض
 والتـأثير والتجـارة الـنفس وعلـم األعمـال وٕادارة والقانون والزراعة األغذية ونظم الصحة واقتصاديات البشري

 لــدوائر الــذاتي التنظــيم قصــور وأوجــه لألطفــال، الصــحية غيــر الســلع عــن اإلعــالن ذلــك فــي بمــا التجــاري،
 الرعايـة ونهـوج ومكافحتهـا السـارية غيـر األمراض من الوقاية على والتدريب الحضري والتخطيط الصناعة
  ).الصحة وتعزيز المتكاملة األولية
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 مجـاالت فـي المثـال سـبيل علـى( التنفيـذ لثغـرات للتصـدي تعاونية شراكات قيادة: الشراكات إقامة  )ط(
 المســتدام والنقــل الصــحية للرعايــة مناســبة تحتيــة بنيــة وٕاقامــة الصــحيين العــاملين تــدريبإشــراك المجتمــع و 

 التكلفــة الميســورةو  الناجعــة األدويــة إنتــاج أجــل مــنعلــى أســاس شــروط متفــق عليهــا بالتبــادل  للتكنولوجيــا
 أجـــل مـــنكـــذلك و  ، بمـــا فيهـــا األدويـــة الجنيســـة واللقاحـــات ووســـائل التشـــخيص،والمأمونـــةوالعاليـــة الجـــودة 

  .الوطنية للسياقات اً مناسب يكون حسبما ،)والمشتريات المنتجات إلى الوصول
  
 عريضـة مجموعـة وتمكـين وٕاشـراك المجتمعيـة التعبئـة تيسير: والناس المحلية المجتمعات تمكين  )ي(

 أجـل مـن المحليـة، والمجتمعات األسر في تغيير عامل باعتبارها المرأة ذلك في بما الفاعلة، األطراف من
 للتصـدي بأسـره المجتمـع تشـمل منهجيـة وطنيـة اسـتجابات ووضع المجتمعية التغّيرات وحفز الحوار تعزيز

 علــى( الصــحة مجــال فــي واإلنصــاف واالقتصــادية والبيئيــة االجتماعيــة ومحــدداتها الســارية غيــر لألمــراض
 والمنظمــات العمــل ومنظمــات الدينيــة والمنظمــات اإلنســان حقــوق منظمــات إشــراك خــالل مــن المثــال ســبيل
 بـالعجز، والمصابين والمرضى والنساء السن وكباروالبالغين  والشباب والمراهقين األطفال على ُترّكز التي

 واألوســاط المــدني والمجتمــع الحكوميــة غيــر والمنظمــات الدوليــة الحكوميــة والمنظمــات األصــليين والســكان
  ).الخاص والقطاع اإلعالم ووسائل األكاديمية

  
  األمانة من المطلوبة اإلجراءات

  
  :التالية اإلجراءات تتخذ أن األمانة من ُيتوخى  -٣١
  

 هيئاتهــا، واليــات نطــاق فــي واحــد ككيــان للعمــل المتحــدة األمــم منظومــة حشــد :والحشــد القيــادة  )أ(
 التعـاوني لترتيـبل اً تضافر جهود مختلف منظمات األمم المتحدة وفقو  للعمل عليه متفق تقسيم إلى استناداً 
  . األعضاء للدول إضافي دعم وتوفير المتحدة، األمم وكاالت بين مؤخراً  الموضوع الرسمي غير

  
 تناسـب التـي البّينـات إلى المستندة الخيارات وتنفيذ تقييم في للبلدان الدعم توفير: التقني التعاون  )ب(

 وٕادارة بالتجـارة المتعلقـة تلـك ذلـك فـي بمـا العامـة، للسياسـات الصـحي األثـر تقيـيم وفي وقدراتها احتياجاتها
 ومكافحتهــا الســارية غيــر األمــراض مــن الوقايــة أجــل مــن التــآزر مــن قــدر أكبــر وتحقيــق المصــالح تعــارض

 خــالل الســارية غيــر لألمــراض والتصــدي المهنيــة والصــحة البيئيــة الصــحة بــرامج عبــر) ١ التــذييل انظــر(
 والمراكـز الوطنيـة المرجعيـة المراكـز تـدعيم /إنشاء طريق عن الدعم هذا يوفَّرو  .الطوارئ وحاالت الكوارث
  .المعارف تبادل وشبكات المنظمة مع المتعاون

  
 أجـل مـن شـراكات إقامـة بشـأن للبلـدان اإلرشـادات تـوفير: السياسـات مجـال فـي والحـوار اإلرشاد  )ج(

 غيــر األمــراض مــن للوقايــة االســتجابة فــي الوظيفيــة للثغــرات للتصــدي القطاعــات متعــددة إجــراءات اتخــاذ
 التصـدي والسـيما العـام، المـدير تقريـر تحيـل التـي العـام األمـين بمـذكرة االسترشـاد مـع ومكافحتهـا، السارية
 تعـارض إدارة ذلـك فـي بمـا والمسـاءلة، الـوعي وٕاذكـاء الـدعوة ذلـك فـي بما التقرير، هذا في المبّينة للثغرات

ـــوطني، المســـتوى علـــى المحتمـــل أو المتصـــوَّر أو الحقيقـــي المصـــالح ـــة والتمويـــل ال  وتـــدعيم المـــوارد وتعبئ
  .واالبتكار المنتجات وتطوير السوق وتشكيل المنتجات إلى والوصول التقني والدعم القدرات

  
ــد  )د( ونــواتج معلومــات  القــرار لــدعم وأدوات تقنيــة أدوات إعــداد مناســبًا، يكــون حيثمــا: المعــارف تولي

 اإلنصـاف علـى السياسـات مجـال فـي للخيـارات الممكـن األثـر تقيـيم أجـل من لتنفيذ تدخالت ذات مردودية
 غيــر األمــراض مــن للوقايــة القطاعــات المتعــددة اإلجــراءات ورصــد للصــحة، االجتماعيــة المحــددات وعلــى

 التواصــــل وســــائل خــــالل مــــن ذلــــك فــــي بمــــا واالتصــــال، المصــــالح، تعــــارض وٕادارة ومكافحتهــــا، الســــارية
  .ومواردها البلدان لقدرات تبعاً  والمنتجات األدوات هذه وتكييف االجتماعي،
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  :القدرات تدعيم  )(ه
  

 ككيـــان للمنظمـــة ومكافحتهـــا الســـارية غيـــر األمـــراض مـــن الوقايـــة بشـــأن عمـــل خطـــة" وضـــع 
 إلـى اً اسـتناد الثالثـة، المنظمـة مسـتويات عبر واتساقها األنشطة تآزر ضمان أجل من" واحد

 .القطرية االحتياجات

 مـع العمـل، خطـة تنفيـذ فـي األعضاء الدول لدعم المستويات جميع على األمانة قدرة تعزيز 
 مباشرة بصورة عملها في للمنظمة القطرية المكاتب به تضطلع الذي الرئيسي بالدور التسليم

 .المعنية الوطنية الحكومية غير والمنظمات والوكاالت الوزارات مع

 االحتياجـــات اســـتبانة أجـــل مـــن األعضـــاء الـــدول قـــدرات لتقيـــيم استقصـــاءات تســـهيل ودعـــم 
  .أخرى ووكاالت األمانة من المقدم الدعم وتكييف

 
 اإلجراءات المقترح أن يتخذها الشركاء الدوليون 

 
 الشـــمال وبلـــدان الجنـــوب والتعـــاون فيمـــا بـــين بلـــدان بلـــدان بـــين التعـــاون إطـــار فـــي الـــدولي التعـــاون تـــدعيم  -٣٢

  : أجل من مناسبا، يكون حسبما تعاونية شراكات وٕاقامة الثالثي، والتعاون الجنوب
 انظـــر( البّينـــات إلـــى المســـتندة القطاعـــات المتعـــددة اإلجـــراءات تنفيـــذ فـــي الوطنيـــة الســـلطاتدعــم   )أ(

 المثـال سـبيل علـى( السـارية غيـر لألمـراض االسـتجابة فـي الوظيفية للثغرات التصدي أجل من) ٥ التذييل
 إليهــا والوصــول المنتجــات وتطــوير المؤسســية والقــدرة الصــحية العاملــة القــوى وتــدعيم الــدعوة مجــاالت فــي

 لتحقيـق الصـحة تمويل تدعيم وفي والعمل البيئة مجالي في القائمة الدولية اتياالتفاق تنفيذ وفي) وابتكارها
 .الشاملة الصحية التغطية

  
الــــوطني  المســــتوى مــــن كــــل علــــى الصــــلة ذات الحكوميــــة غيــــر المنظمــــات قــــدرات بنــــاء تعزيــــز  (ب)

 الســـارية غيـــر األمـــراض مـــن الوقايـــة فـــي كشـــركاء إمكاناتهـــا كامـــل تحقيـــق أجـــل مـــن والعـــالمي واإلقليمـــي
  . ومكافحتها

  
 والتقنيــة البشــرية والمــوارد والمســتدامة بهــا التنبــؤ ُيمكــن والتــي الكافيــة الماليــة المــوارد تعبئــة تيســير  )(ج

  .وتقييمه التقدم ورصد الوطنية العمل خطط تنفيذ دعم أجل من الالزمة
  
 تـدعيم طريـق عـن ومكافحتهـا السـارية غيـر األمـراض مـن بالوقايـة الخاصـة المعونـة نوعيـة تعزيز  )(د

  .النتائج نحو والتوّجه والشفافية المتبادلة والمساءلة التنبؤ وٕامكانية والتواؤم واالتساق الوطنية الملكية
  
 األمــراض مــن بالوقايــة يتعلــق فيمــا اإلنصــاف وتعزيــز العمــل خطــة لتنفيــذ المجتمعيــة التعبئــة دعــم  )(هـ
 وكــذلك األمــراض بهــذه المصــابين رابطــات وتــدعيم إنشــاء خــالل مــن ذلــك فــي بمــا ومكافحتهــا الســارية غيــر
 والســـلطات الصـــحيين والعـــاملين المجموعـــات هـــذه بـــين الحـــوار وتيســـير بالرعايـــة، والقـــائمين األســـر دعـــم

 والتوظيـــف والتعلـــيم اإلنســـان حقـــوق مثـــل الصـــلة ذات األخـــرى والقطاعـــات الصـــحة قطـــاع فـــي الحكوميـــة
  .واالجتماعية القضائية والقطاعات

  
ومكافحتهــا مــن خــالل تبـــادل  الســـارية غيــر ألمــراضاالالزمــة للوقايـــة مــن  الوطنيــة الخطــط دعــم  )(و

تفــق عليهــا بشــروط منقــًال مســتدامًا نقــل التكنولوجيــا عمليــة عزيــز وضــع ونشــر وبفضــل ت أفضــل الممارســات
  . بالتبادل

  .الغرض هذا إطار في محددة أخرى إجراءات تنفيذ في واألمانة البلدان دعم  )ز(
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 ومحـــدداتها الســـارية غيـــر بـــاألمراض المرتبطـــة للتغييـــر القابلـــة الخطـــر عوامـــل مـــن الحـــد :٣ الغـــرض
زة بيئات إيجاد خالل من األساسية االجتماعية   للصحة معزِّ

  
الوقايـة االجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة لألمم المتحدة بشأن الصادر عن  السياسي اإلعالن ُيسلِّم  -٣٣

 األفــــراد تعــــرض مســــتوى مــــن للحــــد الحاســــمة باألهميــــة ومكافحتهــــا )غيــــر الســــارية( غيــــر المعديــــة مــــن األمــــراض
 قــدرة تــدعيم مــع الســارية، غيــر بــاألمراض المرتبطــة الشــائعة للتغييــر القابلــة الخطــر لعوامــل الســكانية والمجموعــات

 المعـززة الحيـاة أسـاليب مـن أنمـاط واتبـاع أصـح خيـارات إجـراء علـى نفسـه الوقـت فـي السـكانية والمجموعـات األفراد
 فـإن الكبـار، صـفوف فـي اً أساسـ تحـدث السـارية غيـر األمـراض عـن الناجمـة الوفيـات أن حين وفي. الجيدة للصحة
 وتنظيميــة، تشــريعية تــدابير اتخــاذ أهميــة يؤكــد ممــا الحيــاة، خــالل ويتزايــد الصــغر منــذ بــدأي الخطــر لعوامــل التعــرض
وتنفيذ تدخالت بشأن تعزيز الصحة تشرك األطراف الفاعلة من الـدول واألطـراف الفاعلـة مـن  ،مناسباً  يكون حسبما

 الكحـول وتعـاطي البـدني والخمـول التبـغ تعـاطي مـن لوقايـةل من داخل قطاعات الصـحة ومـن خارجهـا ١غير الدول
  . وحماية األطفال من آثار التسويق الضارة ضار نحو على

  
 السياســات مجــال فــي وطنــي إطــار وضــع فــي الرئيســيين المصــلحة أصــحاب تكــون أن للحكومــات وينبغــي  -٣٤
 القطاعات المتعددة اإلجراءات فّعالية بأن نفسه الوقت في التسليم ينبغيو  .الخطر عوامل من لحدتعزيز الصحة وال

أي تأثير ال داعي له يترتـب  وتجنب العامة المصلحة وحماية آخرين مصلحة ألصحاب محددة أدوار إسناد تتطلب
 والنفسـية البدنيـة الصـحة تحمـي داعمـة بيئـات إيجـاد إلـى األمـر يحتـاج ذلـك، علـى وعـالوة. المصـالح تعـارضعلـى 
 والــروادع الحــوافز باســتخدام) ٥ التــذييل انظــر( القطاعــات المتعــددة اإلجــراءات خــالل مــن الصــحي الســلوك وتعــزز

 حســبما الصــحي، والتثقيــف السياســات مجــال فــي الخيــارات مــن ذلــك وغيــر والقــوانين والضــريبة التنظيميــة والتــدابير
 الـوالدة وقبـل الحمـل قبـل الرعايـة ذلـك فـي بما( األم صحة على خاص تركيز مع الوطني، السياق في مناسباً  يكون
  ). ١ التذييل انظر( الطفولة في البدانة من الوقاية ذلك في بما والشباب، والمراهقين واألطفال) األم وتغذية وبعدها

  
 فـــي بالمســـاهمة للبلـــدان يســـمح أن الغـــرض هـــذا إطـــار فـــي الُمدرجـــة لإلجـــراءات الفّعـــال التنفيـــذ شـــأن ومـــن  -٣٥

 أنــه وُيقتــرح. المبكــرة بالوفيــات المتعلقــة الغايــة فــي وكــذلك الخطــر، بعوامــل الصــلة ذات االختياريــة العالميــة الغايــات
 الدسـتورية للمبـادئ اً ووفقـ الوطنية والثقافية والدينية التشريعية لسياقاتها اً وفق وتتخذ، تختار أن األعضاء للدول ُيمكن

  .السياسات مجال في أدناه المحددة الخيارات بين من إجراءات الدولية، القانونية وااللتزامات
  

 التبغ مكافحة: السياسات مجال في ٢األعضاء الدول خيارات
 
 في المتمثلة االختيارية العالمية الغاية بلوغ في اإلسهام إلى السياسات مجال في المقترحة الخيارات تهدف  -٣٦

 مــن عامــاً  ١٥ يبلغــون الــذين األشــخاص بــين التبــغ لتعــاطي الــراهن االنتشــار فــي٪ ٣٠ قــدره نســبي خفــض تحقيــق
   :يلي ما تشمل وهي. فأكثر العمر

  
اتفاقيـــة ( التبـــغ مكافحـــة بشـــأن اإلطاريـــة العالميـــة الصـــحة منظمـــة التفاقيـــة الكامـــل التنفيـــذ تســـريع  )أ(

 أن اتفاقيـة المنظمـة اإلطاريـة فـي أطرافـاً  بعـد تصـبح لـم التـي األعضـاء للـدول وينبغـي). المنظمة اإلطاريـة
 إليهـا االنضـمام أو اً رسمي تأكيدها أو عليها الموافقة أو قبولها أو عليها للتصديق إجراءات اتخاذ في تنظر
 العامـة للجمعيـة المسـتوى الرفيـع لالجتماع السياسي واإلعالن ١–٥٦ع ص ج للقرار وفقاً  فرصة، أقرب في

  . ومكافحتها السارية غير األمراض من الوقاية بشأن

                                                           
قطــاع مــن الوالمنظمــات غيــر الحكوميــة المعنيــة وكيانــات  األكاديميــةاألوســاط  الفاعلــة مــن غيــر الــدولاألطــراف تشــمل     ١
تعزيــز الصــحة العموميــة والمســتعدة بظاهريــًا لتزمــة خــاص، حســب االقتضــاء، باســتثناء دوائــر صــناعة التبــغ، وٕادراج تلــك المُ ال

 العامة لإلبالغ والمساءلة.للمشاركة في األطر 

 .منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي االقتضاء، وحسب    ٢
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 مــن المعتمــدة التوجيهيــة المبــادئ اســتخدام التبــغ، لــدخان والتعــرض التبــغ تعــاطي مــن الحــدّ  بغيــة  )ب(
 شــاملة مجموعــة إطــار فــي التاليــة التــدابير تنفيــذ أجــل مــن اإلطاريــة المنظمــة اتفاقيــة فــي األطــراف مــؤتمر
  :القطاعات متعددة

  
 صـناعة لـدوائر الذاتيـة المصـالح وسائر التجارية المصالح من التبغ مكافحة سياسات حماية 

 .اتفاقية المنظمة اإلطارية من ٣-٥ المادة مع يتسق بما الوطني، للقانون وفقاً  التبغ

 جميــع فــي٪ ١٠٠ بنســبة التبــغ دخــان مــن خاليــة بيئــات تخصــيص بشــأن تشــريعات إصــدار 
 ٨ المـادة مـع يتسـق بمـا المغلقـة، العامـة واألمـاكن العـام النقـل ووسـائل المغلقـة العمـل أماكن
 ).التبغ لدخان التعرض من الحماية( اتفاقية المنظمة اإلطارية من

 وشديدة البّينات إلى مستندة حمالت خالل من ذلك في بما التبغ، مخاطر من الناس تحذير 
 يتسـق بمـا القـراءة، وسـهلة ومرئيـة وواضحة قوية صحية وتحذيرات اإلعالم وسائل في الوقع
 وتوعيـة والتـدريب واالتصـال التثقيف( ١٢و) التبغ منتجات وتوسيم تغليف( ١١ المادتين مع

 .اتفاقية المنظمة اإلطارية من) الجمهور

 مـع يتسـق بمـا ورعايتـه لـه والتـرويج التبـغ عـن اإلعـالن علـى الحظر من شاملة أشكال تنفيذ 
 .اتفاقية المنظمة اإلطارية من) ورعايته له والترويج التبغ عن اإلعالن( ١٣ المادة

 الحـــــد أو التبـــــغ تعـــــاطي عـــــن اإلقـــــالع يريـــــدون الـــــذين األشـــــخاص علـــــى المســـــاعدة عــــرض 
 التـــدابير( ١٤ المـــادة مـــع يتســـق بمـــا الحوامـــل، والســـيما البيئـــي، التبـــغ لـــدخان تعرضـــهم مـــن

اتفاقيــة  مــن) عنــه واإلقــالع التبــغ علــى باالعتمــاد يتعلــق فيمــا الطلــب مــن الحــدّ  إلــى الراميــة
 .المنظمة اإلطارية

 بالكشـف ومسـتورديها التبـغ منتجات صانعي وٕالزام وانبعاثاتها التبغ منتجات محتويات تنظيم 
 يتسـق بمـا الحكوميـة للسـلطات وانبعاثاتهـا التبـغ منتجـات الخاصة بمحتويات معلوماتال عن
) التبــغ منتجــات عــن الكشــف تنظــيم( ١٠و) التبــغ منتجــات محتويــات تنظــيم( ٩ المــادتين مــع
 . اتفاقية المنظمة اإلطارية من

  ًاالجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة لألمم المتحدة الصادر عن  السياسي لإلعالن وفقا
ـــة مـــن األمـــراض ـــ بشـــأن الوقاي ـــةغي  مـــؤتمر وتوجيهـــات ومكافحتهـــا )غيـــر الســـارية( ر المعدي

 أجـل مـن التبـغ منتجـات جميـع علـى الضـرائب زيـادة اتفاقية المنظمة اإلطارية، في األطراف
 إلــى الراميــة والضــريبية الســعرية التــدابير( ٦ المــادة مــع قيتســ بمــا التبــغ اســتهالك مــن الحــد
  .اإلطارية المنظمة اتفاقية من) التبغ على الطلب من الحدّ 

  
 اتخـــاذ ،التفاقيـــة المنظمـــة اإلطاريـــة وفقـــاً  القطاعـــات المتعـــددة الشـــاملة التـــدابير تنفيـــذ تيســـير بغيـــة  )ج(

  :التالية اإلجراءات
  

 بما صفوفهم، في حالياً  تعاطيه ومدى للتبغ الشباب تعاطي بدء والسيما التبغ، تعاطي رصد 
 بمـا التبـغ مكافحـة وتدابير سياسات تنفيذ ورصد العالمي، الرصد إطار مؤشرات مع يتماشى
 وتبـــــادل التبليـــــغ( ٢١و) المعلومـــــات وتبـــــادل والمراقبـــــة البحـــــوث( ٢٠ المـــــادتين مـــــع يتســـــق

 .اتفاقية المنظمة اإلطارية من) المعلومات

 بمــا التبــغ، بمكافحــة خاصــة اتصــال مراكــز أو وطنيــة تنســيق آليــة وتمويــل تعزيــز أو إنشــاء 
 .اتفاقية المنظمة اإلطارية من) العامة االلتزامات( ٥ المادة مع يتسق



 136 جمعية الصحة العالمية السادسة والستون 

 المـادة مـع يتسـق بمـا المعتمـدة، التبـغ مكافحـة سياسات إلنفاذ آليات وتمويل تعزيز أو إنشاء 
  .اتفاقية المنظمة اإلطارية من) المالية الموارد( ٢٦

  
  صحي غذائي نظام تعزيز :السياسات مجال في ١األعضاء الدول خيارات

  
 العالميـة والتوصـيات االسـتراتيجيات تنفيـذ فـي اإلسـهام إلـى السياسـات مجـال فـي المقترحة الخيارات تهدف  -٣٧

  :أدناه المبّينة االختيارية العالمية الغايات تحقيق إلى الرامية
  

 الصوديوم/ الملح من السكانية المجموعة مدخول في٪ ٣٠ قدره نسبي خفض 

 والبدانة السكري داء في الزيادة وقف 

 تبعــاً  الــدم ضــغط ارتفــاع انتشــار احتــواء أو الــدم ضــغط ارتفــاع انتشــار فــي٪ ٢٥ قــدره نســبي خفــض 
  .الوطنية للظروف

  
 والتغذيـة األغذيـة بشـأن وطنيـة عمـل وخطـط سياسـات تـدعيم أو وضـع فـي النظـر األعضاء للدول وينبغي  -٣٨

 البـدني والنشـاط الغـذائي النظـام بشـأن العالميـة االستراتيجية ذلك في بما الصلة، ذات العالمية االستراتيجيات وتنفيذ
 بتغذيـــة الخاصـــة الشـــاملة التنفيـــذ وخطـــة األطفـــال وصـــغار الرضـــع تغذيـــة بشـــأن العالميـــة واالســـتراتيجية والصـــحة
 والمشــــــروبات األغذيــــــة بتســــــويق الخاصــــــة المنظمــــــة توصــــــيات ومجموعــــــة األطفــــــال وصــــــغار والرّضــــــع األمهــــــات

ــــر ــــة غي ــــال الكحولي ــــدول وينبغــــي. لألطف ــــذ فــــي اً أيضــــ تنظــــر أن األعضــــاء لل  صــــلة ذات أخــــرى اســــتراتيجيات تنفي
 مــع ،)٣ والتــذييل ١ التــذييل انظــر( الســكان جميــع بــين الصــحية الغذائيــة الــنظم تعزيــز أجــل مــن بالبيّنــات مسترشــدة
 المصــالح مــن غيرهــا أو التجاريــة للمصــالح المشــروع غيــر التــأثير مــن الغــذاء وسياســات الغذائيــة رشــاداتإلا حمايــة
  . الذاتية

  
  :يلي ما لىإ تهدف وأن والتقييم للرصد خطة تتضمن أن والخطط السياسات لهذه وينبغي  -٣٩

  
 العمــــر، مــــن األولــــى الســــتة األشــــهر خــــالل الطبيعيــــة الرضــــاعة علــــى االقتصــــار ودعــــم تعزيــــز  )أ(

 والمناسـبة المالئمـة التكميليـة والتغذيـة أكثـر، أو العمـر مـن الثانيـة السنة حتى الطبيعية الرضاعة واستمرار
  .التوقيت

  
 لألطفـال، الكحوليـة غيـر والمشـروبات األغذية بتسويق الخاصة المنظمة توصيات مجموعة تنفيذ  )ب(

  .للرصد آليات ذلك في بما
  
 مختلفـة قطاعـات إشـراك أجـل مـن السياسـات مجـال فـي وتدابير وتوصيات توجيهية مبادئ وضع  )ج(

 ،وكـــذلك المســـتهلكين الصـــلة ذات الصـــناعة دوائـــر وســـائر ومجّهزيهـــا األغذيـــة منتجـــي مثـــل صـــلة، ذات
  :يلي فيما

  
 المجّهزة أو (الُمحّضرة األغذية الُمضاف إلى الصوديوم /الملح مستوى خفض( 

 وتيسير تكلفتها واستهالكها والخضروات الفواكه توافر زيادة 

                                                           
 .اإلقليمي االقتصادي التكامل منظمات االقتضاء، وحسب    ١
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 الدهنيــة باألحمــاض عنهــا واالستعاضــة األغذيــة فــي المشــبعة الدهنيــة األحمــاض مــن الحــد 
 المشبعة غير

  االستعاضة عن الدهون المفروقة بأخرى غير مشبعة 

 والُمضافة الحرة السكريات من الكحولية غير والمشروبات األغذية محتوى خفض 

  الطاقـة وكثافـة الغذائيـة الوجبـات حجم خفضتحديد المدخول المفرط من السعرات الحرارية و 
 .األغذية في

 أجـــل مـــن توريـــدها ومتعهـــدي بالتجزئـــة األغذيـــة باعـــة تشـــرك السياســـات مجـــال فـــي تـــدابير وضـــع  )د(
 الفاكهــة ذلــك فــي بمــا النباتيــة، األغذيــة( وقبولهــا تكلفتهــا ويســر األصــح الغذائيــة المنتجــات تــوافر تحســين

 واألحمـــاض المشـــبعة الدهنيـــة واألحمـــاض الصـــوديوم مـــن المحتـــوى المنخفضـــة والمنتجـــات والخضـــروات،
  ).الحرة والسكريات المفروقة الدهنية

  
 المـــدارس ذلـــك فـــي بمـــا العامـــة، المؤسســـات جميـــع فـــي وتوفيرهـــا الصـــحية األغذيـــة توريـــد تعزيـــز  )(ه

  ١.العمل وأماكن األخرى التعليمية والمؤسسات
  
 والتـي البّينـات، تبررهـا اقتصـادية أدوات اسـتخدام في النظر الوطني، للسياق اً مناسب يكون حسبما  )و(
 بالحصــائل المرتبطــة الســلوكيات انتهــاج علــى حــوافز إيجــاد أجــل مــن الــدعم، وأشــكال الضــرائب تشــمل قــد

ــنة الصــحية  اســتهالك وتثبــيط األصــح الغذائيــة المنتجــات اســتهالك وتشــجيع التكلفــة يســر وتحســين المحسَّ
  .الصحية الناحية من قيمة األقل الخيارات

  
 التــي التــدابير تعزيــز أجــل مــن الزراعــي القطــاع مــع بالتعــاون السياســات مجــال فــي تــدابير وضــع  )ز(

 الســتخدام أكبــر فــرص وتــوفير العامــة، والمؤسســات ومورديهــا بالتجزئــة وبائعيهــا األغذيــة مجهّــزي تســتهدف
  .الصحية واألغذية الزراعية المنتجات

  
 المســتهلكين إعــالم أجــل مــنمســندة بالبّينــات  المجتمعــي للتســويق ومبــادرات عامــة بحمــالت القيــام  )ح(

وينبغــي أن تقتــرن تلــك الحمــالت بــإجراءات داعمــة علــى  .عليهــا وتشــجيعهم الصــحية الغذائيــة بالممارســات
  صعيد المجتمع ككل وداخل مواضع محددة لبلوغ أقصى الفوائد والنتائج. 

  
زة بيئــات إيجــاد  )ط(  المــدارس فــي التغــذوي، التثقيــف خــالل مــن ذلــك فــي بمــا والتغذيــة، للصــحة معــزِّ

 المؤسسات وسائر والمستشفيات والعيادات العمل وأماكن التعليمية المؤسسات وسائر الطفل رعاية ومراكز
  .والخاصة العامة

  
وفقـــًا للمعـــايير الدوليـــة علـــى ســـبيل المثـــال ال الحصـــر، وخصوصـــًا هيئـــة  األغذيـــة توســـيم تعزيـــز  )ي(

 خصـائص لهـا أن ُيـّدعى التي تلك ذلك في بما اً مسبق المعبأة الدستور الغذائي، فيما يخص جميع األغذية
  . معّينة صحية أو تغذوية

  
  
  
  

                                                           
 العقـــود واســـتخدام العـــام القطـــاع فـــي األغذيـــة توريـــد لمؤسســـات تغذويـــة معـــايير تحديـــد طريـــق عـــن المثـــال، ســـبيل علـــى    ١

 .األغذية لشراء الحكومية
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  البدني النشاط تشجيع: السياسات مجال في ١األعضاء الدول خيارات
  

 النظــام بشــأن العالميـة االســتراتيجية تنفيــذ فـي اإلســهام إلــى السياسـات مجــال فــي المقترحـة الخيــارات تهـدف  -٤٠
 الناجمـة اإلضـافية الفوائـد تعزيـز وٕالـى الصـلة، ذات االسـتراتيجيات مـن ذلـك وغيـر والصـحة البدني والنشاط الغذائي

 الصـحة علـى تعـود التـي والفوائـد التعليميـة اإلنجـازات تحسـين مثـل السـكان، بـين البـدني النشاط مستويات زيادة عن
 التنميــة مــع القائمــة والــروابط االختناقــات وتقليــل المــرور مــن والحــدّ  األنظــف الهــواء جانــب إلــى والنفســية، المجتمعيــة
 تســتهدف التــي التــدخالت تعزيــز ينبغــي ذلــك، علــى وعــالوة). ١ التــذييل انظــر( المســتدامة والتنميــة للطفــل الصــحية

 الهـدف ويتمثـل تـدل علـى مردوديتهـا. بيانـات بشـأنها ظهـرت والتـي البـدني النشـاط فـي برمتهم السكان مشاركة زيادة
  :أدناه الُمدرجة االختيارية العالمية الغايات تحقيق في
  

 البدني النشاط قّلة انتشار في٪ ١٠ قدره نسبي خفض 

 والبدانة السكري داء في الزيادة وقف 

 تبعــاً  الــدم ضــغط ارتفــاع انتشــار احتــواء أو الــدم ضــغط ارتفــاع انتشــار فــي٪ ٢٥ قــدره نســبي خفــض 
  . الوطنية للظروف

  :يلي ما السياسات مجال في الخيارات وتشمل  -٤١
  

  .للصحة تعزيزاً  البدني النشاط بشأن وطنية توجيهية مبادئ وتنفيذ اعتماد  )أ(
  
  .االستراتيجيين والتنسيق القيادة لتوفير مماثلة هيئة أو القطاعات متعددة لجنة إنشاء في النظر  )ب(
  
 غيــــر والمنظمــــات الحكومــــة عبــــر المصــــلحة، أصــــحاب جميــــع وٕاشــــراك مناســــبة شــــراكات إقامــــة  )ج(

 تســتهدف التــي لإلجــراءات والمناســب النشــط التنفيــذ فــي االقتصــادية، والــدوائر المــدني والمجتمــع الحكوميــة
  .األعمار لكل البدني النشاط زيادة

  
 النشـاط تشـجيع أجـل مـنبالتعـاون مـع القطاعـات ذات الصـلة  السياسـات مجـال فـي تدابير وضع  )د(

 على والرياضة، والتسلية والترفيه" النشط النقل" خالل من ذلك في بما اليومية، الحياة أنشطة خالل البدني
  :المثال سبيل

  
 وركــوب الســير فــرص مــن تحسِّــن الحضــريين والنقــل للتخطــيط وطنيــة ودون وطنيــة سياســات 

 .لهما الداعمة التحتية والبنية ومأمونيتهما قبولهما ومن الدراجات

 حتــى األولــى العمــر ســنوات مــن( التعليميــة األطــر فــي الجيــدة البدنيــة التربيــة تــوفير تحســين 
 وخاللـه الرسمي الدراسي اليوم قبل البدني للنشاط فرص إتاحة ذلك في بما) الثالث المستوى
 . وبعده

 األعمار لجميع" للجميع البدني النشاط" مبادرات وتشجيع لدعم مبادرات. 

 وأمــاكن والجامعــات المـدارس فــي البــدني النشـاط تــدعم وطبيعيــة مبنيـة بيئــات وصــيانة إنشـاء 
 البنيــة تــوفير علــى خــاص تركيــز مــع األوســع، المجتمــع وفــي والمستشــفيات والعيــادات العمــل

                                                           
 .منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي االقتضاء، وحسب    ١
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 والمشـاركة النشـطين واللعـب والترفيـه الدراجات وركوب السير مثل النشط النقل لدعم التحتية
 .الرياضة في

 البدني النشاط زيادة تستهدف التي المحلية اإلجراءات تنفيذ في المجتمعية المشاركة تعزيز.  

 االجتمــاعي التواصــل ووســائل اإلعــالم وســائل خــالل مــنمســندة بالبّينــات  عامــة بحمــالت القيــام  )(ه
 فوائـد بشـأن والشـباب الكبـار إعـالم أجـل مـن المجتمعـي للتسـويق ومبـادرات المحلي المجتمع مستوى وعلى
 بـإجراءات الحمـالت تـرتبط أن وينبغـي. الصـحية السلوكيات تيسير أجل ومن عليها وحفزهم البدني النشاط
  . واآلثار الفوائد أكبر تحقيق أجل من محددة أطر وداخل المحلي المجتمع عبر داعمة

  
 قاعــدة إنشــاء فــي اإلســهام أجــل مــن البــدني النشــاط زيــادة تســتهدف التــي اإلجــراءات تقيــيم تشــجيع  )و(

  .ذات المردودية الناجعة اإلجراءات من البّينات إلى مستندة
  

 ٢ضار نحو على الكحول تعاطي من الحدّ : السياسات مجال في ١األعضاء لدولل خيارات
  

 بشـأن العالميـة االسـتراتيجية وتنفيـذ اعتمـاد فـي اإلسـهام إلى السياسات مجال في المقترحة الخيارات تهدف  -٤٢
 تحقيـق على المساعدة بغية الغرض لهذا والمالية السياسية الموارد وتعبئة ضار نحو على الكحول تعاطي من الحدّ 

  : أدناه الُمدرجة االختيارية العالمية الغايات
  

 فـي مناسـبًا، يكـون حسـبما ضـار، نحـو علـى الكحـول تعـاطي في األقل على٪ ١٠ قدره نسبي خفض 
 الوطني السياق

 تبعــاً  الــدم ضــغط ارتفــاع انتشــار احتــواء أو الــدم ضــغط ارتفــاع انتشــار فــي٪ ٢٥ قــدره نســبي خفــض 
 الوطنية للظروف

  :األعضاء الدول على المقترحة اإلجراءات يلي وفيما  -٤٣
  

ـــة سياســـات  )أ( ـــددة وطني  ومتعـــددة شـــاملة وطنيـــة وبـــرامج سياســـات وتنفيـــذ وضـــع: القطاعـــات متع
 االســتراتيجية تحــدده حســبما ضــار نحــو علــى الكحــول تعــاطي مــن للحــدّ  ،اً مناســب يكــون حســبما القطاعــات،

 عـام بشـكل الكحـول تعـاطي لمستويات وتتصدى ضار، نحو على الكحول تعاطي من الحدّ  بشأن العالمية
). ١ التـــذييل انظــر( مــا ســـكانية مجموعــة فــي للصـــحة األوســع االجتماعيــة والمحـــددات وســياقاته وأنماطــه
 السياســات تتصــدى بــأن ضــار نحــو علــى الكحــول تعــاطي مــن الحــدّ  بشــأن العالميــة االســتراتيجية وتوصــي
  :التالية العشرة المستهدفة للمجاالت الوطنية والبرامج

  
 وااللتزام والوعي القيادة 

 الصحية الخدمات استجابة 

 المجتمعية اإلجراءات 

 مكافحتها وتدابير الكحول تأثير تحت القيادة بشأن سياسات 

                                                           
 .منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي االقتضاء، وحسب    ١

المسـاس ال تشير كلمة "ضار" فـي خطـة العمـل هـذه سـوى إلـى آثـار تعـاطي الكحـول علـى الصـحة العموميـة، مـن دون     ٢
 .الثقافية بأي حال من األحوالبالمعتقدات الدينية والمعايير 
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 الكحول توافر 

 الكحولية المشروبات تسويق 

 التسعير سياسات  

  ّوالُسْكر للشرب السلبية العواقب من الحد 

  ّالصـــحة علـــى رســـمية غيـــر بصـــورة الُمنـــتج والكحـــول المشـــروع غيـــر الكحـــول أثـــر مـــن الحـــد 
 العمومية

  والترصد الرصد.  

 مـن الحـدّ  إلـى الراميـة العموميـة الصـحة وتـدخالت سياسـات صـياغة: العمومية الصحة سياسات  )ب(
 وأفضــــل العموميــــة الصــــحة مجــــال فــــي واضــــحة أهــــداف إلــــى اســــتناداً  ضــــار نحــــو علــــى الكحــــول تعـــاطي

ـــة بشـــأن المتاحـــة والبّينـــات المعـــارف وأفضـــل القائمـــة الممارســـات  ســـياقات فـــي المولَّـــدة والمردوديـــة الفّعالي
  .مختلفة

  
ـــادة  )ج(  ســـائر إشـــراك بشـــأن حاســـم بـــدور تضـــطلع لكـــي وتمكينهـــا الصـــحة وزارات قـــدرة تـــدعيم: القي

 تعـاطي منـع إلـى الراميـة العامـة السياسـات وضـع فـي مناسـبًا، يكـون حسـبما المصلحة، وأصحاب الوزارات
 التأثير من نفسه الوقت في السياسات هذه حماية مع بفّعالية، وتنفيذها منه والحدّ  ضار نحو على الكحول
  .الذاتية المصالح من وغيرها التجارية للمصالح المشروع غير

  
 تعـاطي بشـأن والعالجيـة الوقائيـة التدخالت تنفيذ على الصحية الرعاية خدمات قدرة زيادة: القدرة  )د(

 والتــدخالت الفــرز ذلــك فــي بمــا الكحــول، بتعــاطي المرتبطــة واالضــطرابات بالمخــاطر المحفــوف الكحــول
  .السارية غير األمراض من العالج توّفر التي البيئات جميع في المقتضبة

  
 للسـياق مناسـباً  يكـون حسـبما ضـار، نحـو علـى الكحـول تعـاطي لرصـد فّعالـة أطـر وضع: الرصد  )(ه

 غيـر األمـراض لرصـد الشـامل العالمي اإلطار في المتضمنة المؤشرات من مجموعة إلى استناداً  الوطني،
 وآلياتهــا ضــار نحــو علــى الكحــول تعــاطي مــن الحــدّ  بشــأن العالميــة االســتراتيجية مــع يتماشــى وبمــا الســارية
 علــى الكحــول تعــاطي مؤشــرات رصــد لــدعم التقنيــة األدوات مــن المزيــد ووضــع والتبليــغ، بالرصــد الخاصــة

 والصــحة الكحــول بشــأن الوبائيــة البحــوث وكــذلك الوطنيــة الرصــد نظــم وتــدعيم عليهــا، المتفــق ضــار نحــو
  . األعضاء الدول في العمومية

  
 والحـدّ  البـدني والنشـاط الصـحي الغـذائي النظـام وتعزيـز التبـغ مكافحـة: األمانـة على المقترحة اإلجراءات

  ضار نحو على الكحول تعاطي من
  

  :يلي ما األمانة من المتوخاة اإلجراءات تشمل  -٤٤
  

 التبــغ مكافحــة بشــأن اإلطاريــة اتفاقيــة منظمــة الصــحة العالميــة أمانــة مــع العمــل: والحشــد القيــادة  )أ(
 القابلـــة الخطـــر عوامـــل مـــن الحـــدّ  علـــى) ٤ التـــذييلانظـــر ( ووكاالتهـــا وبرامجهـــا المتحـــدة األمـــم وصـــناديق
 فـــي الســـارية غيـــر األمـــراض مـــن الوقايـــة إدراج إطـــار فـــي ذلـــك فـــي بمـــا القطـــري، المســـتوى علـــى للتغييـــر
  .القطري المستوى على االنمائية للمساعدة المتحدة األمم عمل إطار وتنفيذ تصميم عمليات
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، بوســائل للتغييــر القابلــة الخطــر عوامــل مــن الحــدّ  أجــل مــن الــدعم التقنــي تــوفير: التقنــي التعــاون  )ب(
 التصــدي بشــأن العالميــة المنظمــة واســتراتيجيات التوجيهيــة ومبادئهــا اإلطاريــة المنظمــة اتفاقيــة تنفيــذ منهــا

 المبــادرات ذلــك فــي بمــا للصــحة، المعــززة السياســات خيــارات مــن وغيرهــا للتغييــر القابلــة الخطــر لعوامــل
 المــدن ومبــادرات لصــحة المعــززة التعليميــة المؤسســات وســائر والمــدارس الصــحية العمــل بأمــاكن الخاصــة
 من المثال سبيل على والبيئية، االجتماعية الحماية ومبادرات للصحة الحساسة الحضرية والتنمية الصحية
  . واألفرقة دون اإلقليمية البلدية/ المحلية المجالس إشراك خالل

  
 تنفيـذ عـن") أدوات مجموعـات(" إرشـادات وتوزيـع إصدار: السياسات مجال فيوالحوار  المشورة  )ج(

 الغـذائي النظـام وتعزيـز التبـغ تعـاطي انتشـار بخفض يتعلق فيما القطري المستوى على وتقييمها التدخالت
  .ضار نحو على الكحول تعاطي من والحدّ  البدني والنشاط الصحي

  
 االتفاقية، أمانة خالل من اإلطارية، المنظمة اتفاقية في األطراف مؤتمر دعم: والمعايير القواعد  )د(

 وبروتوكــوالت توجيهيــة مبــادئ وضــع طريــق عــن ذلــك فــي بمــا لالتفاقيــة، الفّعــال التنفيــذ تعزيــز ســبيل فــي
 لـدعم تقنيـة وأدوات معياريـة إرشـادات ووضـع الراهنـة الجهـود من االستفادة ومواصلة ؛اً مناسب يكون حسبما
 وضـــع ومواصـــلة للتغييـــر؛ القابلـــة الخطـــر لعوامـــل التصـــدي بشـــأن العالميـــة المنظمـــة اســـتراتيجيات تنفيـــذ

 فــي للتغييـر القابلـة الخطــر عوامـل تعقّـب أجـل مــن البيانـات جمـع وأدوات المؤشــرات مـن مشـتركة مجموعـة
 ضـار نحـو علـى الكحـول تعـاطي لرصـد مركَّبـة مؤشرات جدوى بشأن العمل ذلك في بما السكان، صفوف
 علـى الكحـول وتعـاطي التبـغ تعـاطي قبيـل مـن الخطـر عوامـل رصـد أدوات وتـدعيم مختلفة مستويات على
 البيانات تحليل على البلدان قدرة تطوير وكذلك البدني، والخمول الصحي غير الغذائي والنظام ضار نحو

  .ونشرها وتبليغها
  
 علــى السياســات مجــال فــي التــدخالت لــدعم البّينــات ونشــر البّينــات قاعــدة تــدعيم: المعــارف توليــد  )(ه

 والنشــاط الصــحي الغــذائي النظــام وتعزيــز التبــغ تعــاطي انتشــار خفــض إلــى تهــدف التــي القطــري المســتوى
  .ضار نحو على الكحول تعاطي من والحدّ  البدني

  
  المقترح أن يتخذها الشركاء الدوليون اإلجراءات

  
والتعـــاون فيمـــا بـــين بلـــدان  الجنـــوب وبلـــدان الشـــمال بلـــدان بـــين التعـــاون إطـــار فـــي الـــدولي التعـــاون تـــدعيم  -٤٥

  :أجل من ،اً مناسب يكون حسبما تعاونيةال شراكاتال وٕاقامة الثالثي، والتعاون الجنوب
  

 علــى الكحــول تعــاطي مــن الحــدّ  بشــأن العالميــة واالســتراتيجية اإلطاريــة المنظمــة اتفاقيــة تنفيــذ تيســير 
 واالســــتراتيجية والصــــحة البــــدني والنشــــاط الغــــذائي النظــــام بشــــأن العالميــــة واالســــتراتيجية ضــــار نحــــو

 بتســــويق الخاصــــة المنظمــــة توصــــيات ومجموعــــة األطفــــال وصــــغار الرضــــع تغذيــــة بشــــأن العالميــــة
 فـي والمشـاركة القـدرات تقويـة دعـم طريـق عـن وذلـك لألطفـال، الكحوليـة غيـر والمشروبات المأكوالت
 حسبما المالي، الدعم وتعبئة وتنفيذها التقنية اإلرشادات ووضع برنامج عمل البحوث وتشكيل تقويتها
  .اً مناسب يكون

  
 ومكافحتهـا السـارية غيـر األمـراض مـن للوقاية تتصدى لكي وتوجيهها الصحية النظم تدعيم. ٤ الغرض

  شاملة صحية وتغطية الناس على تركِّز أولية رعاية خالل من األساسية االجتماعية ولمحدداتها
  

االجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة لألمم المتحدة بشأن الوقايـة الصادر عن  السياسي اإلعالن ُيسلِّم  -٤٦
 الرعايـة خـالل مـن والسـيما الشـاملة، الصـحية التغطيـة بأهمية ومكافحتها) غير السارية( غير المعديةمن األمراض 

 ألشــد والســيما للجميــع، الصــحية الخــدمات إلــى الوصــول إتاحــة فــي االجتماعيــة، الحمايــة وآليــات األوليــة الصــحية



 142 جمعية الصحة العالمية السادسة والستون 

االجتمـاع الرفيـع المسـتوى للجمعيـة العامـة الصـادر عـن  السياسـي اإلعـالنبشأن  )ن(٤٥ الفقرة( فقراً  السكان شرائح
 الصــحية التغطيــة ظــل وفــي). ومكافحتهــا )غيــر الســارية( غيــر المعديــةلألمــم المتحــدة بشــأن الوقايــة مــن األمــراض 

 وطنيـاً  محـددة مجموعـة إلـى تمييـز، دون الوصـول، إلـى النـاس جميـع يحتـاج السـارية، غير األمراض بشأن الشاملة
زة األساســية الصــحية الخــدمات مـن  هــذه اســتخدام أن ضــمان ويتعــّين. والملطِّفــة والتأهيليــة والعالجيـة والوقائيــة المعــزِّ

 أعقــاب فــي الرعايــة اســتمرار ضــمان حــاالت فــي ذلــك فــي بمــا ماليــة، لصــعوبات المســتخدمين ُيعــرِّض ال الخــدمات
ــه المــدعَّم الصـــحي للنظــام وينبغــي. والكـــوارث الطــوارئ حــاالت  إلـــى يهــدف أن الســـارية غيــر األمــراض نحـــو الموجَّ
 المصــابين األشــخاص صــفوف فــي المســتمرة والمعالجــة والعــالج المبكــر والكشــف الوقايــةتعزيــز الصــحة و  تحســين
 األمــراض مــن وغيرهــا الســكري وداء المزمنــة يالتنفســ الجهــاز وأمــراض والســرطان الدمويــة واألوعيــة القلــب بــأمراض

 أجــل مــن وذلــك ،)٣(انظــر التــذييل  األمــراض بهــذه اإلصــابة لخطــر التعــرض الشــديدي األشــخاص أو الســارية غيــر
 المكّلفـــة المتقدمـــة التكنولوجيـــة التـــدخالت وٕالـــى المستشـــفى دخـــول إلـــى الحاجـــة مـــن والحـــدّ  المضـــاعفات مـــن الوقايـــة

 أجــل مــن شــراكات فــي تعمــل وأن أخــرى قطاعــات مــعيتعــاون قطــاع الصــحة  أن أيضــاً  ويتعــّين. المبكــرة والوفيــات
  .المحلية المجتمعات في وتوفيرها الخدمات تخطيط لدى الحسبان في االجتماعية المحددات أخذ ضمان

  
 العاملــة القــوى ذلــك فــي بمــا الصــحي النظــام تــدعيم إلــى الغــرض هــذا إطــار فــي المبّينــة اإلجــراءات تهــدف  -٤٧

 الغايــات تحقيــق فــي واإلســهام الشــاملة الصــحية التغطيــة نحــو قــدماً  للمضــي السياســات توّجهــات وتحديــد الصــحية
  . المبكرة بالوفيات المتعلقة الغاية وكذلك أدناه الُمدرجة االختيارية العالمية

  
 علـى السـيطرة ذلـك فـي بمـا( ومشـورةً  باألدويـة عالجـاً  المؤهلين األشخاص من األقل على٪ ٥٠ تلقي 

 القلبية والسكتات النوبات من الوقاية أجل من) الدم سكر

 ذلــــــك فــــــي بمــــــا األســـــعار، الميســــــورة األساســــــية واألدويــــــة األساســـــية للتكنولوجيــــــات٪ ٨٠ بنســــــبة تـــــوافر 
 السواء على والخاصة العامة المرافق في الرئيسية السارية غير األمراض لعالج الالزمة الجنيسة،  األدوية

 تبعــاً  الــدم ضــغط ارتفــاع انتشــار احتــواء أو الــدم ضــغط ارتفــاع انتشــار فــي٪ ٢٥ قــدره نســبي خفــض 
 الوطنية للظروف

  
  السياسات مجال في ١األعضاء الدول خيارات

  
 إلـــى بـــالنظر مناســباً  يكـــون وحســـبما لتشــريعاتها اً وفقـــ وتتخـــذ، تختــار أن األعضـــاء للـــدول ُيمكــن أنـــه ُيقتــرح  -٤٨

  .السياسات مجال في أدناه المحددة الخيارات بين من إجراءات المحددة، ظروفها
  

 الشــــؤون تصــــريف فّعاليــــة تــــدعيم إلــــى الراميــــة السياســــات مجــــال فــــي الخيــــارات تشــــمل: القيــــادة  )أ(
  :يلي ما والمساءلة

  
 السـارية غيـر األمـراض خـدمات تـوافر بضـمان يتعلق فيما والمساءلة بالمسؤولية االضطالع 

 .الصحي للنظام الشامل التدعيم سياق في

 السـارية غيـر بـاألمراض المعنيـة البـرامج تصـميم بشـأن التشـاركية المجتمعية النهوج استخدام 
 وتعزيـز تحسـين أجـل مـن الرعايـة سلسـلة وعبـر الحيـاة مدى على وتقييمها ورصدها وتنفيذها
 .وٕانصافها االستجابة فّعالية

 خطـــط أو/ و الصـــحة قطـــاع إصـــالح عمليـــات فـــي الســـارية غيـــر األمـــراض خـــدمات إدمـــاج 
 .الصحية النظم أداء تحسين

                                                           
 .منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي االقتضاء، وحسب    ١
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 االجتماعيـــة المحـــددات آلثـــار التصـــدي نحـــو الصـــحية الـــنظم توجيـــه ،اً مناســـب يكـــون حســـبما 
  الصحية بالتغطية المدعومة البّينات إلى المستندة التدخالت خالل من ذلك في بما للصحة،
  .الشاملة

 للصحة ومنصف مستدام تمويل إرساء إلى الرامية السياسات مجال في الخيارات تشمل: التمويل  )ب(
  :يلي ما

  
 التـي الحمايـة إلـى المرضـى علـى تُفـرض التـي المستخدمين رسوم على االعتماد من التحّول 

 .السارية غير األمراض خدمات إدراج مع المسبق، والدفع التجميع يوفرها

 والتمويـل الداخليـة العائـدات مـن توليفـة خـالل مـن الشـاملة الصحية التغطية نحو تقدم إحراز 
 الوقائيـة ذات المردوديـة التـدخالت مـن توليفـة لتمويل األولوية إيالء مع واالبتكاري، التقليدي

 بــاألمراض الخاصــة الرعايــة مســتويات مختلــف علــى الملطفــة بالرعايــة والخاصــة والعالجيــة
 ). ٣ التذييل انظر( المشتركة حاالت المراضة تشمل والتي السارية غير

 أشـكال مـن ذلـك وغيـر الماليـة المخـاطر مـن الحمايـة لضـمان ووطنيـة محلية مبادرات وضع 
 الضـــريبي والتمويـــل الصـــحي التـــأمين خـــالل مـــن المثـــال ســـبيل علـــى( االجتماعيـــة الحمايـــة

 تـــوفير يشـــمل بمـــا) والنظـــر فـــي فـــتح حســـابات تـــوفير للشـــؤون الصـــحية النقديـــة والتحـــويالت
 األمـراض ذلـك فـي بمـا االعـتالالت، جميـع بشـأن الملطفـة والرعايـة والتأهيـل والعـالج الوقاية
  .الرسمي القطاع في يعمل ال من فيهم بمن الناس لكل وذلك السارية، غير

  
 إلـى الراميـة السياسـات مجـال فـي الخيـارات تشـمل: النوعيـة الجيـدة بالخـدمات الموسعة التغطية  )ج(

 خــاص بشــكل التركيــز مــع الصــحية، بالخــدمات يتعلــق فيمــا والجــودة والتغطيــة واإلنصــاف الفّعاليــة تحســين
 الخطـر وعوامـل السـكري وداء المزمنـة التنفسـية واألمـراض والسرطان الدموية واألوعية القلب أمراض على

  :يلي ما الداخلية، األولويات من تكون قد أخرى سارية غير أمراض جانب إلى بها، المرتبطة
  

 مــن قريبــة الصــحية للرعايــة شــبكات حــول وتنظيمهــا واإلحالــةواإلتاحــة  الخــدمات نظــم تــدعيم 
 مسـتوى الرعايـة الثانويـة والمتخصصـة مـن فـي تمامـاً  وُمدَمجة الناس على وُمركِّزة المستعمل

 الملطفــة والرعايــةالعــالي الجــودة  للتأهيــل مرافــق ذلــك فــي بمــا الصــحية، الرعايــة تقــديم نظــام
 .الداخليين وللمرضى إسعافية متخصصة ومرافقالشاملة 

 التــي والمنظمــات الحكوميــة غيــر المنظمــات ذلــك فــي بمــا( الخــدمات مقــدمي جميــع تمكــين 
 بطريقـة السـارية غيـر لألمـراض التصـدي مـن) الـربح تسـتهدف ال التـي وتلـك الـربح تستهدف
 مجموعـة إمكانات من أيضاً  واالستفادة نفسه الوقت في المستهلك حماية ضمان مع منصفة
 الوقائيـــة والرعايـــة والتكميلـــي (الشـــعبي) التقليـــدي الطــب مثـــل األخـــرى الخـــدمات مـــن متنوعــة
 .األمراض لهذه التصدي في االجتماعية والخدمات والملّطفة والتأهيلية

 االختياريـة العالميـة الغايـات مـع متسـقة وطنيـة أهـداف وتحديد الخدمات تقديم فّعالية تحسين 
 القلـب ألمـراض تتصـدى التـي األثـر والقويـة المردوديـةذات  التـدخالت تغطية زيادة أجل من

 انظـر( متدرجة بطريقة السكري وداء المزمنة التنفسية واألمراض والسرطان الدموية واألوعية
 بمـا معّينـة، بـأمراض خاصـة أخرى ببرامج السارية غير األمراض خدمات وربط ،)٣ التذييل

 ).١ التذييل انظر( النفسية بالصحة الخاصة البرامج ذلك في

 مزمنـة  بـأمراض المصـابين األشـخاص قبـل من األجل الطويلة الرعاية إلى االحتياجات تلبية
 وفّعالـة مبتكرة رعاية نماذج خالل من مشتركة وأمراض عجز من بها يرتبط وما سارية غير
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 جهة من المجتمعية الصحية الموارد /والخدمات المهنية الصحة خدمات بين تربطومتكاملة 
 .أخرى جهة من الصحية الرعاية تقديم نظام وبقية األولية الصحية والرعاية

 الســارية غيــر لألمــراض التصــدي أجــل مــن تحســينها ومواصــلة الجــودة لضــمان نظــم إقامــة 
 المبــــادئ اســــتخدام ذلــــك فــــي بمــــا األوليــــة، الصــــحية الرعايــــة علــــى التركيــــز مــــع ومعالجتهــــا
 غيــر لألمــراض التصــدي فــي وبروتوكوالتــه العــالج وأدوات البّينــات إلــى المســتندة التوجيهيــة
 تبعـاً  تكييفهـا بعـد المشـتركة حـاالت المراضـةو  بهـا المرتبطة الخطر وعوامل الرئيسية السارية
 .الوطنية للسياقات

 إلــــى الســـعي مـــن الســـارية غيـــر بـــاألمراض المصـــابين األشـــخاص لتمكـــين إجـــراءات اتخـــاذ 
ـــوفير أفضـــل، نحـــو علـــى الذاتيـــة لحـــاالتهم والتصـــدي مبكـــراً  اكتشـــافها  والحـــوافز التثقيـــف وت
 القائمــة التوجيهيـة المبـادئ إلـى اسـتناداً  الذاتيــة، والمعالجـة الذاتيـة الرعايـة أجـل مـن واألدوات

 مـن ذلـك فـي بمـا األفرقـة، علـى القائمـة المرضـى ومعالجـة المرضـى وسـجالت البّينـات على
(تطبيقـــات الصـــحة  اإللكترونيـــة الصـــحة مثـــل واالتصـــاالت المعلومـــات تكنولوجيـــات خـــالل

 .المحمولة)

 المنـــــــاعي العـــــــوز وفيـــــــروس بالتغذيـــــــة الخاصـــــــة تلـــــــك مثـــــــل القائمـــــــة، البـــــــرامج اســـــــتعراض 
 فــــــي بمــــــا النفســــــية، والصــــــحة والطفــــــل األم وصــــــحة اإلنجابيــــــة والصــــــحة والســــــل البشــــــري

 لسـاريةا غيـر األمـراض مـن إدماجهـا فـي تقـديم خـدمات الوقايـة لفـرص التماسـاً  الخرف، ذلك
  .فيها ومكافحتها

 بشـرية موارد ضمان إلى ترمي التي السياسات مجال في الخيارات تشمل: البشرية الموارد تنمية  )د(
  :يلي ما ومكافحتها السارية غير األمراض من الوقاية أجل من ومؤهلة كافية

  
 القائمـــة الصـــحية العاملـــة القـــوى معـــارف تحســـين فـــي واالســـتثمار الالزمـــة الكفـــاءات تحديـــد 

 االعـتالالت ذلـك فـي بمـا السـارية، غيـر لألمـراض بالتصـدي يتعلـق فيمـا وحماسها ومهاراتها
 المتوقعـة االحتياجـات السـتيفاء خطـة ووضـع) النفسـية االضـطرابات مثل( الشائعة المشتركة

 .العمر في السكان تقدم ضوء في ذلك في بما المستقبل، في الصحية العاملة القوى من

 ـــــة تضـــــمين ـــــر األمـــــراض مـــــن الوقاي ـــــي ومكافحتهـــــا الســـــارية غي ـــــدريب ف ـــــع ت  العـــــاملين جمي
 االجتمــاعيون والعــاملون المجتمعيــة الصــحة مجــال فــي العــاملون ذلــك فــي نبمــ الصــحيين،
 الصحية الرعاية على التركيز مع ،)والمهنيون التقنيون( المهنيين وغير المهنيون والموظفون

 .األولية

 نقــص مــن تعــاني التــي المنــاطق فــي للعمــل الصــحيين للعــاملين مناســبة وحــوافز أجــر تقــديم 
 .االجتماعي والدعم والتنمية والتدريب التحتية والبنية الموقع ذلك في بما الخدمات،

 مـاهرة عاملـة قـوى نشـر تيسير بغية بهم واالحتفاظ وتدريبهم الصحيين العاملين إعداد تعزيز 
 بتوظيــــف الخاصــــة الممارســــة لقواعــــد العالميــــة المنظمــــة لمدونــــة وفقــــاً  واألقــــاليم البلــــدان فــــي

 ١.الدولي الصعيد على الصحيين العاملين

 الدراسـات مسـتوى علـى التـدريب تـدعيم خـالل من الصحيين للعاملين وظيفية مسارات توفير 
 المهنيــة التخصصــات مختلــف فــي الســارية، غيــر األمــراض علــى خــاص تركيــز مــع العليــا،

                                                           
   .١٦–٦٣ع ص ج القرار انظر    ١
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 الصــحة وٕادارة والصــيدلة والتمــريض المشــابهة الصــحية والعلــوم الطــب المثــال، ســبيل علــى(
 التقــدم وتعزيــز) الطبــي والتعلــيم االجتمــاعي والعمــل الصــحة واقتصــاديات والتغذيــة العموميــة
 . المهنيين غير للموظفين الوظيفي

 من األمثل المستوى إلى المساعدين الصحيين والمهنيين الممرضين ممارسة بنطاق االرتقاء 
 التصــدي ذلــك فــي بمــا ومكافحتهــا، الســارية غيــر األمــراض مــن الوقايــة فــي المســاهمة أجــل

 .المساهمة هذه تعترض التي للعوائق

 الحكومـة خـالل مـن السارية غير باألمراض الخاصة الخدمات لتقديم التخطيط قدرات تدعيم 
 وأطــــر المرضــــى ومنظمــــات المهنيــــة والرابطــــات والخاصــــة العامــــة األكاديميــــة والمؤسســــات

 .وتقييمه ورصده الخدمات هذه تقديم تنفيذ قدرات وتدعيم الذاتية، الرعاية

 الوقاية اإلتاحة المنصفة لبرامج تحسين إلى الرامية السياسات مجال في الخيارات تشمل: اإلتاحة  )(ه
 علـى التركيـز مـع األساسـية، والتكنولوجيـات واألدويـة والخـدمات) الصـحية المعلومات توّفر التي تلك مثل(

 والسـرطان الدمويـة واألوعيـة القلـب أمـراض بشـأن األساسية التدخالت لتنفيذ الالزمة والتكنولوجيات األدوية
  :يلي ما األولية، الصحية الرعاية نهج خالل من السكري وداء المزمنة التنفسية واألمراض

  
 أجــــل مــــن مردوديــــةوذي  شــــامل نحــــو علــــى والرعايــــة والعــــالج الوقايــــة إلــــى اإلتاحــــة تعزيــــز 

زيادة إتاحة  ،بين جملة أمور ذلك، في بما متكاملة، بطريقة السارية غير لألمراض التصدي
األدوية ووسائل التشخيص والتكنولوجيات األخـرى الميسـورة التكلفـة والمأمونـة والفعالـة وذات 

 التجاريـــة الجوانـــب تيحهـــات التـــي المرونـــة جوانـــب مـــن الكاملـــة االســـتفادة خـــالل مـــنالجـــودة 
 .(اتفاق تريبس) الفكرية الملكية لحقوق

 األدويـــة إلـــى المرضـــى وصـــول لتحســـين البّينـــات إلـــى مســـتندة قطريـــة اســـتراتيجيات اعتمـــاد 
 لألدويـة الوطنيـة القـوائم فـي الصـلة ذات األدوية بإدراج المثال، سبيل على( التكلفة الميسورة
 والتجزئـة الجملـة تجـارة ربح هوامش على والسيطرة والصرف الوصف بين والفصل األساسية

 األساســية الســارية غيــر األمــراض أدويــة واعفــاء الــربح لهــامش تنازليــة مخططــات خــالل مــن
 لســــياقل مناســــباً  يكــــون حســــبما الضــــرائب، مــــن األخــــرى واألشــــكال االســــتيراد ضــــرائب مــــن

 ).الوطني

 بمــا فــي  التكلفــة والميســورة والفعالــة النوعيــة والجيــدة المأمونــة األدويــة واســتعمال شــراء تعزيــز
 ذلـك فـي بمـا ومكافحتهـا، السـارية غير األمراض من الوقاية ألغراضذلك األدوية الجنيسة، 

 المــرتبط للســرطان المضــادة واللقاحــات الملطفــة الرعايــة أجــل مــن اآلالم تخفيــف أدويــة إتاحــة
 ،التسجيل تإجراءاتسريع و  الطبية المنتجات جودة ضمان تشمل تدابير خالل من بالعدوى،

األســــماء الدوليــــة غيــــر المســــجلة ، وتفضــــيل اســــتخدام المنتجــــات ذات التفاضــــليوالتســــجيل 
ـــة، ـــة والحـــوافز الجنيســـة بالمنتجـــات واالستعاضـــة الملكي  وتثقيـــف اً مناســـب يكـــون حيثمـــا المالي
 .والمستهلكين الوصفات واصفي

 لألمــراض التصــدي أجــل مــن للحيــاة المنقــذة األساســية واألدويــة التكنولوجيــات تــوافر تحســين 
 .الطارئة االستجابة من األولى المرحلة في السارية غير

 يتعلـق فيمـا المـالي التعـويض وكذلك المهني، والتأهيل والعالج الوقائية التدابير إتاحة تيسير 
 بشـــأن والوطنيـــة الدوليـــة واللـــوائح القـــوانين مـــع يتســـق بمـــا المهنيـــة، الســـارية غيـــر بـــاألمراض
  .المهنية األمراض
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  األمانة على المقترحة اإلجراءات
  

  :يلي ما األمانة من المتوخاة اإلجراءات تشمل  -٤٩
  
 الراميـة الجهـود مـن الصـدارة مكـان فـي السـارية غيـر لألمـراض االسـتجابة وضع: والحشد القيادة  )أ(

  .الشاملة الصحية التغطية وتحقيق الصحية النظم تدعيم إلى
  
  : التقني التعاون  )ب(
  

 ذات مردوديـــة تـــدخالت إدمـــاج أجـــل مـــن للبلـــدان التقنيـــة والخلفيـــة واإلرشـــادات الـــدعم تـــوفير 
 ذلـك فـي بمـا الصـحية، الـنظم في بها المرتبطة الخطر وعوامل السارية غير األمراض بشأن

 .األساسية األولية الصحية الرعاية خدمات من مجموعات

 ذي مردوديـة نحـو علـى والرعايـة والعـالج الوقايـة إلى الوصول تحسين على البلدان تشجيع، 
 وتكنولوجيـــات تشـــخيص ووســـائل أدويـــة تـــوافر زيـــادة أخـــرى، أمـــور جملـــة فـــي ذلـــك، فـــي بمـــا

االســتراتيجية وخطــة بمــا يتماشــى مــع  النوعيــة وجيــدة وفّعالــة ومأمونــة التكلفــة ميســورة أخــرى
 . العمل العالميتين بشأن الصحة العمومية واالبتكار والملكية الفكرية

 عــــالج أجــــل مــــن الطــــوارئ لحــــاالت الوكــــاالت بــــين مشــــتركة صــــحية مــــواد مجموعــــة نشــــر 
  .والطوارئ اإلنسانية الكوارث حاالت في السارية غير األمراض

الصـــحية وفقـــًا  السياســـات مجـــال فـــي المشـــورة تـــوفير :السياســـات مجـــال فـــي والحـــوار المشـــورة  )ج(
 العالميــة الصــحة جمعيــة اعتمــدتها قــرارات موضــع كانــت التــي القائمــة االســتراتيجيات إلــى اســتناداً لواليتهــا، 

  . الشاملة الصحية والتغطية األولية الصحية بالرعاية المتعلقة برامج العمل في قدماً  السير أجل من
  
ـــــادئ وضـــــع: والمعـــــايير القواعـــــد  )د( ـــــة مب ـــــة ومـــــواد وأدوات توجيهي ـــــدعيم) ١: (أجـــــل مـــــن تدريبي  ت

 وتــــــوفير وعالجهــــــا الســــــارية غيــــــر لألمــــــراض المبكــــــر الكشــــــف بشــــــأن ذات المردوديــــــة التــــــدخالت تنفيــــــذ
ــــل ــــة التأهي ــــة والرعاي  أجــــل مــــن والتعــــرض التشــــخيص بشــــأن معــــايير وضــــع) ٢( ؛بهــــا للمصــــابين الملطف
 الرعايــــــة تيســــــير) ٣( ؛ومكافحتهــــــا منهــــــا والوقايــــــة المهنيــــــة الســــــارية غيــــــر لألمــــــراض المبكــــــر الكشــــــف
 بشــــكل التركيــــز مــــع األســــرة، /المــــريض علــــى والمرتكــــزة البّينــــات إلــــى والمســــتندة التكلفــــة الميســــورة الذاتيــــة
 في بما الصحية، الثقافة أو/ و الصحي الوعي انخفاض من تعاني التي السكانية المجموعات على  خاص
 مـن للوقايـة / وتكنولوجيا الهواتف المحمولـةاإلنترنت تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، مثل استخدام ذلك

 بــــين واالتصــــال الصــــحة وتعزيــــز الصــــحي التثقيــــف ذلــــك فــــي بمــــا ومكافحتهــــا، الســــارية غيــــر األمــــراض
  ١.كافة مجموعاتال
  
 بــرامج نهــوج مختلــف فّعاليــة بشــأن البّينــات مــن المزيــد تــوفير: الممارســات وأفضــل البّينــات نشــر  )(ه

 والخبــرات المســتفادة الــدروس تبــادل وتيســير الســارية غيــر بــاألمراض المعنيــة والمنظمــة المتكاملــة الرعايــة
 التحــديات مواجهــة علــى البلــدان قــدرة ويعــزز العالميــة البّينــات حصــيلة مــن يزيــد بمــا الممارســات، وأفضــل
 التغطيــة وتنفيــذ الســارية غيــر لألمــراض التصــدي أجــل مــن جديــدة حلــول وضــع وكــذلك اإلنجــازات، وٕادامــة
  .تدريجياً  الشاملة الصحية

  
  

                                                           
عن ذلك ستواصل األمانة تنفيـذها للبرنـامج العـالمي المشـترك بـين االتحـاد الـدولي لالتصـاالت ومنظمـة الصـحة  وفضالً     ١

 العالمية بشأن الصحة المحمولة واألمراض غير السارية.
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  اإلجراءات المقترح أن يتخذها الشركاء الدوليون 
  

بـين بلـدان الشـمال وبلـدان الجنـوب، والتعـاون فيمـا بـين بلـدان فيما تعزيز التعاون الدولي في إطار التعاون   -٥٠
  الجنوب، والتعاون الثالثي، وٕاقامة الشراكات التعاونية، حسب االقتضاء لتحقيق كل مما يلي:

  
المـوارد الماليـة الكافيـة والقابلـة للتنبـؤ والمسـتدامة إلحـراز التقـدم فـي التغطيـة الشـاملة تيسير تعبئـة   أ)(

لزيـــادة تيســـير الرعايـــة الصـــحية  فـــي الـــُنظم الصـــحية الوطنيـــة، والســـيما مـــن خـــالل الرعايـــة الصـــحية األوليـــة
لحمايـة االجتماعيـة، مـن وآليـات ا الثانوية/ المتخصصة والمرافق العالجية العالية الجودة والميسـورة التكلفـة،

  أجل إتاحة الخدمات الصحية للجميع، والسيما الشرائح السكانية األشد فقرًا.
ــــــي   ب)( ــــــُنظم الصــــــحية والتوســــــع ف ــــــز ال ــــــى تعزي ــــــة إل ــــــي جهودهــــــا الرامي ــــــة ف دعــــــم الســــــلطات الوطني

الجـــــودة بمـــــا فـــــي ذلـــــك مـــــن خـــــالل إنشـــــاء هياكـــــل الرعايـــــة الصـــــحية األساســـــية  ذاتبالخـــــدمات  التغطيـــــة
والقـــدرات المؤسســـية الالزمـــة لتـــدريب العـــاملين الصـــحيين مثـــل المعاهـــد الصـــحية وكليـــات الطـــب  ناســـبةالم

  والتمريض. 
المســــاهمة فــــي الجهــــود الراميــــة إلــــى تحســـــين إتاحــــة األدويــــة ووســــائل التشــــخيص وغيرهــــا مـــــن   ج)(

ــــة والفعالــــة والعاليــــة الجــــودة، مــــن خــــالل االســــ ــــات الميســــورة التكلفــــة والمأمون تفادة الكاملــــة مــــن التكنولوجي
  المتعلقة بالجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية.  واألحكام التسهيالت

دعــــــم الجهــــــود الوطنيــــــة الراميــــــة إلــــــى الوقايــــــة مــــــن األمــــــراض غيــــــر الســــــارية ومكافحتهــــــا مــــــن   د)(
جملــة أمــور، تبــادل المعلومــات بشــأن أفضــل الممارســات وبــث النتــائج الخاصــة ببحــوث الــُنظم  بــين ،خــالل

  لصحية. ا
  
تعزيز ودعم القدرة الوطنية على إجراء البحث والتطوير العاليين الجودة من أجل الوقايـة مـن  :٥ الغرض

  األمراض غير السارية ومكافحتها
  

رغم أن التدخالت للوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها موجودة بالفعـل، فـإن تنفيـذ هـذه التـدخالت   -٥١
على الصعيد العالمي غير كـاٍف. ويتطلـب األمـر إجـراء البحـوث المقارنـة والتطبيقيـة والتشـغيلية التـي تجمـع مـا بـين 

)، ٣التدخالت الحالية وتعظـيم أثرهـا (انظـر التـذييل  العلوم االجتماعية والعلوم الطبية الحيوية، من أجل التوسع في
  ). ٢ التذييلسعيًا إلى تحقيق الغايات العالمية االختيارية التسع (انظر 

  
الرفيــع المســتوى للجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة بشــأن  الصــادر عــن االجتمــاعويــدعو اإلعــالن السياســي   -٥٢

أصــحاب المصــلحة كافــة إلــى دعــم وتيســير البحــث ومكافحتهــا  )غيــر الســاريةغيــر المعديــة (الوقايــة مــن األمــراض 
المتعلق بالوقاية من األمراض غير السـارية ومكافحتهـا، ووضـعه موضـع التنفيـذ، مـن أجـل تحسـين قاعـدة المعـارف 
الالزمـــة للعمـــل علـــى الصـــعيد الـــوطني واإلقليمـــي والعـــالمي. وتشـــجع االســـتراتيجية وخطـــة العمـــل العالميتـــان بشـــأن 

هـــة نحـــو تلبيـــة االحتياجـــات ٢١-٦١ج ص ععموميـــة واالبتكـــار والملكيـــة الفكريـــة (الصـــحة ال ) علـــى البحـــوث الموجَّ
البلـدان المنخفضـة والمتوسـطة الـدخل تـأثيرًا غيـر  الستهداف األمراض التي تؤثر في األشـخاص الـذين يعيشـون فـي

المحـــدد األولويـــات للوقايـــة مـــن متناســـب، بمـــا فـــي ذلـــك األمـــراض غيـــر الســـارية. ويقـــدم برنـــامج المنظمـــة البحثـــي 
األمــراض غيــر الســارية ومكافحتهــا الــذي صــيغ مــن خــالل عمليــة تشــاركية وتشــاورية، اإلرشــادات بشــأن االســتثمار 

) للبحــوث الخاصــة بوضــع ١ويعطــي البرنــامج أولويــة ( ١المســتقبلي فــي البحــث فــي مجــال األمــراض غيــر الســارية.
) والبحـــوث الراميـــة إلـــى فهـــم ٢العـــالمي والبحـــوث فـــي مجـــال الرصــد؛ (األمــراض غيـــر الســـارية فـــي برنـــامج التنميــة 

المحددات المتعددة القطاعات والمحددات الخاصة باالقتصاد الكلـي والمحـددات االجتماعيـة التـي تتعلـق بـاألمراض 
                                                           

جنيــف، منظمــة الصــحة العالميــة،  ،البرنــامج المحــدد األولويــات لبحــوث الوقايــة مــن األمــراض غيــر الســارية ومكافحتهــا    ١
٢٠١١.  
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ى إلـى ) والبحوث التطبيقيـة وبحـوث الـُنظم الصـحية التـي تسـع٣غير السارية وعوامل خطرها، وٕالى التأثير عليها؛ (
) والبحــوث الراميــة إلــى إتاحــة ٤تطبيــق االســتراتيجيات العاليــة المــردود التــي ثبتــت جــدواها علــى الصــعيد العــالمي؛ (

  التدخالت الفعالة رغم ارتفاع تكلفتها واستخدامها المالئم في ظروف شح الموارد.
  

  في مجال السياسات ١خيارات الدول األعضاء
  

ختيــــار إجــــراءات مــــن بــــين اإلجــــراءات الموضــــحة أدنــــاه وتنفيــــذها، وفقــــًا وُيقتــــرح علــــى الــــدول األعضــــاء ا  -٥٣
  لتشريعاتها وعلى النحو الذي يتناسب مع ظروفها الخاصة. 

  
زيادة االستثمار في البحث واالبتكـار والتطـوير وتصـريف الشـؤون فـي مجـال البحـث،  االستثمار:  (أ)

جــزءًا ال يتجــزأ مــن االســتجابة الوطنيــة لمقتضــيات األمــراض غيــر الســارية؛ والســيما تحديــد جميعــًا بوصــفها 
 ٣سد الفجوات التي تتعلق بالتدخالت الـواردة فـي التـذييل ألجل المخصصات لتعزيز البحوث ذات الصلة 

  من حيث إمكانية التوسع فيها وأثرها وفعاليتها. 

وضع سياسة وخطة وطنيتين بشـأن البحـوث فـي  لبحوث:السياسات والخطط الوطنية المتعلقة با  (ب)
األكاديميــة والبحثيــة حســب  المؤسســاتمجــال األمــراض غيــر الســارية وتنفيــذهما ورصــدهما بالتعــاون مــع 

  االقتضاء، على أن يشمل ذلك البحوث القائمة على المجتمعات المحلية وتقييم أثر التدخالت والسياسات.

الوطنيـــة فـــي مجـــال البحـــث والتطـــوير، بمـــا فـــي ذلـــك  القـــدرات المؤسســـيةتعزيـــز  تعزيـــز القـــدرات:  (ج)
الهياكـل األساسـية البحثيــة ومعـدات وٕامــدادات المؤسسـات البحثيــة وقـدرة البــاحثين علـى إجــراء بحـوث جيــدة 

  النوعية.

من المؤسسات األكاديمية والوكاالت المتعـددة التخصصـات  بمزيد من الكفاءةاالستفادة  االبتكار:  (د)
تعزيـــز البحـــث والحفـــاظ علـــى القـــوى العاملـــة البحثيـــة، وحفـــز االبتكـــار والتشـــجيع علـــى إنشـــاء المراكـــز  فـــي

  والشبكات المرجعية الوطنية إلجراء البحوث المهمة بالنسبة إلى السياسات. 

القـــرار مـــن خـــالل  لصـــنعتعزيـــز القاعـــدة العلميـــة الالزمـــة  :البّينـــات الالزمـــة إلرشـــاد السياســـات  (ه)
متعلقــة بــاألمراض غيــر الســارية وتطبيقهــا مــن أجــل تحســين قاعــدة المعــارف التــي يســتند إليهــا البحــوث ال

  العمل الوطني المستمر.

تتبع تدفق الموارد المحلية والدوليـة المخصصـة للبحـث ومخرجـات  المساءلة بشأن إحراز التقدم:  (و)
  كافحتها.البحوث الوطنية وأثرها المتعلق بالوقاية من األمراض غير السارية وم

  
  األمانةالمطلوبة من اإلجراءات 

  
  ُيتوخى من األمانة أن تتخذ اإلجراءات التالية:  -٥٤
  

إشـــراك المراكـــز المتعاونـــة مـــع المنظمـــة، والمؤسســـات األكاديميـــة، والمنظمـــات  القيـــادة والحشـــد:  (أ)
 الُقطـريوالتحالفات البحثية في تعزيـز القـدرة علـى البحـث فـي مجـال األمـراض غيـر السـارية علـى الصـعيد 

باالســتناد إلــى المجــاالت الرئيســية المشــار إليهــا فــي البرنــامج البحثــي المحــدد األولويــات لمنظمــة الصــحة 
لعالميــة، وبصــفة خاصــة تعزيــز البحــوث المصــممة مــن أجــل تحســين فهــم ُيســر تكلفــة التــدخالت وخيــارات ا

  ، وٕامكانية تنفيذها، وجدواها، وأثرها على اإلنصاف في الصحة.٣السياسات الواردة في التذييل 

                                                           
  .منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي االقتضاء، وحسب    ١
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عنـد الطلـب لتعزيـز القـدرات الوطنيـة واإلقليميـة الالزمـة لكـل  الـدعم التقنـيتقـديم  :التعاون التقنـي  (ب)
) دمــــج البحــــث والتطــــوير واالبتكــــار فــــي السياســــات والخطــــط الوطنيــــة واإلقليميــــة المتعلقــــة ١ممــــا يلــــي: (

) اعتمــــاد برنــــامج المنظمــــة البحثــــي المحــــدد األولويــــات بشــــأن الوقايــــة مــــن ٢بــــاألمراض غيــــر الســــارية؛ (
كافحتهـــــا والمضـــــي بـــــه قـــــدمًا مـــــع مراعـــــاة االحتياجـــــات والســـــياقات الوطنيـــــة؛ األمـــــراض غيـــــر الســـــارية وم

صياغة خطط البحث والتطوير وتحسين القدرات االبتكارية من أجـل دعـم الوقايـة مـن األمـراض غيـر  )٣(
  السارية ومكافحتها.

ونشـر/ تعزيـز تبـادل الخبـرات والتجـارب البحثيـة بـين البلـدان  المشورة والحوار بشـأن السياسـات:  (ج)
بث اإلرشادات ("مجموعات األدوات") بشـأن كيفيـة تعزيـز الـروابط بـين سياسـات البحـث فـي مجـال الوقايـة 

  من األمراض غير السارية ومكافحتها، وبين ممارساته ومنتجاته.
  

  اإلجراءات المقترح أن يتخذها الشركاء الدوليون 
  

بــين بلــدان الجنــوب، والتعــاون الثالثــي، فيمــا تعزيــز التعــاون بــين بلــدان الشــمال وبلــدان الجنــوب، والتعــاون   -٥٥
  وٕاقامة الشراكات التعاونية، حسب االقتضاء، من أجل ما يلي:

  
  تعزيز االستثمار ودعم القدرة الوطنية في مجال البحوث والتطوير واالبتكـار الجيـد النوعيـة فـي جميـع

الجوانـب المتعلقــة بالوقايـة مــن األمــراض غيـر الســارية ومكافحتهـا علــى نحــو مسـتدام وعــالي المــردود، 
 لبحثية.بما في ذلك من خالل تعزيز القدرات المؤسسية وٕانشاء الزماالت والمنح الدراسية ا

  تيسير البحوث المتعلقة باألمراض غير السارية وتطبيقها لتعزيز قاعدة المعارف الالزمة لتنفيذ خطـط
 العمل الوطنية واإلقليمية والعالمية.

  ،تعزيــز اســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت فــي تحســين تنفيــذ البــرامج، والحصــائل الصــحية
والترصـد، وبـث المعلومـات عـن التـدخالت وأفضـل الممارسـات  وتعزيز الصحة، وُنظم الرصد والتبليغ

والــدروس المســتفادة فــي مجــال األمــراض غيــر الســارية، الميســورة التكلفــة والعاليــة المــردود والمســتدامة 
 حسب االقتضاء.

  الغرضدعم البلدان واألمانة في تنفيذ اإلجراءات األخرى المدرجة ضمن هذا.  
  

راض الســارية ومحــدداتها، وتقيــيم التقــدم الُمحــرز فــي الوقايــة منهــا رصــد اتجاهــات األمــ : ٦ الغــرض
  ومكافحتها

  
فــي رصــد التقــدم العــالمي والــوطني الوقايــة مــن األمــراض  الغــرضاإلجــراءات المدرجــة ضــمن هــذا  ســتدعم  -٥٦

مؤشــرًا وتســع غايــات عالميــة اختياريــة  ٢٥غيــر الســارية ومكافحتهــا، باســتخدام إطــار الرصــد العــالمي الــذي يشــمل 
). وســيوفر الرصــد تقيــيم اتجاهــات األمــراض غيــر الســارية خــالل الفتــرات الزمنيــة علــى نحــو قابــل ٢(انظــر التــذييل 

علــى الصــعيد العــالمي، وسيســاعد علــى قيــاس أوضــاع فــرادى البلــدان فــي اإلقلــيم نفســه أو الفئــة اإلنمائيــة للمقارنــة 
نفسها مقارنة ببعضها البعض، وسيوفر األسس للدعوة ورسم السياسـات والعمـل المنسـق، كمـا سيسـاعد علـى تعزيـز 

  االلتزام السياسي. 
  

للبلــدان واألقــاليم أن تضــيف مؤشــرات أخــرى لرصــد يجــوز  ،وفضــًال عــن المؤشــرات الموضــحة فــي اإلطــار  -٥٧
التقدم في تنفيـذ االسـتراتيجيات الوطنيـة واإلقليميـة بشـأن الوقايـة مـن األمـراض غّيـر السـارية ومكافحتهـا، مـع مراعـاة 

  الظروف الخاصة بالبلد أو اإلقليم المعين.
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زيــادة كبيــرة مــن أجــل إجــراء الترصــد  وســينبغي زيــادة الــدعم المــالي والتقنــي الموجــه إلــى التعزيــز المؤسســي  -٥٨
والرصد، مـع مراعـاة االبتكـارات والتكنولوجيـات الجديـدة التـي قـد تحسـن الفعاليـة فـي جمـع البيانـات وترتقـي بجودتهـا 
وتغطيتها، بغية تعزيز قدرات البلدان على جمع البيانات الالزمة للترصد والرصد العالمي والوطني وتحليلها والتبليغ 

  بشأنها. 
  
  في مجال السياسات ١يارات الدول األعضاءخ
  

وُيقتــــرح علــــى الــــدول األعضــــاء اختيــــار إجــــراءات مــــن بــــين اإلجــــراءات الموضــــحة أدنــــاه وتنفيــــذها، وفقــــًا   -٥٩
  لتشريعاتها وعلى النحو الذي يتناسب مع ظروفها الخاصة. 

  
تسـجيل األحـوال : تحـديث التشـريعات الخاصـة بجمـع اإلحصـاءات الصـحية، وتعزيـز ُنظـم الرصد  (أ)

المدنيــة وأســباب الوفــاة، وتحديــد واعتمــاد مجموعــة مــن الغايــات والمؤشــرات الوطنيــة باالســتناد إلــى إطــار 
الرصد العـالمي ودمـج ُنظـم الرصـد الخاصـة بالوقايـة مـن األمـراض غيـر السـارية ومكافحتهـا، بمـا فـي ذلـك 

ية الوطنيـــة، مـــن أجـــل تقيـــيم التقـــدم انتشـــار التـــدخالت الرئيســـية ذات الصـــلة، فـــي ُنظـــم المعلومـــات الصـــح
  الُمحرز في تنفيذ التدخالت وأثرها تقييمًا منهجيًا.

إنشاء سجالت األمراض والحفاظ عليها وتعزيزها، بمـا فـي ذلـك السـرطان، إذا  سجالت األمراض:  (ب)
  ية.كان ذلك ممكنًا ومستدامًا، باستخدام مؤشرات مناسبة لتحسين فهم االحتياجات اإلقليمية والوطن

دمـــج الترصـــد فـــي ُنظـــم المعلومـــات تحديـــد مجموعـــات البيانـــات، ومصـــادر البيانـــات، و  الترصـــد:  (ج)
الصـــحية الوطنيـــة والقيـــام دوريـــًا بجمـــع البيانـــات الخاصـــة بعوامـــل الخطـــر الســـلوكية واالســـتقالبية (تعـــاطي 

وزيـادة الــوزن  الكحـول علــى نحـو ضــار، والخمـول البــدني، وتعـاطي التبــغ، والنظـام الغــذائي غيـر الصــحي،
والسمنة، وارتفاع ضغط الدم، وارتفاع سكر الدم، وفرط شحميات الدم)، ومحددات التعرض للمخاطر مثـل 

حيثما توفرت، وفقًا لمعايير اإلنصاف الرئيسية، بمـا  تسويق األغذية والتبغ والكحول، مع تصنيف البيانات
إلتاحــة  ين) والحالـة االجتماعيــة االقتصــادية،فـي ذلــك نــوع الجـنس والســن (مثــل األطفـال والمــراهقين والبــالغ

  رصد االتجاهات وقياس التقدم المُحرز في التصدي لعدم المساواة. 
تعزيز القـدرات التقنيـة والمؤسسـية بمـا فـي ذلـك مـن خـالل إنشـاء معاهـد  تعزيز القدرات واالبتكار:  (د)

ظـم المعلومـات الصـحية الموجــودة، الصـحة العموميـة، إلدارة وتطبيـق ُنظــم الترصـد والرصـد المدمجـة فــي نُ 
مع التركيز على القدرة على إدارة البيانات وتحليلها والتبليغ عنها، من أجل تحسـين إتاحـة البيانـات العاليـة 

  الجودة بشأن األمراض غير السارية وعوامل الخطر المتسببة فيها. 
ت عـن اتجاهـات األمـراض المساهمة علـى أسـاس روتينـي فـي المعلومـا بث النتائج واستخدامها:  (ه)

غيـــر الســـارية فيمـــا يتعلـــق بالمراضـــة، والوفيـــات حســـب الســـبب، وعوامـــل الخطـــر وغيرهـــا مـــن المحـــددات، 
والمصنفة حسـب السـن ونـوع الجـنس والعجـز والفئـة االجتماعيـة االقتصـادية، وتزويـد المنظمـة بالمعلومـات 

يـة السياسـات واالسـتراتيجيات الوطنيـة، عن التقـدم الُمحـرز فـي تنفيـذ خطـط العمـل الوطنيـة وعـن مـدى فعال
  مع التحاليل العالمية. الُقطريةوتنسيق عملية التبليغ 

هــة إلــى ُنظــم الترصــد والرصــد الخاصـــة  تخصــيص الميزانيــة:  (و) زيــادة مخصصــات الميزانيــة الموجَّ
  بالوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها، ومنحها األولوية. 

  
  
  

                                                           
  .منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي االقتضاء، وحسب    ١
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  األمانة منالمطلوبة اإلجراءات 
  
  ُيتوخى من األمانة أن تتخذ اإلجراءات التالية:  -٦٠
  

  التعاون التقني: تقديم الدعم إلى الدول األعضاء من أجل كل مما يلي:  (أ)
  إرساء ُنظم الترصد والرصد الوطنية أو تعزيزها، بما في ذلك تحسين جمع البيانات الخاصـة

والوفيـات، واالسـتجابة الوطنيـة لمقتضـيات  بعوامل الخطر وغيرها مـن المحـددات، والمراضـة
، علـى سـبيل المثـال مـن خـالل وضـع وحـدات الوقاية من األمراض غيـر السـارية ومكافحتهـا

  .موحدة، حسب االقتضاء، في مسوح األسر المعيشية
  تحديد الغايات والمؤشرات الوطنية باالستناد إلى األوضاع الوطنية، مع مراعاة إطار الرصد

 في ذلك مؤشراته، ومجموعة من الغايات العالمية االختيارية. العالمي، بما
  

ـــدم الُمحـــرز صـــوب تحقيـــق الغايـــات   (ب) ـــة والقـــدرات والتق تحديـــد المعـــايير ورصـــد االتجاهـــات العالمي
  العالمية االختيارية:

  من أجل رصد التقدم الُمحرز في أسرع وقت ممكن لخطة العملتحديد المؤشرات المالئمة ،
  العمل.  في تنفيذ خطة

  ــــاظ عليهــــا ــــر الســــارية والحف ــــاألمراض غي ــــة ب ــــاس عوامــــل الخطــــر المتعلق وضــــع معــــايير قي
  واستعراضها. 

  إجــراء تقييمــات دوريــة للقــدرات الوطنيــة للــدول األعضــاء فيمــا يتعلــق بالوقايــة مــن األمــراض
  غير السارية ومكافحتها.

  تقديم اإلرشادات بشأن التعاريف، حسب االقتضاء، وبشـأن طريقـة قيـاس المؤشـرات وجمعهـا
وتجميعهـــا والتبليـــغ عنهـــا، وكـــذلك بشـــأن متطلبـــات ُنظـــم المعلومـــات الصـــحية علـــى الصـــعيد 

  الوطني الالزمة لتنفيذ ذلك. 
 لسارية استعراض التقدم الُمحرز على الصعيد العالمي في مجال الوقاية من األمراض غير ا

ومكافحتهــــــا مــــــن خــــــالل رصــــــد تحقيــــــق الغايــــــات العالميــــــة االختياريــــــة والتبليــــــغ عنــــــه فــــــي 
عن عوامل التعجيل بالتقـدم  المعارف، لكي تتمكن البلدان من تبادل ٢٠٢٠و ٢٠١٥ عامي

  وتحديد وٕازالة العقبات في سبيل تحقيق الغايات االختيارية.
  عوامـــل الخطـــر المتعلقـــة بهـــا، والقـــدرة رصـــد االتجاهـــات العالميـــة لألمـــراض غيـــر الســـارية و

الُقطرية على االستجابة لمقتضياتها، ونشر تقارير التقدم الدورية التـي توضـح الحالـة الراهنـة 
للوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتهـا علـى الصـعيد العـالمي، ومواءمـة هـذه التقـارير 

التقــــارير الخاصــــة  فــــي إطــــار الرصــــد العــــالمي، ونشــــر ٢٠٢٠و ٢٠١٥مــــع تقــــارير عــــامي 
  بعوامل خطر معينة مثل وباء التبغ العالمي أو الكحول والصحة.

  ـــدول األعضـــاء والشـــركاء ـــة مـــن أصـــحاب المصـــلحة، بمـــا فـــي ذلـــك ال جمـــع مجموعـــة ممثِّل
الــدوليون، مــن أجــل تقيــيم التقــدم الُمحــرز فــي تنفيــذ خطــة العمــل فــي منتصــف الفتــرة الزمنيــة 

ســـيتيح التقيـــيم المتوســـط األجـــل فرصـــة للـــتعلم مـــن الخبـــرة للخطـــة وفـــي نهايـــة تلـــك الفتـــرة. و 
المكتســبة خــالل الســنوات األربــع األولــى مــن الخطــة، واتخــاذ اإلجــراءات التصــحيحية حيثمــا 
افتقرت اإلجراءات إلى الفعالية، وٕاعادة توجيـه أجـزاء مـن الخطـة حسـب االقتضـاء، اسـتجابًة 

 .٢٠١٥بعد عام  لماالتنمية  لخطة
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  اإلجراءات المقترح أن يتخذها الشركاء الدوليون 
  

تعزيز التعاون بين بلـدان الشـمال وبلـدان الجنـوب، والتعـاون بـين بلـدان الجنـوب، والتعـاون الثالثـي، وٕاقامـة   -٦١
  الشراكات التعاونية، حسب االقتضاء، من أجل ما يلي:

  
  تعبئــة المــوارد، وتشــجيع االســتثمار، وتعزيــز القــدرة الوطنيــة علــى الترصــد والرصــد والتقيــيم فــي جميــع

 .جوانب الوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها
 
  تيسير ترصد النتائج ورصدها وتطبيقها لتوفير القاعدة الالزمة للدعوة ورسم السياسـات وتنسـيق العمـل

 وتعزيز االلتزام السياسي. 
  
  تعزيـــز اســـتخدام تكنولوجيـــا المعلومـــات واالتصـــاالت فـــي تحســـين القـــدرة علـــى الترصـــد والرصـــد، وبـــث

 البيانات عن اتجاهات عوامل الخطر والمحددات واألمراض غير السارية، حسب االقتضاء.
 

  ٦ الغـرضتقديم الدعم لتنفيذ اإلجراءات األخرى المتعلقة بالدول األعضاء وباألمانـة والمدرجـة ضـمن 
مــن أجــل رصــد وتقيــيم التقــدم الُمحــرز فــي مجــال الوقايــة مــن األمــراض غيــر الســارية ومكافحتهــا علــى 

 الصعيد الوطني واإلقليمي والعالمي.
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 Appendix 1  ١التذييل 
  
  

  أوجه التفاعل بين األمراض غير السارية الرئيسية واالعتالالت األخرى
  

الشاملة لمقتضيات الوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها أن تأخـذ فـي االعتبـار عـددًا مـن الستجابة لينبغي 
االعــتالالت األخــرى. وتشــمل األمثلــة علــى هــذه االعــتالالت اإلعاقــة اإلدراكيــة وغيرهــا مــن األمــراض غيــر الســارية، 

وداء  ،وداء ألزهـــايمر ،التوحـــدو  ،واألمـــراض العصـــبية بمـــا فـــي ذلـــك الصـــرع ،والغـــدد الصـــماء ،مثـــل أمـــراض الكلـــى
االعـتالالت باركنسون، وأمراض الدم بما في ذلك االعتالالت الهيموغلوبينية (مثل الثالسيمية وفقر الـدم المنجلـي) و 

الفمويـة، وحـاالت األمـراض و  ،الجلديـةاألمـراض و  ،واألمراض العضلية الهيكلية ،وأمراض الجهاز الهضمي ،الكبدية
لوراثية، التي قد تصيب األفراد بمفردها أو بمصاحبة اعتالالت أخرى. وقد يـؤثر وجـود هـذه اإلعاقة واالضطرابات ا

، وينبغـي التصـدي لـه مـن واستجابتها للعالجاالعتالالت أيضًا على تطور األمراض غير السارية الرئيسية وتقدمها 
المبكر  نتيجة لعدم الكشف االعتالالت مثل أمراض الكلى تحدث بعض خالل نهوج متكاملة. وفضًال عن ذلك فإن

العالجــي، ولــذا فهــي مرتبطــة ارتباطــًا وثيقــًا بــاألمراض غيــر الســارية  هماتــدبير و  فــرط ضــغط الــدم وداء الســكري عــن
  الرئيسية.

  
  عوامل الخطر األخرى القابلة للتغيير

  
عوامــل خطــر رئيســية مشــتركة وهــي تعــاطي التبــغ، والنظــام الغــذائي غيــر الصــحي، والخمــول البــدني،  ةهنــاك أربعــ

  وتعاطي الكحول على نحو ضار، تمثل أهم عوامل الخطر في مجال األمراض غير السارية. 
  

الصـــلب  باألدخنـــة الناتجـــة عـــن الوقـــود الـــداخلي والخـــارجي تلـــوث الهـــواء فـــالتعرض للمخـــاطر البيئيـــة والمهنيـــة مثـــل
قـــد يســـبب األمـــراض التنفســـية المزمنـــة، وبعـــض مصـــادر تلـــوث  ،واألوزون واألغبـــرة والمســـتأرجات المنقولـــة بـــالهواء

الهواء بما في ذلك األدخنـة الناتجـة عـن الوقـود الصـلب قـد تسـبب سـرطان الرئـة، وتلـوث الهـواء الـداخلي والخـارجي 
يزيـد قـد األمراض القلبية الوعائية. و ب يرتبط أيضاً لبطالة او الضغط العصبي المزمن المتعلق بالعمل و  وموجات الحر

ـــديزل، واإلشـــعاعات المؤينـــة  ،التعـــرض للمـــواد الُمســـرطنة مثـــل الحريـــر الصـــخري (األسبســـتوس)، وغـــازات عـــادم ال
واألشـــعة فـــوق البنفســـجية فـــي بيئـــات المعيشـــة والعمـــل، مـــن مخـــاطر الســـرطان. وبالمثـــل فـــإن االســـتخدام العشـــوائي 

الزراعية في الزراعة وطرح المنتجات السامة الناتجة عن الصناعات الكيميائية غير الخاضعة للتنظـيم،  للكيماويات
ويبلغ احتمال تسـبب أشـكال التعـرض قد يتسبب في السرطان وغيره من األمراض غير السارية مثل أمراض الكلى. 

ن الحيـاة، ولـذا ينبغـي إيـالء عنايـة خاصـة في المراحل المبكـرة مـ هذه في التأثير على األمراض غير السارية ذروته
  لمنع التعرض في أثناء الحمل والطفولة.

  
ـــوتتــوفر التــدخالت البســيطة والميســورة التكلفــة للح ـــد مـ ـــن المخاطــ ـــر البيئيـ ـــة والمهنيــ ـــة، ومـ ـــن تحديـأن شــــ ـــد أولويــ ات ـ

ـــه ذه التــدخالت وتنفيــذها أن يســهم فــي الحــد مــن عــبء األمــراض غيــر الســارية (قــرارات جمعيــة الصــحة العالميــة ـــ
ـــع، و  ١٢-٤٩ع ص جالصـــلة تشـــمل القـــرار  ذات ـــة لتـــوفير الصـــحة المهنيـــة للجمي القـــرار بشـــأن االســـتراتيجية العالمي
خطـــة  -بشـــأن صـــحة العمـــال  ٢٦-٦٠ج ص عالقـــرار بشـــأن الوقايـــة مـــن الســـرطان ومكافحتـــه، و  ٢٢-٥٨ع  ص  ج

  بشأن تغيُّر المناخ والصحة). ١٩-٦١ج ص عالقرار العمل العالمية، و 
  

  االضطرابات النفسية
  

نظرًا ألن االضطرابات النفسية ُتعد سببًا مهمًا من أسـباب المراضـة ويمكـن أن تسـهم فـي العـبء العـالمي لألمـراض 
وتـدخالت الرعايـة الصـحية الفعالـة. وتـؤثر االضـطرابات النفسـية غير السارية، ينبغي تحقيق اإلتاحة العادلة لبرامج 

إحــدى  مثــلفــي األمــراض غيــر الســارية األخــرى وتتــأثر بهــا، حيــث قــد تمهــد لإلصــابة بــاألمراض غيــر الســارية أو ت
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عواقبهــا، كمــا قــد تحــدث نتيجــة للتــأثير المتبــادل. علــى ســبيل المثــال، هنــاك بّينــات تــدل علــى أن االكتئــاب يعــرِّض 
لإلصابة بالنوبات القلبية، والعكس صحيح فالنوبات القلبية تزيد من احتمال اإلصابة باالكتئاب. وكذلك فإن عوامل 

لكحـول علـى نحـو ضـار، تـربط مـا بـين األمـراض غيـر خطر األمراض غير السارية مثل السلوك الخامل وتعـاطي ا
الســـارية واالضـــطرابات النفســـية. وهنـــاك روابـــط وثيقـــة بـــين خصـــائص الشـــرائح الســـكانية المحرومـــة اقتصـــاديًا مثـــل 
انخفاض المستوى التعليمي، وتدني األوضاع االجتماعية االقتصادية، والتعرض للضغوط العصبية والبطالـة، وبـين 

ية واألمــــراض غيــــر الســــارية. ورغــــم وجــــود هــــذه الــــروابط الوثيقــــة، فــــإن البيِّنــــات تشــــير إلــــى أن االضــــطرابات النفســــ
االضطرابات النفسية لدى المرضى المصابين باألمراض غير السارية وكذلك األمراض غير السارية لدى المرضـى 

صحة النفسية بالتنسـيق الوثيـق ينبغي تنفيذ خطة العمل بشأن اللذا المصابين باالضطرابات النفسية عادة ما ُتغفل. 
  مع خطة العمل بشأن الوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها على المستويات كافة.

  
  األمراض السارية

  
ازداد فـــي األعـــوام األخيـــرة اإلقـــرار بـــدور عوامـــل العـــدوى فـــي إمـــراض األمـــراض غيـــر الســـارية، ســـواء بمفردهـــا أو 

ـــى ـــة. إل ـــة والبيئي ـــار الوراثي ـــة  جانـــب اآلث ـــد مـــن األمـــراض غيـــر الســـارية بمـــا فـــي ذلـــك األمـــراض القلبي ـــرتبط العدي وي
ـــاألمراض الســـارية ســـواء مـــن حيـــث ســـببياتها أو احتمـــاالت نتائجهـــا  الوعائيـــة وأمـــراض الجهـــاز التنفســـي المزمنـــة ب

الوخيمــة. وقــد اتضــح علــى نحــو متزايــد أن الســرطانات بمــا فــي ذلــك بعــض الســرطانات التــي لهــا تــأثير عــام مثــل 
ســرطان عنــق الــرحم وســرطان الكبــد وســرطان تجويــف الفــم والمعــدة، لهــا ســببيات معديــة. وفــي البلــدان الناميــة مــن 

مــس الســرطانات. وتشــمل المعــدالت المرتفعــة مــن الســرطانات األخــرى المعــروف أن حــاالت العــدوى تتســبب فــي خُ 
يـدز فـي حالـة سـاركومة كـابوزي، أليـروس االتي ترتبط بالعدوى أو االحتشار في البلدان الناميـة، فيـروس الهـربس وف

والديدان المثقوبة الكبدية في حالـة سـرطان القنـوات الصـفراوية. وقـد تنـتج بعـض حـاالت العجـز المهمـة مثـل العمـى 
الخـدمات القويـة القائمـة و والصمم وعيوب القلب والخلل الذهني، عن أسباب ناجمة عن العدوى يمكن الوقايـة منهـا. 

يــة إلــى مكافحــة األمــراض المعديــة عــن طريــق اســتراتيجيات الوقايــة، بمــا فــي ذلــك التمنيــع (مثــل علــى الســكان والرام
، وشـلل والكـزاز، والـورم الحليمـي البشـري، والحصـبة، والحميـراء، واألنفلـونزا، Bاللقاحات المضـادة لاللتهـاب الكبـدي 

ض غيــر الســارية وأثرهــا علــى حــد أن تحــد مــن عــبء األمــرامــن شــأنها األطفــال)، والتشــخيص والعــالج والمكافحــة، 
  سواء.

  
ــــدى األشــــخاص المصــــابين بالفعــــل  وهنــــاك كــــذلك مخــــاطر بالغــــة لإلصــــابة بــــاألمراض المعديــــة والحساســــية لهــــا ل

غيــــر الســـارية. ومــــن شـــأن االلتفــــات إلـــى هــــذا التفاعـــل أن يعظِّــــم فـــرص الكشــــف عـــن األمــــراض غيــــر  بـــاألمراض
عالجهـــــــا، مـــــــن خـــــــالل خـــــــدمات الرعايـــــــة الصـــــــحية  واألمـــــــراض المعديـــــــة علـــــــى حـــــــد ســـــــواء وفـــــــرص الســـــــارية
والمتخصصـــة الســـريعة. علـــى ســـبيل المثـــال، مـــدخنو التبـــغ والمصـــابون بالســـكري أو االضـــطرابات الناجمـــة  األوليـــة
ـــــر  عـــــن ـــــر المباشـــــر، يعـــــدون جمـــــيعهم أكث ـــــدخين غي ـــــى الت ـــــت المناعـــــة أو المعرضـــــون إل تعـــــاطي الكحـــــول أو كب

الســل لــدى األشــخاص المصــابين بــأمراض الجهــاز التنفســي المزمنــة  لإلصــابة بالســل. ونظــرًا ألن تشــخيص عرضــة
غالبًا ما ُيغفل، فإن التعاون في الفحـص لتحـري اإلصـابة بالسـكري وأمـراض الجهـاز التنفسـي المزمنـة فـي العيـادات 
المختصــة بالســل والفحــص لتحــري اإلصــابة بالســل فــي العيــادات المختصــة بــاألمراض غيــر الســارية مــن شــأنه أن 

اكتشــاف الحــاالت. وبالمثــل فــإن دمــج البــرامج المعنيــة بــاألمراض غيــر الســارية أو الرعايــة الملطفــة مــع بــرامج  يعــزز
يـدز مـن شـأنه أن يعـود بفوائـد متبادلـة، ألن كليهمـا يرمـي إلـى الرعايـة والـدعم الطـويلي ألرعاية المصابين بفيـروس ا

 لأليـــدزثـــل عرضـــًا جانبيـــًا للعـــالج الطويـــل األجـــل األجـــل كجـــزء مـــن البرنـــامج، وألن األمـــراض غيـــر الســـارية قـــد تم
  والعدوى بفيروسه.

  
  التغيُّر الديُمغرافي وحاالت العجز

  
إن الوقايـــة مـــن األمـــراض غيـــر الســـارية ســـتؤدي إلـــى زيـــادة عـــدد االشـــخاص الـــذين يتمتعـــون بالصـــحة فـــي مرحلـــة 

عـة، والتكـاليف غيـر المباشـرة األكثـر الشيخوخة ونسبتهم، وستؤدي كـذلك إلـى تجنـب تكـاليف الرعايـة الصـحية المرتف
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٪ مــن الســكان مــن العجــز وتــؤثر زيــادة ١٥. ويعــاني نحــو الطاعنــة فــي الســنارتفاعــًا التــي تتعلــق بالفئــات الســكانية 
األمراض غير السارية تأثيرًا عميقًا على االتجاهات التي يشهدها العجز؛ على سبيل المثال تشير التقديرات إلى أن 

بنحو ثلثي إجمالي سنوات العيش مع العجز في البلدان المنخفضـة والمتوسـطة الـدخل. وتضـع  هذه األمراض تسهم
كبيرًا من الطلـب علـى الرعايـة  عبئاً حاالت العجز المتعلقة باألمراض غير السارية (مثل البتر أو العمى أو الشلل) 

بغي أن يمثل التأهيل استراتيجية صحية االجتماعية والُنظم الصحية، وتخفِّض اإلنتاجية وتصيب األسر بالفاقة. وين
محوريـــة فـــي البـــرامج المعنيـــة بـــاألمراض غيـــر الســـارية مـــن أجـــل التصـــدي لعوامـــل الخطـــر (مثـــل الســـمنة والخمـــول 
البدني)، والفقدان في أداء الوظائف بسبب األمراض غير السارية (مثل البتر والعمى الناجم عن السكري أو السكتة 

حة خدمات التأهيل أن يحد من آثار المرض وعواقبه، وأن يعجل بالخروج من المستشـفى، الدماغية). ومن شأن إتا
  وأن يبطء تدهور الصحة أو يوقفه، وأن يحسن نوعية الحياة.

  
  العنف واإلصابات غير المتعمدة

  
 الحرمـان)، عـامالً ُيعد تعرض األطفال إلساءة المعاملة (التي تشمل اإليذاء البدني والجنسي والنفسي، واإلهمـال أو 

مـــن عوامـــل الخطـــر المعروفـــة التـــي تـــؤدي فيمـــا بعـــد إلـــى ســـلوكيات تنطـــوي علـــى مخـــاطر جســـيمة مثـــل التـــدخين، 
وتعــاطي الكحــول علــى نحــو ضــار، وتعــاطي المخــدرات، واضــطرابات األكــل، التــي تهيــئ بــدورها األفــراد لإلصــابة 

لـــب اإلقفـــاري والســـرطان وأمـــراض الرئـــة المزمنـــة بـــاألمراض غيـــر الســـارية. وهنـــاك بيِّنـــات تشـــير إلـــى أن مـــرض الق
مرتبطة بالتعرض إلساءة المعاملة في مرحلة الطفولة. وبالمثل فقد ُوجد أن التعـرض لعنـف العشـير مـرتبط بتعـاطي 
الكحــول علــى نحــو ضــار، وتعــاطي المخــدرات، والتــدخين، واضــطرابات األكــل. ولــذا فــإن البــرامج الراميــة إلــى منــع 

طفال وعنف العشير في إمكانها أن تسهم إسهامًا كبيرًا في الوقاية من األمراض غير السـارية عـن إساءة معاملة األ
  طريق الحد من احتماالت تعاطي التبغ، واتباع نظام غذائي غير صحي، وتعاطي الكحول على نحو ضار. 

  
لنشــاط البــدني. ولــذا فــإن ويمنــع غيــاب الهياكــل األساســية المأمونــة الالزمــة للمشــي وركــوب الــدراجات مــن ممارســة ا

االستراتيجيات المعروفة للوقاية من اإلصابات الناجمة عن حوادث الطرق مثـل التشـريعات المالئمـة بشـأن السـالمة 
وركـوب الـدراجات  مشـيعلى الطرق وٕانفاذها، والتخطيط الجيد الستخدام األراضـي والهياكـل األساسـية التـي تـدعم ال

من األمـراض غيـر السـارية فضـًال عـن المسـاعدة فـي التصـدي لإلصـابات. وُيعـد  بأمان، يمكن أن تسهم في الوقاية
ـــدة وعلـــى  القصــور النـــاتج عـــن تعـــاطي الكحـــول عـــامًال مهمـــًا يــؤثر علـــى مخـــاطر التعـــرض لإلصـــابات غيـــر المتعمَّ

صـدي حدتها. وتشمل هذه اإلصابات حوادث الطرق والسـقوط والغـرق والحـروق والعنـف بأشـكاله كافـة. ولـذا فـإن الت
 وفـــي مجـــاللتعـــاطي الكحـــول علـــى نحـــو ضـــار ســـيعود بالفائـــدة فـــي مجـــال الوقايـــة مـــن األمـــراض غيـــر الســـارية 

  اإلصابات.
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 Appendix 2    ٢التذييل 
  

مؤشرًا ومجموعة مكونة من تسع غايات عالميـة اختياريـة للوقايـة  ٢٥يتضمن  رصد عالمي شاملإطار 
  السارية ومكافحتها غيرمن األمراض 

  
  المؤشر  الغاية   عنصر اإلطار 

  الوفيات والمراضة
الوفيات المبكرة الناجمة عن 

  السارية غيراألمراض 
تحقيـــــــق انخفـــــــاض نســـــــبي بمقـــــــدار ) ١(

المبكــــــــرة  إجمــــــــالي الوفيــــــــاتفــــــــي  ٪٢٥
الناجمـــة عـــن األمـــراض القلبيـــة الوعائيـــة 
أو الســرطان أو داء الســكري أو أمــراض 

  الجهاز التنفسي المزمنة

المشروط فـي سـن يتـراوح  غيرالوفاة  احتمال) ١(
عامــــــًا بســــــبب األمــــــراض القلبيــــــة  ٧٠و ٣٠بــــــين 

الوعائيـــــــــة والســـــــــرطان وداء الســـــــــكري وأمـــــــــراض 
  الجهاز التنفسي المزمنة

ـــــــوع ) ٢(  مؤشر إضافي  معـــــــدل اإلصـــــــابة بالســـــــرطان حســـــــب ن
  ألف نسمة ١٠٠السرطان لكل 

  عوامل الخطر
      عوامل الخطر السلوكية 

علـــى نحـــو  تعـــاطي الكحـــول
  ١ضار

  

تحقيـــــــق انخفـــــــاض نســـــــبي بمقـــــــدار ) ٢(
علـــى األقـــل فـــي معـــدالت تعـــاطي  ٪١٠

حســـــــب  ٢الكحـــــــول علـــــــى نحـــــــو ضـــــــار
  االقتضاء في إطار السياق الوطني

اســتهالك ) المســجل وغيــرالمســجل (إجمــالي ) ٣(
عامــــــــــــًا أو  ١٥البــــــــــــالغ مــــــــــــن العمــــــــــــر (الفــــــــــــرد 
الســــــــنوي مــــــــن الكحــــــــول بلتــــــــر الكحــــــــول  )أكثــــــــر

الســـــياق  إطــــار االقتضــــاء فــــيالصــــافي، حســــب 
  الوطني

معــــــــدل االنتشــــــــار الموحــــــــد حســــــــب الســــــــن ) ٤(
لإلســراف فــي تعــاطي الكحــول مــن آن إلــى آخــر 
 بـــين المـــراهقين والبـــالغين، حســـب االقتضـــاء فـــي

  السياق الوطني إطار
المراضــــــة والوفيــــــات الناجمــــــة عــــــن تعــــــاطي ) ٥(

الكحـــــــــول بـــــــــين المـــــــــراهقين والبـــــــــالغين، حســـــــــب 
  سياق الوطنيالإطار االقتضاء في 

تحقيـــــــق انخفـــــــاض نســـــــبي بمقـــــــدار ) ٣(  الخمول البدني
فـــي معـــدل انتشـــار نقـــص النشـــاط  ٪١٠

  البدني

معـــــــــــدل انتشـــــــــــار قلـــــــــــة النشـــــــــــاط البـــــــــــدني ) ٦(
 ٦٠عــرَّف بأنــه مزاولــة أقــل مــن ويُ المــراهقين،  بــين

ــــذي يتــــراوحدقيقــــة مــــن النشــــاط  ــــدال  ال بــــين االعت
  والشدة يومياً 

الســــــــن  معــــــــدل االنتشــــــــار الموحــــــــد حســــــــب) ٧(
ـــــة ـــــالغين  لقل ـــــدني بـــــين األشـــــخاص الب النشـــــاط الب
وُيعـــــرَّف بأنـــــه (عامـــــًا أو أكثـــــر  ١٨العمـــــر  مـــــن

                                                           
ـــوطني وبمـــا يتماشـــى مـــع      ١ ـــدان المؤشـــر (المؤشـــرات) الخـــاص بهـــذا التعـــاطي كمـــا يتناســـب مـــع الســـياق ال ســـتختار البل

المنظمــة العالميــة للحــد مــن تعــاطي الكحــول علــى نحــو ضــار والــذي قــد يشــمل مــدى انتشــار اإلســراف فــي تعــاطي  اســتراتيجية
، الكحـولالكحول من آن إلـى آخـر، وٕاجمـالي كميـات الكحـول التـي يسـتهلكها الفـرد، والمراضـة والوفيـات الناجمـة عـن تعـاطي 

  .بين جملة أمور
في االستراتيجية العالمية للحد من تعاطي الكحول على نحو ضار التـي  يشمل مفهوم تعاطي الكحول على نحو ضار     ٢

وضعتها المنظمـة التعـاطي الـذي يتسـبب فـي عواقـب صـحية واجتماعيـة ضـارة لمـن يشـرب الكحـول وللمحيطـين بـه وللمجتمـع 
  ككل، وكذلك أنماط التعاطي المرتبطة بزيادة احتماالت الحصائل الصحية السلبية
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  المؤشر  الغاية   عنصر اإلطار 
دقيقــة مــن النشــاط المعتــدل  ١٥٠مزاولــة أقــل مــن 

  ).في األسبوع أو ما يعادله
تحقيـــــــق انخفـــــــاض نســـــــبي بمقـــــــدار ) ٤(  الصوديوم/ مدخول الملح

فـــي متوســـط مـــدخول الســـكان مـــن  ٪٣٠
  ١.الصوديوم/ الملح

 )كلوريـــد الصـــوديوم(متوســـط مـــدخول الملـــح ) ٨(
الموحـــد حســـب الســـن فـــي اليـــوم لـــدى األشـــخاص 

  عامًا أو أكثر  ١٨البالغين من العمر 
تحقيـــــــق انخفـــــــاض نســـــــبي بمقـــــــدار ) ٥(  تعاطي التبغ

 حـــــــــاليفـــــــــي معـــــــــدل االنتشـــــــــار ال ٪٣٠
لتعـــاطي التبـــغ بـــين األشـــخاص البـــالغين 

  سنة أو أكثر ١٥من العمر 

ار الحـــالي لتعـــاطي التبـــغ بـــين معـــدل االنتشـــ) ٩(
  المراهقين

الموحـــــد حســـــب  معـــــدل االنتشـــــار الحـــــالي) ١٠(
 ١٨البــالغين مــن العمــر  التبــغ بــينالســن لتعــاطي 
  عامًا أو أكثر

    عوامل الخطر البيولوجية
  ارتفاع ضغط الدم 

  
تحقيـــــــق انخفـــــــاض نســـــــبي بمقـــــــدار ) ٦(

فـــي معـــدل انتشـــار ارتفـــاع ضـــغط  ٪٢٥
ــــاع ضــــغط  ــــواء انتشــــار ارتف ــــدم أو احت ال

  الدم تبعًا للظروف الوطنية

معدل االنتشار الموحد حسـب السـن الرتفـاع  )١١(
عامًا  ١٨ضغط الدم بين الكبار البالغين من العمر 

وُيعرَّف بأنه ضغط الدم االنقباضـي البـالغ (أو أكثر 
ـــــق أو أكثـــــر و ١٤٠ ـــــدم أو ضـــــغ/ مليمتـــــر زئب ط ال

، )مليمتــــــر زئبــــــق أو أكثــــــر ٩٠االنبســــــاطي البــــــالغ 
  وضغط الدم االنقباضي المتوسط

  ٢والسمنة الداء السكري
  
  

وقــــــــف زيــــــــادة معــــــــدل انتشــــــــار داء ) ٧(
  السكري والسمنة

معـــــــــــــــدل االنتشـــــــــــــــار الموحـــــــــــــــد حســـــــــــــــب ) ١٢(
الســـــكر فـــــي / الرتفـــــاع مســـــتوى الغلوكـــــوز الســـــن
عامـًا  ١٨بين األشخاص البالغين من العمر  الدم

بالزمـا الـدم  وُيعرَّف بأنه تركيز غلوكـوز( أو أكثر
/ مليغرام ١٢٦(لتر / مليمول ٧على الريق البالغ 

أو أكثـــــر، أو تعـــــاطي األدويـــــة لعـــــالج ) ديســـــيلتر
  )  ارتفاع مستوى الغلوكوز في الدم

ـــــــــرط الـــــــــوزن والبدانـــــــــة ) ١٣( معـــــــــدل انتشـــــــــار ف
المعـــــــــــرَّف وفقـــــــــــًا لمعـــــــــــايير (المـــــــــــراهقين  بـــــــــــين

ــــــة للنمــــــو بالنســــــبة ال المنظمــــــة ــــــى مرجعي فــــــرط إل
ــــــــدى األطفــــــــال والمــــــــراهقين فــــــــي ســــــــن  الــــــــوزن ل

بأنـــــــــه انحـــــــــراف معيـــــــــاري واحـــــــــد فـــــــــي  الدراســـــــــة
لســــــن والجــــــنس، حســــــب اكتلــــــة الجســــــم  منســــــب

لبدانة بأنه انحرافان معياريان اثنـان إلى اوبالنسبة 
  )لسن والجنسحسب افي منسب كتلة الجسم 

لفــرط معــدل االنتشــار الموحــد حســب الســن ) ١٤(
والســمنة بــين األشــخاص البــالغين مــن العمــر  الــوزن
ــــــرط الــــــوزن بأنــــــه (عامــــــًا أو أكثــــــر   ١٨ وُيعــــــرَّف ف

 كتلـــــة الجســـــم الـــــذي يعـــــادل أو يزيـــــد علـــــى  منســـــب
فــي حــين ُتعــرَّف الســمنة بأنهــا  ٢م /كيلــوغرام ٢٥

 ٣٠الذي يعادل أو يزيد علـى  الجسم منسب كتلة
  )٢م /كيلوغرام

  

                                                           
  .غرامات من الملح أو غرامين من الصوديوم للفرد في اليوم ٥لصحة العالمية بتناول أقل من توصي منظمة ا     ١
  .سوف تختار البلدان المؤشر (المؤشرات) المالئمة للسياق الوطني     ٢
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  المؤشر  الغاية   عنصر اإلطار 
  مؤشرات إضافية

  
عة متوســط نســبة األحمــاض الدهنيــة المشــبَّ ) ١٥(

إجمــالي مــدخول الطاقــة الموحــد حســب الســن  إلــى
عامــًا أو  ١٨األشــخاص البــالغين مــن العمــر  فــي
  ١أكثر

معـــــــدل االنتشـــــــار الموحـــــــد حســـــــب الســـــــن ) ١٦(
عامـــــًا أو  ١٨البـــــالغين مـــــن العمـــــر (لألشـــــخاص 

الــــذين يســــتهلكون يوميــــًا أقــــل مــــن خمــــس  )أكثــــر
مـــــــن الفواكـــــــه ) امغـــــــر  ٤٠٠(حصـــــــص إجماليـــــــة 

  والخضروات

معـــــــدل االنتشـــــــار الموحـــــــد حســـــــب الســـــــن ) ١٧(
الرتفــــــــــاع مســــــــــتوى الكولســــــــــترول الكلــــــــــي بــــــــــين 

عامـًا أو أكثـر  ١٨األشخاص البالغين من العمر 
والُمعــرَّف بأنــه مســتوى الكولســترول الكلــي البــالغ (
ديســـــيلتر أو / مليغـــــرام ١٩٠لتـــــر أو / مليمـــــول ٥

  لي كال ، ومتوسط تركيز الكولسترول)أكثر

  الوطنيةاستجابة الُنظم 
 العـــــــــــالج باألدويـــــــــــة لمنـــــــــــع
ـــــة والســـــكتات  ـــــات القلبي النوب

  الدماغية
  

علـــــــى األقـــــــل مـــــــن  ٪٥٠حصـــــــول ) ٨(
األشــخاص المســـتحقين للعـــالج باألدويـــة 
للوقايــــة مــــن النوبــــات القلبيــــة والســــكتات 
الدماغيــة علــى األدويــة والمشــورة الطبيــة 

  )بما في ذلك ضبط سكر الدم(

فـــــون (نســـــبة األشـــــخاص المســـــتحقين ) ١٨( المعرَّ
عامـــًا  ٤٠بـــأنهم األشـــخاص البـــالغون مـــن العمـــر 

أو أكثـــر المعرضـــون لخطـــر اإلصـــابة بـــاألمراض 
أو أكثــر علــى مــدى  ٪٣٠القلبيــة الوعائيــة بنســبة 

عشر سنوات، بما في ذلـك المصـابون بـاألمراض 
الــــذين يحصــــلون علــــى ) القلبيــــة الوعائيــــة بالفعــــل

بمــــا فــــي ذلــــك ضــــبط (الطبيــــة والمشــــورة  العــــالج
للوقايــة مــن النوبــات القلبيــة والســكتات ) الــدم ســكر

  الدماغية
األدويـــــــــــــــــــــــة الضـــــــــــــــــــــــرورية 
والتكنولوجيـــــــــات األساســـــــــية 

ــــــــــرلعــــــــــالج األمــــــــــراض   غي
  السارية الرئيسية

إتاحـــــــــــة التكنولوجيـــــــــــات واألدويـــــــــــة ) ٩(
األساســية الميســورة التكلفــة بمــا فــي ذلــك 

، الضـــــــرورية لعـــــــالج األدويـــــــة الجنيســـــــة
الســارية الرئيســية، بنســبة  غيــراألمــراض 

في منشآت القطاع العام والخاص  ٪٨٠
  على حد سواء

تـــوافر ويســـر تكلفـــة أدويـــة األمـــراض غيـــر ) ١٩(
الســـــــارية األساســـــــية العاليـــــــة الجـــــــودة والمأمونـــــــة 
والفعالـــــــــة، بمـــــــــا فـــــــــي ذلـــــــــك األدويـــــــــة الجنيســـــــــة 

العام والتكنولوجيات األساسية في منشآت القطاع 
  والخاص على حد سواء

                                                           
ة لألحماض الدهنية الفردية المدرجة ضمن نطاق التصنيف العام لألحماض الدهنية المشبَّعة خصـائص بيولوجيـة فريـد     ١

  .من نوعها وآثار صحية يمكن أن تكتسي أهمية عند وضع التوصيات الخاصة بالنظام الغذائي
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ــــــدرة حســــــب ) ٢٠( ــــــة المق ــــــة الملطف إتاحــــــة الرعاي

اســـــتهالك المســـــكنات األفيونيـــــة القويـــــة المفعـــــول 
لكـل وفـاة ) باسـتثناء الميثـادون(المعادلة للمـورفين 
  ناجمة عن السرطان

اعتماد سياسـات وطنيـة تحـد مـن اسـتهالك ) ٢١(
األحماض الدهنية المشبَّعة وتنهـي فعليـًا اسـتخدام 
الزيـــوت النباتيـــة المهدرجـــة جزئيـــًا فـــي اإلمـــدادات 

الســـــياق إطـــــار الغذائيـــــة، حســـــب االقتضـــــاء فـــــي 
  الوطني والبرامج الوطنية

والميســـورة  ذات المردوديـــةتـــوافر اللقاحـــات ) ٢٢(
الـورم الحليمـي البشـري، التكلفة المضـادة لفيـروس 

  حسب االقتضاء وفقًا للبرامج والسياسات الوطنية
وضــــع سياســــات للحــــد مــــن تــــأثر األطفــــال ) ٢٣(

بتســــــويق األغذيــــــة والمشــــــروبات غيــــــر الكحوليــــــة 
الحاوية على نسبة عالية من الـدهون المشـبَّعة أو 

عة أو الســــكريات األحمــــاض الدهنيــــة غيــــر المشــــبِّ 
  الحرة أو الملح 

ــــــاح المضــــــاد  رصــــــد) ٢٤( ــــــة باللق معــــــدل التغطي
بواسـطة عـدد مـا ُيعطـى  B التهـاب الكبـدلفيـروس 

  للرضع من الجرعات الثالثة من هذا اللقاح
نســبة النســاء الالتـــي تتــراوح أعمــارهن بـــين ) ٢٥(

عامـــًا ممـــن يخضـــعن لفحـــص ســـرطان  ٤٩و ٣٠
عنــق الــرحم مــرة واحــدة علــى األقــل أو أكثــر مــن 

ـــك، والفئـــات العمريـــة األصـــغر  أو األكبـــر ســـنًا ذل
  وفقًا لبرامج أو سياسات وطنية
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 Appendix 3  ٣التذييل 

  
  

خيارات السياسات والتدخالت العالية المردود للوقاية من األمراض غيـر السـارية الرئيسـية ومكافحتهـا، قائمة 
تنفيــذ اإلجــراءات الراميــة إلــى تحقيــق الغايــات العالميــة االختياريــة التســع، حســب  فــيالــدول األعضــاء  لــدعم

دون اإلخـــالل بـــالحقوق الســـيادية للـــدول األعضـــاء المتعلقـــة بتحديـــد (لســـياق الـــوطني فـــي إطـــار ااالقتضـــاء 
ومردوديـة سيلزم تحديث المعلومـات وفقـًا لمـا يطـرأ مـن تطـور علـى البينـات ( )الضرائب ضمن السياسات األخرى

  ).التدخالت بمرور الوقت
  

ليســـت شـــاملة ولكـــن المقصـــود منهـــا هـــو تـــوفير المعلومـــات واإلرشـــادات بشـــأن فعاليـــة التـــدخالت والقائمـــة الـــواردة أدنـــاه 
باالســتناد إلــى البيِّنــات الحاليــة، وأن تكــون بمثابــة األســاس الــذي يقــوم عليــه العمــل المســتقبلي مــن  ١،٢،٣ومردوديتهــا

وفقــًا لتقــديرات و . ة بيِّنــات بشــأن التــدابير السياســاتية والتــدخالت الفرديــة، والتوســع فــي هــذه القاعــدةأجــل إنشــاء قاعــد
التـي ينبغـي تنفيـذها فـي منشـآت  الفرديـة التـدخالتو  ٣المنظمة، ُتعـد التـدخالت السياسـاتية المدرجـة ضـمن الغـرض 

 ٤الغلـــيظ، تـــدخالت ذات مـــردود عـــاٍل للغايـــةوالمميـــزة بـــالخط  ٤الرعايـــة الصـــحية األوليـــة المدرجـــة ضـــمن الغـــرض 
. بالنسبة إلى السياق الخاص بكل بلد من البلدان تقيَّمولكنها لم . ٣، ٢، ١وميسورة التكلفة بالنسبة إلى جميع البلدان

وينبغي عند اختيار التدخالت للوقاية من األمراض غيـر السـارية ومكافحتهـا، مراعـاة فعاليـة التـدخالت ومردوديتهـا، 
وأثرهـا علـى المسـاواة فـي مجـال الصـحة، والحاجـة إلـى وفقًا للظـروف الوطنيـة، ر تكلفتها، والقدرة على تنفيذها، ويس

   .تنفيذ مزيج من التدخالت السياساتية الشاملة لجميع الفئات السكانية والتدخالت الفردية
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  ١ الغرض

 ـــــــــــوعي والفهـــــــــــماالرتقـــــــــــاء ب  كـــــــــــل مـــــــــــن ال
فيمـا يخـص  ةوالسياسـي ةالعامـ والممارسات

الســــــــارية  غيــــــــرالوقايــــــــة مــــــــن األمــــــــراض 
  ومكافحتها

  الســارية  غيــردمــج العمــل بشــأن األمــراض
فـــي برنـــامج العمـــل االجتمـــاعي واإلنمـــائي 

  واستراتيجيات الحد من الفقر
 مـــــن أجـــــل تعبئـــــة  تعزيـــــز التعـــــاون الـــــدولي

المـــــوارد، وبنـــــاء القـــــدرات، وتـــــدريب القـــــوى 
العاملــة الصــحية، وتبــادل المعلومــات عــن 

 الدروس المستفادة وأفضل الممارسات

  إشـــراك المجتمـــع المـــدني والقطـــاع الخـــاص
ــــــــز  حســــــــب االقتضــــــــاء وتعبئتهمــــــــا، وتعزي
التعــاون الــدولي مــن أجــل دعــم تنفيــذ خطــة 

  
اإلســـهام فـــي جميـــع الغايـــات 

  العالمية االختيارية التسع

  
التقريـــــــــر العـــــــــالمي عـــــــــن وضـــــــــع   -

الســــارية لمنظمــــة  غيــــراألمــــراض 
  ٢٠١٠الصحة العالمية 

صحائف الوقائع لمنظمـة الصـحة   -
  العالمية

لوقايـــــــة مـــــــن ل طلـــــــس العـــــــالمياأل  -
األمـــــــــــــراض القلبيـــــــــــــة الوعائيـــــــــــــة 

  ٢٠١١ ومكافحتها
-  GLOBOCAN الوكالــــــــة الدوليــــــــة ،

  ٢٠٠٨لبحوث السرطان 
ــــــــــــــــة   - ــــــــــــــــة والوطني األدوات اإلقليمي

  الموجودة 

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

Organization, 2011.                                                                                                                                                       
٢    WHO-CHOICE refers to “Choosing Interventions that are Cost Effective”. 

٣    The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank, Disease control priorities in 

developing countries. Washington, DC, Oxford University Press and The World Bank,  2006.                                   

آخر من الحياة مع التمتع بالصحة بتكلفـة تقـل عـن متوسـط الـدخل السـنوي أو  اً ذات مردود عاٍل للغاية أي تضيف عام    ٤
  .الناتج المحلي اإلجمالي للفرد
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  منظمة الصحة العالمية أدوات  ختياريةالعالمية اال الغايات  خيارات السياساتقائمة 
ــــى الصــــعيد العــــالمي واإلقليمــــي  العمــــل عل

  والوطني
  المدرجــــة تنفيــــذ خيــــارات السياســــات األخــــرى

  )  ٢١الفقرة انظر ( ١الغرض  ضمن

األدوات األخــــــــــــرى ذات الصــــــــــــلة   -
الموجودة على الموقـع اإللكترونـي 
لمنظمــة الصــحة العالميــة بمــا فــي 
ذلـــــــك قـــــــرارات ووثـــــــائق األجهـــــــزة 
ــــــــــــة  الرئاســــــــــــية واللجــــــــــــان اإلقليمي

  .  للمنظمة
  ٢ الغرض

  ـــــــة ـــــــات مخصصـــــــات الميزاني ـــــــد أولوي تحدي
وزيادتهــــــا، للوقايــــــة مــــــن األمــــــراض غيــــــر 

دون و الســـــارية ومكافحتهـــــا، وفقـــــًا للحاجـــــة 
اإلخالل بحقوق الـدول السـيادية فـي تحديـد 

  الضرائب والسياسات األخرى 
  تقيـــيم القـــدرات الوطنيـــة فـــي مجـــال الوقايـــة

  السارية ومكافحتها غيرمن األمراض 
  وضــــــع وتنفيــــــذ سياســــــات وخطــــــط وطنيــــــة

متعـــددة القطاعــــات مــــن أجــــل الوقايــــة مــــن 
األمـــــراض غيـــــر الســـــارية ومكافحتهـــــا مـــــن 

لحة خــــــــــــالل إشــــــــــــراك أصــــــــــــحاب المصــــــــــــ
  المتعددين

  تنفيــذ خيــارات السياســات األخــرى المدرجــة
)، مــن ٣٠الفقــرة (انظــر  ٢ضــمن الغــرض 

أجــل تعزيــز القــدرات الوطنيــة بمــا فــي ذلــك 
القــــدرات فــــي مجــــال القــــدرات المؤسســــية، و 

القيادة، وتصريف الشؤون، والعمل الشـامل 
لقطاعـــــات متعـــــددة والشـــــراكات مـــــن أجـــــل 
 الوقايــــــــة مــــــــن األمــــــــراض غيــــــــر الســــــــارية

  ومكافحتها. 

  
اإلســهام فـــي جميـــع الغايـــات 

  العالمية االختيارية التسع

  
مذكرة األمين العام لألمـم المتحـدة   -

A/67/373    
أداة استقصـــــاء القـــــدرات الُقطريـــــة   -

  في مجال األمراض غير السارية 
أداة تقـــــــــدير القـــــــــدرات األساســـــــــية   -

  لبرامج مكافحة السرطان الوطنية 
ــــــــــــــــة  األدوات  - ــــــــــــــــة والوطني اإلقليمي

  الموجودة
رى ذات الصــــــــــــلة خــــــــــــاألدوات األ  -

الموجودة على الموقـع اإللكترونـي 
لمنظمــة الصــحة العالميــة بمــا فــي 
ذلـــــــك قـــــــرارات ووثـــــــائق األجهـــــــزة 
ــــــــــــة  الرئاســــــــــــية واللجــــــــــــان اإلقليمي

  للمنظمة
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  ٢تعاطي التبغ
  تنفيـــــذ اتفاقيـــــة المنظمـــــة اإلطاريـــــة (انظـــــر

علــــى أطــــراف اتفاقيــــة ينبغــــي  ).٣٦الفقــــرة 
اإلطاريـــــــــــــــة تنفيـــــــــــــــذ جميـــــــــــــــع  المنظمـــــــــــــــة

ــــــــــــــــنص عليهــــــــــــــــا  االلتزامــــــــــــــــات ــــــــــــــــي ت الت
وُيحــــث جميــــع الــــدول األعضــــاء  بالكامــــل؛

غيــــــــر األطــــــــراف علــــــــى اعتبــــــــار اتفاقيــــــــة 
 المنظمــــة اإلطاريــــة الصــــك األساســــي فــــي

ــــــــى الصــــــــعيد  مجــــــــال ــــــــغ عل مكافحــــــــة التب
  العالمي.

  الحــــد مــــن يســــر تكلفــــة منتجــــات التبــــغ
ضــريبة اإلنتــاج علــى طريــق زيــادة  عــن
  ٣التبغ

  إيجاد بموجب القانون بيئات خالية تمامـًا
مــــن الــــدخان فــــي جميــــع أمــــاكن العمــــل 
المغلقـــــــة واألمـــــــاكن العامـــــــة ووســـــــائل 

 ٣المواصالت العامة

  تحــذير النــاس مــن مخــاطر التبــغ ودخــان
التبــــغ مــــن خــــالل التحــــذيرات الصــــحية 

  ٣والحمالت اإلعالمية الفعالة
  ن عـــن التبـــغ حظـــر جميـــع أنـــواع اإلعـــال

  ٣والترويج له ورعايته

  
  

تحقيــــــــــــــــــــــــــــق انخفــــــــــــــــــــــــــــاض 
فـــــــــي  ٪٣٠بمقــــــــدار  نســــــــبي

 حــــــــــاليمعـــــــــدل االنتشـــــــــار ال
ـــالغين  ـــين الب لتعـــاطي التبـــغ ب

ســــــــــنة أو  ١٥مــــــــــن العمــــــــــر 
  .أكثر

  
  

  
  

اتفاقيــــــــــــــة المنظمــــــــــــــة اإلطاريــــــــــــــة   -
  ومبادئها التوجيهية

 MPOWERوحــــــــــــــدات برنـــــــــــــــامج   -
الخاصــة ببنــاء القــدرات فــي مجــال 

التبـــغ بمـــا  الحـــد مـــن الطلـــب علـــى
يتماشـــــــى مـــــــع اتفاقيـــــــة المنظمـــــــة 

  اإلطارية
تقــــارير منظمــــة الصــــحة العالميــــة   -

  عن وباء التبغ العالمي
ق األغذيـة ـــالتوصيات بشـأن تسوي  -

والمشـــــــــــروبات غيـــــــــــر الكحوليـــــــــــة 
  )١٤-٦٣ع   ص  ج(لألطفال 

التوصــيات العالميــة بشــأن النظــام   -
الغــذائي والنشــاط البــدني والصــحة 

  )١٧-٥٧ج ص ع(
التوصــيات العالميــة بشــأن النشــاط   -

  البدني من أجل الصحة
االســــتراتيجية العالميــــة للحــــد مــــن   -

تعــاطي الكحــول علــى نحــو ضــار 
  )١٣-٦٣ج ص ع(

  تعاطي الكحول على نحو ضار 
  تنفيــذ اســتراتيجية منظمــة الصــحة العالميــة

للحد من تعاطي الكحـول علـى نحـو ضـار 
انظــــــر الصـــــــفحتين ) (٣انظــــــر الغــــــرض (

من خالل اتخـاذ اإلجـراءات فـي ) ٢٧-٢٦
المجــاالت المســـتهدفة الموصـــى بهـــا والتـــي 

  :تشمل ما يلي

  
قيــــــــــق انخفــــــــــاض نســــــــــبي تح

على األقل فـي  ٪١٠بمقدار 
معـــــــدالت تعـــــــاطي الكحـــــــول 

حســـــــب  علـــــــى نحـــــــو ضـــــــار
االقتضــاء فــي إطــار الســياق 

  الوطني 

  
التقريـــــــر العـــــــالمي عـــــــن الكحـــــــول   -

والصحة لمنظمة الصحة العالميـة 
٢٠١٣، ٢٠١١  

إرشادات منظمـة الصـحة العالميـة   -
  بشأن ملح الطعام والبوتاسيوم 

                                                           
 نهجـاً  تتبـع أن بـل وحيـد، تـدخل علـى األعضـاء الـدول تعتمـد أال ينبغـي الخطـر، عوامـل مـن عامـل لكل التصدي عند      ١

 .المرجوة النتائج لتحقيق شامالً 

من أحكام اتفاقية المنظمة اإلطارية بشأن مكافحـة التبـغ. والتـدابير  واحد أو أكثر تعاطي التبغ: يجسد كل تدبير حكم      ٢
هـا اقتـراح إعطـاء األولويـة لاللتزامـات التـي تـنص عليهـا اتفاقيـة المنظمـة اإلطاريـة ولكـن بالمدرجة فـي التـذييل لـيس المقصـود 

تكلفتهـــا ومردوديتهـــا، والمقصـــود بهـــا تلبيـــة المعـــايير المحـــددة فـــي الفقـــرة االســـتهاللية هـــذه التـــدابير قـــد أثبتـــت جـــدواها وُيســـر 
الغايــات المتفــق عليهــا فــي أســرع وقــت ممكــن. وتشــمل اتفاقيــة المنظمــة  فــي جهودهــا مــن أجــل بلــوغالبلــدان  لــدعم ٣ للتــذييل

والتــدابير الخاصــة بــدعم العمــل المشــترك  اإلطاريــة عــددًا مــن األحكــام المهمــة األخــرى، بمــا فــي ذلــك تــدابير الحــد مــن العــرض
  بين قطاعات متعددة، والتي ُتعد جزءًا من أي برنامج شامل لمكافحة التبغ.

بعــض التــدخالت الخاصــة بالتــدبير العالجــي لألمــراض غيــر الســارية العاليــة المــردود فــي البيئــات المرتفعــة وهنــاك 
للتشخيص واإلحالة وعدد كاٍف من الحاالت، غيـر مدرجـة ضـمن الدخل التي يفترض فيها وجود هيكل أساسي عالي المردود 

، ومثــال علــى ذلــك غــرس ضــابطات النــبض فــي حــال إحصــار القلــب األذينــي البطينــي، وتزويــد ســيارات اإلســعاف ٤الغــرض 
  .بأجهزة إزالة الرجفان، وٕاجراء عمليات إعادة التوعي التاجي واستئصال باطنة الشريان السباتي

آخر من الحياة مع التمتع بالصحة بتكلفـة تقـل عـن متوسـط الـدخل السـنوي أو  اً مردود عاٍل للغاية أي تضيف عام ذات    ٣
  .الناتج المحلي اإلجمالي للفرد
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  منظمة الصحة العالمية أدوات  ختياريةالعالمية اال الغايات  خيارات السياساتقائمة 
  إذكــاء الــوعي بالعــبء النــاجم عــن تعــاطي

الكحــول؛ وتــولي القيــادة وااللتــزام السياســي 
  للحد من تعاطي الكحول على نحو ضار

  تقــــــــديم تــــــــدخالت الوقايــــــــة والعــــــــالج إلــــــــى
األشــــــــــخاص المعرضــــــــــين لالضــــــــــطرابات 

تعــاطي الكحــول واالعــتالالت الناجمـة عــن 
  المتربطة بها، أو المصابين بها

  دعـــــــــــــــــم المجتمعـــــــــــــــــات فـــــــــــــــــي اعتمـــــــــــــــــاد
والتــــــدخالت الفعالــــــة للوقايــــــة مــــــن  النهــــــوج

تعــــاطي الكحــــول علــــى نحــــو ضــــار والحــــد 
  منه

  تحـت  قيـادة المركبـاتتنفيذ سياسات بشـأن
  تأثير الكحول وتدابير مكافحتها

 ١تنظيم توافر الكحول تجاريًا وللجمهور  
  ض قيـود أو حظـر كامـل علـى اإلعـالن فر

  ١عن الكحول والترويج له
  اســـتخدام سياســـات التســـعير مثـــل زيـــادة

ـــــــى المشـــــــروبات  ضـــــــرائب اإلنتـــــــاج عل
  ١الكحولية

  ،الحد من العواقـب السـلبية للشـرب والسـكر
بمــا فـــي ذلـــك تنظــيم ســـياق شـــرب الكحـــول 

  وتزويد المستهلك بالمعلومات
  الحــــــد مــــــن أثــــــر الكحــــــول غيــــــر المشــــــروع

والكحــول الُمنــتج بصــورة غيــر رســمية علــى 
الصحة العمومية بتنفيذ ُنظم فعالة للمراقبـة 

  واإلنفاذ
  إنشــــــــاء ُنظــــــــم وطنيــــــــة مســــــــتدامة للرصــــــــد

والترصــــــد باســـــــتخدام مؤشــــــرات وتعـــــــاريف 
وٕاجراءات لجمع البيانات تتماشـى مـع ُنظـم 
المعلومـــــات العالميـــــة واإلقليميـــــة للمنظمـــــة 

  التي تتعلق بالكحول والصحة.

تحقيــــــــــق انخفــــــــــاض نســــــــــبي 
 معــــــــدل فــــــــي ٪١٠بمقــــــــدار 
  نقص النشاط البدنيانتشار 

تحقيــــــــــق انخفــــــــــاض نســــــــــبي 
فــــــي متوســــــط  ٪٣٠بمقــــــدار 

مـــدخول الســـكان مـــن الملـــح/ 
  الصوديوم

  
  
  
  
  

انخفــــــــــاض نســــــــــبي  تحقيــــــــــق
فــــــــي معــــــــدل  ٪٢٥بمقــــــــدار 

انتشار ارتفاع ضغط الدم أو 
احتــواء معــدل انتشــار ارتفــاع 
ضــــغط الــــدم تبعــــًا للظــــروف 

  الوطنية

ــــــــــــــــة  األدوات  - ــــــــــــــــة والوطني اإلقليمي
  الموجودة

األدوات األخــــــــــــرى ذات الصــــــــــــلة   -
الموجودة على الموقـع اإللكترونـي 
لمنظمــة الصــحة العالميــة بمــا فــي 
ذلـــــــك قـــــــرارات ووثـــــــائق األجهـــــــزة 
ــــــــــــة  الرئاســــــــــــية واللجــــــــــــان اإلقليمي

  للمنظمة
  

  النظام الغذائي غير الصحي والخمول البدني 
  تنفيـــــــــــذ اســـــــــــتراتيجية المنظمـــــــــــة العالميـــــــــــة

ــــــدني  بشــــــأن النظــــــام الغــــــذائي والنشــــــاط الب
 ٤٠الفقرتـــان  ،٣انظـــر الغـــرض (والصـــحة 

  )٤١و
 زيادة استهالك الفاكهة والخضروات  
  تـــــــوفير بيئـــــــات أكثـــــــر مالءمـــــــة ومأمونيـــــــة

وتوجهــــًا إلــــى الصـــــحة مــــن أجــــل ممارســـــة 
  النشاط البدني

  
  

  

  
  

  
  

                                                           
آخر من الحياة مع التمتع بالصحة بتكلفـة تقـل عـن متوسـط الـدخل السـنوي أو  اً ذات مردود عاٍل للغاية أي تضيف عام    ١

  .الناتج المحلي اإلجماليمن نصيب الفرد السنوي 
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  منظمة الصحة العالمية أدوات  ختياريةالعالمية اال الغايات  خيارات السياساتقائمة 
  تنفيـــــذ التوصـــــيات بشـــــأن تســـــويق األغذيـــــة

انظر (والمشروبات غير الكحولية لألطفال 
  )  ٣٩و ٣٨الفقرتان  ،٣الغرض 

  تنفيــذ االســتراتيجية العالميــة للمنظمــة بشــأن
  تغذية الرضع وصغار األطفال 

 ١،٢مدخول الملح خفض   
 محـــــل  إحـــــالل الـــــدهون غيـــــر المشـــــبَّعة

  ١األحماض الدهنية المتحولة
  تنفيـــذ بـــرامج إذكـــاء الـــوعي العـــام بشـــأن

  ١النظام الغذائي والنشاط البدني
  إحالل الدهون غيـر المشـبَّعة محـل الـدهون

  المشبَّعة
 لتعزيز  إدارة الضرائب والدعم على األغذية

 النظام الغذائي الصحي

  تنفيــذ خيـــارات السياســـات األخـــرى المدرجـــة
من أجل التصدي للنظام  ٣ضمن الغرض 

  الغذائي غير الصحي والخمول البدني
   ٤ الغرض

  بــــــــــاألمراض دمــــــــــج التــــــــــدخالت الخاصــــــــــة
الســــــــــــارية ذات المــــــــــــردود العــــــــــــالي  غيــــــــــــر
فـــــــي مجموعـــــــة الرعايـــــــة الصـــــــحية  للغايـــــــة
ــــــة ــــــة  األساســــــية األولي ــــــُنظم إحال المــــــزودة ب

المرضــــــى إلــــــى جميــــــع مســــــتويات الرعايــــــة 
التغطيــــة  للمضــــي قــــدمًا ببرنــــامج الصــــحية،

  الشاملة بالخدمات الصحية 
  استكشــــــــــــاف آليــــــــــــات صــــــــــــالحة لتمويــــــــــــل

ريــــة تســــتند وأدوات اقتصــــادية ابتكا الصــــحة
 إلى بيِّنات

  ،التوســــــع فــــــي الكشــــــف المبكــــــر والتغطيــــــة
وٕاعطـــاء أولويـــة للتـــدخالت العاليـــة المـــردود 

، بمــــا فــــي ذلــــك التــــدخالت والبالغــــة التــــأثير
العالية المردود الرامية إلى التصدي لعوامل 

    الخطر السلوكية
  تــــــدريب القــــــوى العاملــــــة الصــــــحية وتعزيــــــز

مسـتوى قدرات الُنظم الصحية والسيما علـى 
ـــة  ـــة الصـــحية األولي ـــة الرعاي للتصـــدي للوقاي

  من األمراض غير السارية ومكافحتها
  ــــــــة تحســــــــين إتاحــــــــة التكنولوجيــــــــات واألدوي

األساســــية الميســــورة التكلفــــة بمــــا فــــي ذلــــك 
األدويــــــــــة الجنيســــــــــة، الضــــــــــرورية لعــــــــــالج 

  
إتاحة التكنولوجيـات واألدويـة 
األساســـــية الميســـــورة التكلفـــــة 
ــــــــــة  ــــــــــك األدوي ــــــــــي ذل بمــــــــــا ف
الجنيســـة، الضـــرورية لعــــالج 

 غيـــــــــــــــــــــــــــــــراألمـــــــــــــــــــــــــــــــراض 
الرئيســــــــية، بنســــــــبة  الســــــــارية

فــــــي منشــــــآت القطــــــاع  ٪٨٠
العــــــام والخــــــاص علــــــى حــــــد 

  سواء
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
ــــــي ال  - ــــــر الخــــــاص بالصــــــحة ف تقري

  ٢٠١١، ٢٠١٠العالم 
مـــــــــــــــــــن األمـــــــــــــــــــراض  الوقايـــــــــــــــــــة  -

: الســــــــــــــارية ومكافحتهــــــــــــــا غيـــــــــــــر
التوجيهيــــــــــــــة بشــــــــــــــأن  المبــــــــــــــادئ
ـــــــة الصـــــــحية األوليـــــــة فـــــــي  الرعاي

ظــــروف شــــح المــــوارد؛ تشــــخيص 
الســكري مــن الــنمط الثــاني وتــدبيره 

والتــدبير العالجــي للربــو  العالجــي
وداء االنســــــــداد الرئــــــــوي المــــــــزمن 

٢٠١٢    
  
المبــادئ التوجيهيــة بشــأن ســرطان   -

  : عنق الرحم
العـالج بالتبريـد فـي حـال استخدام 

  الورم العنقي داخل الظهارة
لعـــالج بشـــأن االمبـــادئ التوجيهيـــة   -

الــــــــدوائي لأللــــــــم المســــــــتمر لــــــــدى 
ـــال المصـــابين بـــاالعتالالت  األطف

    الطبية
ــــدخالت الخاصــــة   - ــــي الت التوســــع ف

بــاألمراض غيــر الســارية، منظمــة 
  ٢٠١١الصحة العالمية 

                                                           
آخر من الحياة مع التمتع بالصحة بتكلفـة تقـل عـن متوسـط الـدخل السـنوي أو  اً ذات مردود عاٍل للغاية أي تضيف عام    ١

  .الناتج المحلي اإلجمالينصيب الفرد السنوي من 
فـة تقـل عـن متوسـط الـدخل السـنوي أو آخر من الحياة مع التمتع بالصحة بتكل اً ذات مردود عاٍل للغاية أي تضيف عام    ٢

  .الناتج المحلي اإلجمالينصيب الفرد السنوي من 
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  منظمة الصحة العالمية أدوات  ختياريةالعالمية اال الغايات  خيارات السياساتقائمة 
الســـــــارية الرئيســـــــية، فـــــــي  غيـــــــراألمــــــراض 

منشـــآت القطـــاع العـــام والخـــاص علـــى حـــد 
  سواء

  تنفيذ التدخالت وخيارات السياسات األخرى
 ٤العاليــة المــردود المدرجــة ضــمن الغــرض 

لتعزيـــز الـــُنظم الصـــحية ) ٤٨الفقـــرة انظـــر (
وتوجيهها من أجل التصدي لألمراض غير 
الســارية وعوامــل خطرهــا مــن خــالل الرعايــة 
الصــــحية األوليــــة التــــي تركــــز علــــى النــــاس 

  والتغطية الشاملة بالخدمات الصحية
 سياســـات الرعايـــة الملطِّفـــة وتنفيـــذها وضـــع 

باسـتخدام طـرق العـالج العاليـة المـردود بمــا 
ة فــي ذلــك  ة المعادل ة القوي كنات األفيوني المس

املين  دريب الع ا، وت ي أثرھ ورفين ف للم
  الصحيين

   ١األمراض القلبية الوعائية وداء السكري
  توفير العالج باألدوية (بما في ذلـك ضـبط

ــدى  ــدم ل ــداء الســكري ســكر ال المصــابين ب
ومكافحــة فــرط ضــغط الــدم باســتخدام نهــج 

لألفـــــراد  والمشـــــورة المخـــــاطر الشـــــاملة)
المصــابين بأزمــة قلبيــة أو ســكتة دماغيــة 
واألشـــــخاص المعرضـــــين تعرضـــــًا شـــــديدًا 

أو أكثـــر) لإلصـــابة بأحـــداث قلبيـــة  ٪٣٠(
وعائيـــــة مميتـــــة أو غيـــــر مميتـــــة خـــــالل 

  ٢السنوات العشر القادمة
 ض أســيتيل الساليســيليك فــي حمــالعــالج ب

   ٢حال احتشاء عضل القلب الحاد
  توفير العالج باألدوية (بمـا فـي ذلـك ضـبط

ســــكر الــــدم لــــدى المصــــابين بــــداء الســــكري 
ومكافحـــة فـــرط ضـــغط الـــدم باســـتخدام نهـــج 

لألفــــــــــراد والمشــــــــــورة المخــــــــــاطر الشــــــــــاملة) 
ــــة  ــــة أو ســــكتة دماغي المصــــابين بأزمــــة قلبي

معتــــــدًال المعرضــــــين تعرضــــــًا  واألشــــــخاص
أو أكثـــــر) لإلصـــــابة بأحـــــداث قلبيـــــة  ٪٢٠(

ــــــــر مميتــــــــة خــــــــالل  وعائيــــــــة مميتــــــــة أو غي
  السنوات العشر القادمة

 والســــكري الكشــــف عــــن فــــرط ضــــغط الــــدم 
مـــــــا باســـــــتخدام نهـــــــج ومكافحته مـــــــاوعالجه

   شامل لجميع المخاطر

  الوقايــــة الثانويــــة مــــن الحمــــى الروماتيزميــــة
 وداء القلب الروماتيزمي

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ـــــل  ٪٥٠حصـــــول  ـــــى األق عل
مــــن األشــــخاص المســــتحقين 
للعــالج باألدويــة للوقايــة مــن 
ــــــة والســــــكتات  ــــــات القلبي النوب
ــــــــــة علــــــــــى األدويــــــــــة  الدماغي

بمـــــا فـــــي (والمشـــــورة الطبيـــــة 
  )ذلك ضبط سكر الدم

  

  
  

تحقيــــــــــق انخفــــــــــاض نســــــــــبي 
معــــــدل الفــــــي  ٪٢٥بمقــــــدار 

اإلجمـــــالي للوفيـــــات الناجمـــــة 
عــــــــــــن الــــــــــــداء الســــــــــــكري أو 
الســرطان أو أمــراض الجهــاز 

  التنفسي المزمنة
  
  

تحقيــــــــــق انخفــــــــــاض نســــــــــبي 
فــــــــي معــــــــدل  ٪٢٥بمقــــــــدار 

انتشار ارتفاع ضغط الدم أو 
احتواء انتشار ارتفـاع ضـغط 

  روف الوطنيةظالدم تبعًا لل

 CHOICEقاعــــــــــــــــــدة بيانــــــــــــــــــات   -
  لعالمية لمنظمة الصحة ا

مجموعة منظمـة الصـحة العالميـة   -
للتــــــــــــدخالت األساســــــــــــية بشــــــــــــأن 
األمـــراض غيـــر الســـارية بمـــا فــــي 

  ٢٠١١ذلك أداة التسعير 
ـــــــة   - ـــــــة مـــــــن األمـــــــراض القلبي الوقاي

ـــــــــة ـــــــــة . الوعائي ـــــــــادئ التوجيهي المب
تقـــــدير مخـــــاطر األمـــــراض بشــــأن 

القلبية الوعائيـة وتـدبيرها العالجـي 
  ٢٠٠٧لعام 

الســـريرية المتكاملـــة البروتوكـــوالت   -
للرعايــة الصــحية األوليــة وجــداول 
توقـــــع مخـــــاطر األمـــــراض القلبيـــــة 
الوعائيــــــــــــــة لمنظمــــــــــــــة الصــــــــــــــحة 

الجمعيـــــــــــــة الدوليـــــــــــــة / العالميـــــــــــــة
  ٢٠١٢لمكافحة فرط ضغط الدم 

: التكنولوجيـــــات الميســـــورة التكلفـــــة  -
ـــــــــــدم  ـــــــــــاس ضـــــــــــغط ال أجهـــــــــــزة قي
لالســــــــتخدام فــــــــي ظــــــــروف شــــــــح 

  ٢٠٠٧الموارد 
بشــــأن نوعيــــة  المبــــادئ التوجيهيــــة  -

  الهواء في األماكن المغلقة 
المبـــادئ التوجيهيـــة للمنظمـــة بشـــأن  -

ـــــــــــق  نوعيـــــــــــة الهـــــــــــواء فيمـــــــــــا يتعل
بالجســــــــــــيمات الدقيقــــــــــــة واألوزون 
وثنــائي أكســيد النيتــروجين وثنــائي 

    ٢٠٠٥أكسيد الكبريت. 
الوحـــــــــدات : مكافحـــــــــة الســـــــــرطان  -

  الخاصة بالوقاية والرعاية الملطِّفة

  )٢٠١١(األدوية األساسية  قائمة  -

  "  صحة واحدة"أداة   -

تحســـين قـــدرات التمـــريض والقبالـــة   -
ــــــــــي الوقايــــــــــة مــــــــــن  للمســــــــــاهمة ف
األمــراض غيــر الســارية وعالجهــا 

  وتدبيرها العالجي 

ــــــــــــــــة   - ــــــــــــــــة والوطني األدوات اإلقليمي
  الموجودة

  

                                                           
  .٣اإلجراءات السياساتية للوقاية من األمراض غير السارية الرئيسية مدرجة ضمن الغرض     ١
آخر من الحياة مع التمتع بالصحة بتكلفـة تقـل عـن متوسـط الـدخل السـنوي أو  اً ذات مردود عاٍل للغاية أي تضيف عام    ٢

  .الناتج المحلي اإلجمالي للفرد
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  منظمة الصحة العالمية أدوات  ختياريةالعالمية اال الغايات  خيارات السياساتقائمة 
 يتيل الساليســـــــــيليك العـــــــــالج بحمـــــــــض أســـــــــ

واألتينولــــــــــــول والعــــــــــــالج الحــــــــــــال للخثــــــــــــرة 
(ســــتربتوكيناز) فــــي حــــال احتشــــاء عضــــل 

  القلب الحاد
  ـــــب االحتقـــــاني بُمثبطـــــات عـــــالج فشـــــل القل

اإلنــــزيم المحــــول لألنجيوتنســــين، ومحصــــر 
  البيتا واألدوية المدرة للبول

  ــــاب احتشــــاء ــــي أعق ــــب ف ــــل القل إعــــادة تأهي
  عضل القلب

  الـــــــــــدم فـــــــــــي العـــــــــــالج بمضـــــــــــادات تخثـــــــــــر
ـــــــــــــدل والتعـــــــــــــرض  حـــــــــــــال التعـــــــــــــرض المعت
ـــــر الصـــــمامي الشـــــديد  للرجفـــــان األذينـــــي غي
المصــــــحوب ي ـق المترالـــــــحــــــال تضيــــــ وفــــــي

  يــان األذينـالرجفب
  جرعــــــات منخفضــــــة مــــــن حمــــــض إعطــــــاء

أسيتيل الساليسيليك لعالج السكتة الدماغيـة 
  اإلقفارية
  ١داء السكري

  التـــدخالت الخاصـــة بـــنمط المعيشـــة للوقايـــة
  ي من النمط الثانيمن السكر 

 للمرضــــــــــى المصـــــــــــابين  لقــــــــــاح األنفلـــــــــــونزا
   بالسكري

  الرعايـــــة الصـــــحية الســـــابقة للحمـــــل للنســـــاء
ــــــــــي ســــــــــن اإلنجــــــــــاب بمــــــــــا فــــــــــي ذلــــــــــك  ف
المرضــى والتــدبير العالجــي المكثــف  توعيــة
  للسكر

  الكشــف عــن اعــتالل الشــبكية الســكري عــن
المتوســـعة ثـــم العـــالج  طريـــق فحـــص العـــين

المالئـــم بـــالتخثير الضـــوئي بـــالليزر للوقايـــة 
  من العمى

  العــــالج الفعـــــال باألدويـــــة المثبطـــــة لإلنـــــزيم
المحــــول لألنجيوتنســــين للوقايــــة مــــن تفــــاقم 

  أمراض الكلى
  الرعايــــــــــة الصــــــــــحية للســــــــــكتات الدماغيــــــــــة

الوخيمـــــــة وٕاعـــــــادة التأهيـــــــل فـــــــي الوحـــــــدات 
  المختصة بعالج السكتة

 يـــــــــــــة الصـــــــــــــحية للقـــــــــــــدم: تـــــــــــــدخالت الرعا
التوعيــــــــــــــــة، إتاحــــــــــــــــة األحذيــــــــــــــــة  بــــــــــــــــرامج
 العيادات المتعددة التخصصات.  المناسبة؛

  

األدوات األخــــــــــــرى ذات الصــــــــــــلة   -
الموجودة على الموقـع اإللكترونـي 
لمنظمــة الصــحة العالميــة بمــا فــي 
ذلـــــــك قـــــــرارات ووثـــــــائق األجهـــــــزة 
ــــــــــــة  الرئاســــــــــــية واللجــــــــــــان اإلقليمي

  للمنظمة
  

                                                           
  .٣اإلجراءات السياساتية للوقاية من األمراض غير السارية الرئيسية مدرجة ضمن الغرض     ١
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  منظمة الصحة العالمية أدوات  ختياريةالعالمية اال الغايات  خيارات السياساتقائمة 
  ١السرطان

  الوقايــــة مــــن ســــرطان الكبــــد مــــن خــــالل
  B٢ التهاب الكبدالتمنيع ضد 

الوقاية من سرطان عنق الرحم مـن خـالل   •
 الخليِّكالفحص (الفحص البصري بحمض 

" (الفحــــــص لسنيكــــــو  أو ُلطاخــــــة "بابــــــا
الـرحم)، إذا كـان عـالي  السيتولوجي لعنـق

وربـــط ذلـــك بعـــالج اآلفـــات  ٢)المردوديـــة
  ٢السابقة للتسرطن في الوقت المناسب

  التطعـــــــيم ضــــــــد فيــــــــروس الــــــــورم الحليمــــــــي
البشــري، حســـب االقتضــاء، إذا كـــان عـــالي 
المــــــردود وميســــــور التكلفــــــة، وفقــــــًا للبــــــرامج 

  والسياسات الوطنية
  ين رحم ب ق ال الفحص لتحري سرطان عن

العالج  ك ب رتبط ذل ى أن ي كان عل الس
   ٣المالئم التوقيت

  فحص السكان والتصـوير اإلشـعاعي للثـدي
لتحري سـرطان الثـدي (للبالغـات مـن العمـر 

عامــــــــــًا) وربــــــــــط ذلــــــــــك بــــــــــالعالج  ٧٠-٥٠
  ٣المناسب التوقيت

  فحـــــص الســـــكان لتحـــــري ســـــرطان القولـــــون
خــالل اختبــار  ، بمــا فــي ذلــك مــنوالمســتقيم

بــين  الــدم الخفــي فــي البــراز عنــد االقتضــاء
عامًا أو أكثر وربط  ٥٠البالغين من العمر 

    ٤ذلك بالعالج المناسب التوقيت
  الفحـــص لتحـــري ســـرطان الفـــم بـــين الفئـــات

الشـــديدة التعـــرض (مثـــل األشـــخاص الـــذين 
 يتعـــاطون التبـــغ والـــذين يمضـــغون التنبـــول)

    ١يتوربط ذلك بالعالج المناسب التوق
  ٥أمراض الجهاز التنفسي المزمنة

  ــــــنة إتاحــــــة الحصــــــول علــــــى المواقــــــد المحسَّ
والوقــــود النظيــــف للحــــد مــــن التلــــوث داخــــل 

  األماكن المغلقة
  التــــــدخالت العاليــــــة المــــــردود للوقايــــــة مــــــن

ــــــل األمــــــراض  ــــــة، مث ــــــة المهني أمــــــراض الرئ
الناجمــــــــــــــــة عــــــــــــــــن التعــــــــــــــــرض للســــــــــــــــليكا 

  األسبستوس  أو

                                                           
  .٣من الغرض اإلجراءات السياساتية للوقاية من األمراض غير السارية الرئيسية مدرجة ض    ١
ذات مردود عاٍل للغاية أي تضيف عامًا آخر من الحياة مع التمتع بالصحة بتكلفـة تقـل عـن متوسـط الـدخل السـنوي أو     ٢

  .الناتج المحلي اإلجمالي للفرد
  .والعالج واإلحالة التشخيص على القدرةب إذا ارتبط إال جدوى ذا الفحص يكون لن    ٣
  .والعالج واإلحالة التشخيص على القدرةب إذا ارتبط إال جدوى ذا الفحص يكون لن    ٤
  .٣اإلجراءات السياساتية للوقاية من األمراض غير السارية الرئيسية مدرجة ضمن الغرض     ٥
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  منظمة الصحة العالمية أدوات  ختياريةالعالمية اال الغايات  خيارات السياساتقائمة 
  المبــــــــادئ عــــــــالج الربــــــــو باالســــــــتناد إلــــــــى

  التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية
  ــــونزا للمرضــــى المصــــابين بــــداء لقــــاح األنفل

  االنسداد الرئوي المزمن
   ٥ الغرض

  وضـــــع البرنـــــامج البحثـــــي الـــــوطني المحـــــدد
األمــــراض غيــــر الســــارية بشــــأن األولويــــات 

  وتنفيذه
  الميزانيــــــــة تحديــــــــد أولويــــــــات مخصصــــــــات

للبحــــث فــــي مجــــال الوقايــــة مــــن األمــــراض 
  غير السارية ومكافحتها

  تعزيــز المــوارد البشــرية والقــدرات المؤسســية
  في مجال البحث 

  تعزيز القدرات في مجال البحـث مـن خـالل
التعــــــاون مــــــع المعاهــــــد البحثيــــــة األجنبيــــــة 

  والمحلية
  تنفيـــــــــــــذ خيـــــــــــــارات السياســـــــــــــات األخـــــــــــــرى

الفقــــرة انظــــر ( ٥ضــــمن الغــــرض  المدرجــــة
، مـــــــن أجـــــــل تعزيـــــــز ودعـــــــم القـــــــدرات )٥٢

الوطنيــــــــة فــــــــي مجــــــــال البحــــــــث والتطــــــــوير 
  واالبتكار العالي الجودة

  
اإلســـهام فـــي جميـــع الغايـــات 

  العالمية االختيارية التسع

  
ـــــــــــات   - البرنـــــــــــامج المحـــــــــــدد األولوي

لبحوث الوقاية من األمراض غير 
  ٢٠١١السارية ومكافحتها لعام 

التقرير الخـاص بالصـحة فـي العـالم  -
٢٠١٣  

االســــــــــــتراتيجية وخطــــــــــــة العمــــــــــــل   -
العالميتان بشأن الصحة العمومية 
 واالبتكــــــــــــار والملكيــــــــــــة الفكريــــــــــــة 

  )٢١-٦١ج ص ع(
ــــــــــــــــة   - ــــــــــــــــة والوطني األدوات اإلقليمي

  الموجودة
األدوات األخــــــــــــرى ذات الصــــــــــــلة   -

الموجودة على الموقـع اإللكترونـي 
لمنظمــة الصــحة العالميــة بمــا فــي 
ذلـــــــك قـــــــرارات ووثـــــــائق األجهـــــــزة 
ــــــــــــة  الرئاســــــــــــية واللجــــــــــــان اإلقليمي

  للمنظمة 
   ٦ الغرض

 ــــــــــد الغايــــــــــات والمؤشــــــــــرات الوطنيــــــــــة  تحدي
باالســتناد إلــى إطــار الرصــد العــالمي وربــط 
ذلـــــك بسياســـــة وخطـــــة شـــــاملتين لقطاعـــــات 

  متعددة 
  تعزيــز المــوارد البشــرية والقــدرات المؤسســية

  في مجال الترصد والرصد والتقييم
  إنشــاء نظــام شــامل لترصــد األمــراض غيــر

أو تعزيزه، بمـا فـي ذلـك تسـجيل / السارية و
وفقًا للسبب على نحو يعـول عليـه،  الوفيات

وتسجيل حـاالت السـرطان، والجمـع الـدوري 
للبيانـــات الخاصـــة بعوامـــل الخطـــر، ورصـــد 

  االستجابة الوطنية 
  دمــــــــج ترصــــــــد األمــــــــراض غيــــــــر الســــــــارية

ـــــي ُنظـــــم المعلومـــــات الصـــــحية  ورصـــــدها ف
  الوطنية

  تنفيـــذ خيـــارات السياســـات األخـــرى المدرجـــة
، مــن )٥٨الفقــرة انظــر ( ٦ضــمن الغــرض 

أجـــــــل رصـــــــد اتجاهـــــــات األمـــــــراض غيـــــــر 
الســـارية ومحـــدداتها، وتقيـــيم التقـــدم الُمحـــرز 

  في مجال الوقاية منها ومكافحتها

  
اإلســـهام فـــي جميـــع الغايـــات 

  .العالمية االختيارية التسع

  
  إطار الرصد العالمي   -
  أداة التشريح الشفوي  -
ـــــــــــــــنهج التـــــــــــــــدريجي للترصـــــــــــــــد   - ال

STEPwise    
  النظام العالمي لترصد التبغ  -
نظـــــام المعلومـــــات العـــــالمي عـــــن   -

  الكحول والصحة
االستقصــــاء العــــالمي عــــن صــــحة   -

طــــــالب المــــــدارس، أداة التــــــدريب 
للمراجعــــــــــة العاشــــــــــرة للتصــــــــــنيف 

  الدولي لألمراض 
أداة تقييم توافر الخدمات والتأهب   -

)SARA(  
-  GLOBOCAN الوكالــــــــة الدوليــــــــة ،

  ٢٠٠٨لبحوث السرطان 
ــــــــــــــــة ا  - ــــــــــــــــة والوطني ألدوات اإلقليمي

  الموجودة
األدوات األخــــــــــــرى ذات الصــــــــــــلة   -

الموجودة على الموقـع اإللكترونـي 
لمنظمــة الصــحة العالميــة بمــا فــي 
ذلـــــــك قـــــــرارات ووثـــــــائق األجهـــــــزة 
ــــــــــــة  الرئاســــــــــــية واللجــــــــــــان اإلقليمي

  للمنظمة
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 Appendix 4   ٤١التذييل 
  
  

من  يتعلق بقائمة مؤقتة فقط. وجاري تقسيم العملأمثلة من التقسيم التعاوني للمهام والمسؤوليات. 
  .تها األخرىصناديق األمم المتحدة وبرامجها ووكاال  جانب

  
الـــــوزارات الحكوميـــــة بخـــــالف وزارة الصـــــحة فـــــي جهودهـــــا الراميـــــة إلـــــى  دعـــــم   برناِمج األمم المتحدة اإلنمائي

المشاركة في النهج الشامل لجميع مستويات الحكومة المتعلق بـاألمراض غيـر 
  السارية 

  دعــم وزارات التخطــيط فــي دمــج األمــراض غيــر الســارية فــي البرنــامج اإلنمــائي
  لدول األعضاء كل دولة من ال

  األمــراض غيــر الســارية علــى نحــو صــريح فــي دعــم وزارات التخطــيط فــي دمــج
  استراتيجيات الحد من الفقر 

 يـدز فـي دمـج التـدخالت الراميـة إلـى التصـدي دعم اللجـان الوطنيـة المعنيـة باأل
لتعاطي الكحول على نحـو ضـار فـي البـرامج الوطنيـة القائمـة المعنيـة بفيـروس 

  يدزألا
لجنــــــــة األمــــــــم المتحــــــــدة االقتصــــــــادية 

  ألوروبا
 ج البلدان األوروبية للنقل والصحة والبيئةدعم برنام  

دعــم عمليــة تتبــع إتاحــة الطاقــة النظيفــة وآثارهــا الصــحية علــى صــعيد العــالم،    شبكة األمم المتحدة المعنية بالطاقة
  الخاصة بمبادرة الطاقة المستدامة للجميع التابعة لألمم المتحدة 

  /تتبـع حلـول الطاقـة النظيفـة دعم التحالف العالمي لمواقد الطهـي النظيفـة وبـث
  لألسر المعيشية

  دعم تنفيذ االتفاقيات الدولية المتعلقة بالبيئة   برنامج األمم المتحدة للبيئة
وزارات الصــــحة فــــي دمــــج األمــــراض غيــــر الســــارية فــــي بــــرامج الصــــحة  دعــــم   صندوق األمم المتحدة للسكان

) ســرطان عنــق الـــرحم ١اإلنجابيــة القائمــة، مــع التركيـــز بصــفة خاصــة علـــى (
  ) وتعزيز أنماط المعيشة الصحية بين المراهقين٢(

تعزيز قدرة وزارات الصحة على الحد من عوامل خطر األمراض غيـر السـارية    اليونيسيف
  المراهقينبين األطفال و 

 تعزيز قدرة وزارات الصحة على التصدي لسوء التغذية وسمنة األطفال  
نــوع  دعــم وزارات المــرأة أو الشــؤون االجتماعيــة فــي تعزيــز النهــوج القائمــة علــى   هيئة األمم المتحدة للمرأة

  في مجال الوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها الجنس
ــــــــامج األمــــــــم المتحــــــــدة المشــــــــترك  برن

  يدزألمكافحة ال
 يـــــــــــــدز فـــــــــــــي دمـــــــــــــج التـــــــــــــدخالت ألدعـــــــــــــم اللجـــــــــــــان الوطنيـــــــــــــة المعنيـــــــــــــة با

غيـر السـارية فـي البـرامج الوطنيـة القائمـة المعنيـة بفيــروس  بـاألمراض الخاصـة
  يدزألا

  ـــــــة للمصـــــــابين ـــــــة الصـــــــحية المزمن ـــــــز الرعاي ـــــــي تعزي دعـــــــم وزارات الصـــــــحة ف
ام للــــُنظم يــــدز وبــــاألمراض غيــــر الســــارية (فــــي ســــياق التــــدعيم العــــاأل بفيــــروس

  الصحية) 
 يـدز وبـاألمراض غيـر دعم وزارات الصحة في دمج البرامج المعنية بفيروس األ

  السارية، مع التركيز بصفة خاصة على الرعاية الصحية األولية

                                                           
  سيجري تحديث هذه المعلومات دوريًا باالستناد إلى المدخالت التي تقدمها وكاالت األمم المتحدة.     ١



 170 جمعية الصحة العالمية السادسة والستون 

اللجنـــة الدائمـــة للتغذيـــة التابعـــة لألمـــم 
  المتحدة

  تيســـير مواءمـــة األمـــم المتحـــدة لإلجـــراءات المتخـــذة علـــى الصـــعيدين الُقطـــري
والعـــالمي مـــن أجـــل الحـــد مـــن عوامـــل خطـــر األمـــراض غيـــر الســـارية المتعلقـــة 

 بالنظام الغذائي 

  بـــث البيانـــات والمعلومـــات وأفضـــل الممارســـات بشـــأن الحـــد مـــن عوامـــل خطـــر
  األمراض غير السارية المتعلقة بالنظام الغذائي

  اج خطــة العمــل فــي الخطــط والبــرامج والمبــادرات المتعلقــة بالغــذاء والتغذيــة إدر
(مثل مبادرة تعزيز التغذية للجنة الدائمـة للتغذيـة التابعـة لألمـم المتحـدة، ولجنـة 
األمــــن الغــــذائي العــــالمي التابعــــة لمنظمــــة األغذيــــة والزراعــــة، وبرنــــامج تغذيــــة 

  ف العالمي لتحسين التغذيةاألمهات والرضع وصغار األطفال التابع للتحال
توســـيع نطـــاق الــــدعم المقـــدم إلــــى وزارات الصـــحة مـــن أجــــل تعزيـــز العناصــــر    الوكالة الدولية للطاقة الذرِّية

الخاصــة بــالعالج فــي االســتراتيجيات الوطنيــة لمكافحــة الســرطان، إلــى جانــب 
عمليات استعراض ومشاريع برنـامج عمـل الوكالـة بشـأن عـالج السـرطان الـذي 

  عي يعزز النهوج الشاملة لمكافحة السرطان لدى تنفيذ برامج الطب اإلشعا
دعـــم خطـــة العمـــل العالميـــة للمنظمـــة بشـــأن صـــحة العمـــال والشـــبكة العالميـــة    منظمة العمل الدولية

للصحة المهنية وتحـالف الحفـاظ علـى الصـحة فـي مكـان العمـل التـابع للمحفـل 
  االقتصادي العالمي 

  ،تعزيــــز تنفيــــذ معــــايير العمــــل الدوليــــة الخاصــــة بالســــالمة والصــــحة المهنيتــــين
المتعلقــــــة بالســــــرطان المــــــرتبط بعوامــــــل مهنيــــــة، واألسبســــــتوس، والســــــيما تلــــــك 

  واألمراض التنفسية، وخدمات الصحة المهنية
التـدابير الوقائيـة والفحـص والعـالج والرعايـة لالجئـين الفلسـطينيين الـذين  عزيزت   األونروا

  يعانون من األمراض غير السارية 
 تكلفــــة الخاصــــة تحســــين فــــرص الحصــــول علــــى األدويــــة األساســــية الميســــورة ال

  باألمراض غير السارية من خالل الشراكات مع الشركات الصيدالنية 
الوقايــة مــن األمــراض غيــر الســارية المرتبطــة بالتغذيــة، بمــا فــي ذلــك فــي حالــة    برنامج األغذية العالمي

  األزمات
دعـم وزارات اإلعـالم فــي إدراج األمـراض غيـر الســارية فـي المبـادرات الخاصــة    االتحاد الدولي لالتصاالت

  بالمعلومات واالتصاالت والتكنولوجيا  
  دعـم وزارات اإلعـالم فــي إدراج األمـراض غيـر الســارية فـي المبـادرات الخاصــة

  بالفتيات والنساء 
  ـــــف المحمولـــــة لتشـــــجيع الخيـــــارات دعـــــم وزارات اإلعـــــالم فـــــي اســـــتخدام الهوات

بمــا فــي ذلــك مــن خــالل البرنــامج  ،صــحية وتحــذير النــاس مــن تعــاطي التبــغال
العــالمي المشــترك بــين االتحــاد الـــدولي لالتصــاالت ومنظمــة الصــحة العالميـــة 

  بشأن الصحة المحمولة واألمراض غير السارية
تعزيز قدرة وزارات الزراعة على التصدي النعدام األمـن الغـذائي وسـوء التغذيـة    منظمة األغذية والزراعة

  والسمنة 
  في مواءمة السياسات الزراعية والتجارية والصحية  الزراعةدعم وزارات  

في نطاق واليتها علـى دعـم وزارات التجـارة بالتنسـيق مـع سـائر اإلدارات  العمل   منظمة التجارة العالمية 
الحكومية المختصة (والسيما تلـك المعنيـة بالصـحة العموميـة والملكيـة الفكريـة) 
في التصدي ألوجه التفاعل بين السياسـات التجاريـة وقضـايا الصـحة العموميـة 

  في مجال األمراض غير السارية
للمســــتوطنات برنــــامج األمــــم المتحــــدة 

  البشرية
  دعــم وزارات اإلســكان فــي التصــدي لألمــراض غيــر الســارية فــي ســياق التوســع

  العمراني السريع 
دعـــم قطـــاع التعلـــيم فـــي اعتبـــار المـــدارس بيئـــات يمكـــن فيهـــا تعزيـــز التـــدخالت    اليونسكو

الراميــة إلــى الحــد مــن عوامــل خطــر األمــراض غيــر الســارية المشــتركة الرئيســية 
  للتغييرالقابلة 
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  دعــم وضــع البــرامج المتعلقــة بالــدعوة والتعبئــة المجتمعيــة مــن أجــل الوقايــة مــن
األمــــــراض غيــــــر الســــــارية ومكافحتهــــــا باســــــتخدام وســــــائل اإلعــــــالم وشــــــبكات 

  المعلومات العالمية
  تحســــين معـــــارف الصـــــحفيين لتمكيـــــنهم مـــــن إعـــــداد التقـــــارير المســـــتنيرة بشـــــأن

  راض غير السارية ومكافحتها.القضايا التي تؤثر في الوقاية من األم
مكتب األمم المتحـدة المعنـي بتسـخير 

  الرياضة ألغراض التنمية والسالم
   التـــــرويج لممارســـــة الرياضـــــة كوســـــيلة للوقايـــــة مـــــن األمـــــراض غيـــــر الســـــارية

  ومكافحتها.
ـــة والمؤسســـات  العمـــل   المنظمة العالمية للملكية الفكرية فـــي نطـــاق واليتهـــا، ودعـــم عنـــد الطلـــب الـــوزارات المعني

الوطنية ومعالجة التفاعل بين الصحة العموميـة واالبتكـار والملكيـة الفكريـة فـي 
  مجال األمراض غير السارية

مكتـــــــــــب األمـــــــــــم المتحـــــــــــدة المعنـــــــــــي 
  بالمخدرات والجريمة

 ١تقرر االستمرار في تقصيها   

   ١تقرر االستمرار في تقصيها   المخدراتالهيئة الدولية لمراقبة 
  

                                                           
  .في ذلك من خالل المناقشة المقرر أن يعقدها المجلس االقتصادي واالجتماعي بشأن فرقة عمل األمم المتحدة بما    ١
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 Appendix 5   ٥التذييل 
  

أمثلة عن مشاركة الحكومات الشاملة لعدة قطاعات من أجل الحد من عوامل الخطر، واآلثار الصحية 
  ١المحتملة للعمل المشترك بين قطاعات متعددة

  

تعاطي الكحول   الخمول البدني  التبغ  القطاع
  على نحو ضار

الغذائي غير  النظام
  الصحي

          الزراعة 
          االتصاالت

          التعليم
          التوظيف
          الطاقة
          البيئة 

          الشؤون المالية
          توريد األغذية/ األغذية

          الشؤون الخارجية
          الصحة
          اإلسكان
          األمن/ العدل

          التشريع
          الرعاية االجتماعية

          التنمية االجتماعية واالقتصادية
          الرياضة

          الضرائب واإليرادات
          )باستثناء صناعة التبغ(التجارة والصناعة 

          النقل
          الحضري  التخطيط

          شؤون الشباب
  

                                                           
  .للجمعية العامة لألمم المتحدة A/67/373من الوثيقة  مع التعديل مقتبس    ١



٤الملحق  173  

  ١الصحية المحتملة للعمل المشترك بين قطاعات متعددةآلثار لأمثلة 
  

تعاطي الكحول على   الخمول البدني  التبغ  
  النظام الغذائي غير الصحي  نحو ضار

القطاعــــات المعنيــــة 
  )أمثلة(

 التشريع  
  ـــــــوزارات صـــــــاحبة ال

المصـــــــــــلحة علـــــــــــى 
صـــــــعيد الحكومـــــــة، 
بما في ذلـك وزارات 
الزراعـــة والجمـــارك/ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرادات  اإلي
واالقتصــــاد والتعلــــيم 
ـــــــة والصـــــــحة  والمالي
والشــــؤون الخارجيــــة 
والعمـــــل والتخطـــــيط 
والرعايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
االجتماعية ووسائل 
اإلعـــــالم الحكوميـــــة 
  واإلحصاء والتجارة 

  وزارات التعلـــــــــيم والماليـــــــــة
ط والنقـــل والعمـــل والتخطـــي

والتخطــــــــــــــيط الحضــــــــــــــري 
  والرياضة والشباب

  الحكومة المحلية  

  التشريع  
  وزارات التجـــــــــــــــــــارة

والصناعة والتعلـيم 
والشـــــــؤون الماليـــــــة 

  والعدل
 الحكومة المحلية  
  

 التشريع  
  وزارات التجــــــارة والزراعــــــة

والصــــــــــــــــــناعة والتعلــــــــــــــــــيم 
والتخطــــــــــــــيط الحضــــــــــــــري 
ـــــة  والطاقـــــة والنقـــــل والرعاي

  االجتماعية والبيئة 
  الحكومة المحلية  

أمثلــــــــة اإلجــــــــراءات 
الشـــــاملة لقطاعـــــات 

  متعددة

  ـــــــــذ االلتزامـــــــــات تنفي
الناشــئة عــن اتفاقيــة 
منظمــــــــــة الصــــــــــحة 
ــــــة  ــــــة اإلطاري العالمي
بشأن مكافحـة التبـغ 
عـــــن طريـــــق لجـــــان 
التنســــــــــــــيق علــــــــــــــى 
الصـــعيدين الـــوطني 

  ودون الوطني

  /تخطيط المناطق الحضرية
بمــــا يتــــيح  إعــــادة تصــــميمها

النقــل التــي وســائل  اســتخدام
تعتمـــد علـــى النشـــاط البـــدني 
وٕانشــــاء مــــدن يمكــــن التنقــــل 

  فيها مشياً 
  وضــع بــرامج مدرســية تــدعم

  النشاط البدني
  ــــــــــــرامج ــــــــــــديم حــــــــــــوافز للب تق

ة االمتعلقـــــــــة بأنمـــــــــاط الحيـــــــــ
  الصحية في أماكن العمل

  تهيئـــــة المزيـــــد مـــــن البيئـــــات
اآلمنة في المتنزهات العامة 

  واألماكن الترفيهية 
 وســائل  تنظــيم حمــالت عبــر

  اإلعالم
  تنفيــذ التــدخالت االقتصــادية

الراميـــة إلـــى تعزيـــز النشـــاط 
البـــــــــــــدني (مثـــــــــــــل فـــــــــــــرض 
الضرائب على وسائل النقـل 
ذات المحركــــــــــــات، ودعــــــــــــم 
الـــــــــــــــــــدراجات والمعـــــــــــــــــــدات 

  الرياضية) 

  التنفيـــــــــــذ الكامـــــــــــل
الســــــــــــــــــــــــــــــتراتيجية 
منظمــــــــة الصــــــــحة 
العالميــة للحــد مــن 
تعـــــــاطي الكحـــــــول 

  على نحو ضار

  الحــــد مــــن كميــــات الملــــح
والــــــــــــــــــــدهون المشــــــــــــــــــــبَّعة 
والســــــــكريات المســــــــتخدمة 

  ي األطعمة المصنَّعةـف
  الحــــــــــد مــــــــــن األحمــــــــــاض

الدهنيــــــــــــــــــــــة المشــــــــــــــــــــــبَّعة 
والـــتخلص مـــن األحمـــاض 
الدهنيــة المتحولــة المنتجــة 
صــــناعيًا المســــتخدمة فــــي 

  األغذية 
  التصــــــدي لإلعــــــالن عــــــن

األغذيــــــة غيــــــر الصــــــحية 
  لألطفال

  زيـــــــــــادة تـــــــــــوافر الفواكـــــــــــه
والخضــــــــــــــــروات وُيســــــــــــــــر 

ـــــــى  تكلفتهـــــــا للتشـــــــجيع عل
  زيادة مدخولها

  تقـــديم أطعمـــة صـــحية فـــي
المـــــــــدارس وغيرهـــــــــا مـــــــــن 

ومـــــن  المؤسســـــات العامـــــة
ـــــــــــدعم  ـــــــــــرامج ال خـــــــــــالل ب

  االجتماعي
  تنفيــــــــــــــــــــــــذ التــــــــــــــــــــــــدخالت

االقتصــــــــــــــــادية لتوجيــــــــــــــــه 
ـــــــــــــــــــة  اســـــــــــــــــــتهالك األغذي
  (الضرائب، الدعم المالي)

 األمن الغذائي  

                                                           
  .بمشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص حسب االقتضاء    ١
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تعاطي الكحول على   الخمول البدني  التبغ  
  النظام الغذائي غير الصحي  نحو ضار

مـــــن تعـــــاطي  الحـــــد   الحصائل المنشودة
التبـــــــغ واســـــــتهالكه، 
بمــــــــــــا فــــــــــــي ذلــــــــــــك 
ــــــدخين  التعــــــرض للت
غير المباشر والحـد 
مـــــــن إنتـــــــاج التبـــــــغ 

  ومنتجات التبغ

 الحد من الخمول البدني  
  

  الحـــد مـــن تعـــاطي
الكحول على نحـو 

  ضار

  الحـــد مـــن اســـتخدام الملـــح
والــــــــــــــــــــدهون المشــــــــــــــــــــبَّعة 

  والسكريات 
  االستعاضــــــــــــة باألغذيــــــــــــة

الصـــــــحية عـــــــن األغذيـــــــة 
الغنيـــــــة بالطاقـــــــة والفقيـــــــرة 

  بالمغذيات الدقيقة 
  

  
  

__________________  
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  ٥ لملحقا
  
  

  ومركز الجنوب منظمة الصحة العالمية بين اتفاق
  

  ] ٢٠١٣أيار/ مايو  ١٤ –، الملحق ٦٦/٤٦[ ج
  
  

  ؛، من جهة)إن منظمة الصحة العالمية (المسماة فيما يلي "المنظمة"
  

  من الجهة األخرى؛ ،ومركز الجنوب
  

  ويسميان فيما يلي، على حدة ومعًا، بالترتيب، "الطرف" و"الطرفان".
  

مع مراعاة أن هدف منظمة الصحة العالمية هو أن تبلغ جميع الشـعوب أرفـع مسـتوًى صـحي ممكـن، وأن   
الصـــحية  تحقيـــق هـــذا الهـــدف يقتضـــي أن تعمـــل المنظمـــة بوصـــفها ســـلطة التوجيـــه والتنســـيق فيمـــا يتعلـــق بالشـــؤون

  الدولية؛
  

وكــذلك مــع مراعــاة أن مركــز الجنــوب منظمــة حكوميــة دوليــة للبلــدان الناميــة أنشــئت كثمــرة مــن ثمــار عمــل 
"، وذلــك بهــدف تعزيــز المشــورة التحــدي الــذي يواجهــه الجنــوبوخبــرة لجنــة الجنــوب، بمــا فــي ذلــك تقريرهــا المعنــون "

الناميـــة فــــي جهودهــــا المبذولــــة مـــن أجــــل تحقيــــق التنميــــة الخاصـــة بالسياســــات وتعزيــــز التعـــاون فيمــــا بــــين البلــــدان 
  ؛االقتصادية المستدامة

  
 ومـــع التـــذكير بـــأن مركـــز الجنـــوب لـــه مركـــز مراقـــب فـــي الجمعيـــة العامـــة لألمـــم المتحـــدة بمقتضـــى القـــرار  

، والــذي يؤكــد علــى الــدور الهــام الــذي يضــطلع بــه مركــز ٢٠٠٩كــانون الثــاني/ ينــاير  ١٥الصــادر فــي  ،٦٣/١٣١
  نوب دعمًا لعمل األمم المتحدة ووكاالتها؛ الج
  

ــًا بــين المنظمــة ومركــز الجنــوب بخصــوص بعــض المســائل المتعلقــة    ومــع التــذكير كــذلك بــأن هنــاك تعاون
بالصحة والتنمية، بما في ذلك إتاحة األدوية والتكنولوجيات الصحية األخرى، والبحـث والتطـوير فـي مجـال األدويـة 

  خرى؛والتكنولوجيات الصحية األ
  

لنشــوء تحــديات ديناميــة أمــام البلــدان الناميــة يمكــن لتالقــي مصــالح الطــرفين ولتكاملهمــا أن منهمــا وٕادراكــًا   
يعززا عملهما على دعم معالجة التحديات الرئيسية التـي تواجههـا البلـدان الناميـة، مـع الحفـاظ فـي الوقـت ذاتـه علـى 

  االستقالل الفكري؛
  

في إطار الوالية المسندة إلى كـل منهمـا، ووفقـًا ألحكـام دسـتور المنظمـة  في تنسيق جهودهمامنهما ورغبة   
  ولالتفاق المنشئ لمركز الجنوب؛

  
  ؛ورغبة منهما في تعزيز التعاون بينهما على أساس التشاور المستمر  
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  فقد اتفقا على ما يلي:  
  

  ١المادة 
  

  غاية هذا االتفاق
  

  االتفاق العالقات بين المنظمة ومركز الجنوب. يحكم هذا  
  

  ٢المادة 
  

  أغراض ومجاالت التعاون
  
فـي  التي تظهريتمثل غرض هذا االتفاق في تعزيز التعاون بين المنظمة ومركز الجنوب في كل المسائل   -١

جيـــات الصـــحية مجـــال الصـــحة وذات الصـــلة بأنشـــطة والتزامـــات المنظمتـــين، بمـــا فـــي ذلـــك إتاحـــة األدويـــة والتكنولو 
  األخرى.

  
يؤكــد مجــددًا كــل مــن المنظمــة ومركــز الجنــوب، وفقــًا لواليــة كــل منهمــا وللقواعــد والسياســات والممارســات   -٢

ـــــي ـــــي كـــــل  الت ـــــدول األعضـــــاء ف ـــــة الخاصـــــة بخدمـــــة احتياجـــــات ال ـــــى التزاماتهمـــــا التكاملي يتبعهـــــا كـــــل منهمـــــا، عل
كافـــة، بمـــا فـــي ذلـــك: أنشـــطة البحـــوث، وجمـــع  لمالئمـــةا الشـــريكة لكـــل منهمـــا عـــن طريـــق الوســـائل والبلـــدان منهمـــا

وعقد االجتماعات لممثلي الدول األعضاء في كـل منهمـا وأصـحاب المصـلحة المعنيـين لـدى  وتعميمها، المعلومات
  كل منهما.

  
يحتــرم التعــاون بــين الطــرفين االختالفــات فــي الترتيبــات المؤسســية والتشــغيلية التــي تــنظم عمــل كــل منهمــا،   -٣

تهما األساسية، وميزاتهما النسبية، وذلك كي يصبح التعاون بينهمـا فـي مجـال الصـحة تكامليـًا ويعـزز بعضـه وكفاءا
  بعضًا.

  
  ٣المادة 

  
  الجوانب المالية والتعبئة المشتركة للموارد

  
  يعرِّف هذا االتفاق بوجه عام أساس التعاون ولكنه ال يشكل التزامًا ماليًا يمثل أساس النفقات.   -١
  
عنــد الحــد الــذي يمكــن أن يــؤدي عنــده أي نشــاط إلــى زيــادة االلتــزام القــانوني أو المــالي يجــب إبــرام اتفــاق   -٢

وذلــك رهنــًا بــاللوائح الماليــة والنظــام المــالي لكــل مــن مركــز الجنــوب  ،منفصــل قبــل أن يــتم االضــطالع بهــذا النشــاط
  والمنظمة.

  
  ٤المادة 

  
  التمثيل المتبادل

  
املـة بالمثـل يـدعى مركـز الجنـوب إلـى أن يمثَّـل فـي جمعيـة الصـحة العالميـة، وحسـبما بناًء على مبـدأ المع  -١

على أنه مالئم، في االجتماعات األخرى من هذا القبيل والتي ُتعقد برعاية المنظمة وتكون ذات أهمية لمركـز  ُيتفق
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هــا ذات األهميــة لمركــز الجنــوب، وٕالــى المشــاركة بــدون الحــق فــي التصــويت فــي مــداوالتها بشــأن بنــود جــدول أعمال
  الجنوب.

  
بناًء على مبدأ المعاملة بالمثل تدعى المنظمة إلى أن تمثَّل في اجتماعات مجلـس ممثلـي مركـز الجنـوب،   -٢

على أنه مالئم، في االجتماعات األخرى من هذا القبيل والتي ُتعقد برعاية مركز الجنوب وتكون ذات  ُيتفقوحسبما 
وٕالـى المشـاركة بـدون الحـق فـي التصـويت فـي مـداوالتها بشـأن بنـود جـدول أعمالـه  يـة،لمنظمة الصـحة العالمأهمية 

  ذات األهمية للمنظمة.
  

  ٥المادة 
  

  تبادل المعلومات
  

ــــة باألنشــــطة الخاصــــة بالمواضــــيع محــــل االهتمــــام   -١ ــــوب المعلومــــات المتعلق ــــادل المنظمــــة ومركــــز الجن تتب
  ذها لضمان الوفاء بشروط السرية أو االمتياز.المشترك، وذلك رهنًا بأية تدابير قد يلزم اتخا

  
وتــتم تكملــة هــذا التبــادل، عنــد اللــزوم، بالمشــاورات التــي ُتعقــد بنــاًء علــى طلــب الطــرف اآلخــر فيمــا يتصــل   -٢

  فيما يتعلق بهذا االتفاق. التي تظهربالمسائل 
  

  ٦المادة 
  

  االمتيازات والحصانات
  

أو تعديل لالمتيازات و/ أو الحصانات  استثناءال يوجد في هذا االتفاق ما يمكن تفسيره أو فهمه على أنه   
التـــي يتمتـــع بهـــا كـــل مـــن المنظمـــة ومركـــز الجنـــوب بمقتضـــى االتفاقـــات الدوليـــة والقـــوانين الوطنيـــة المنطبقـــة علـــى 

  المنظمتين.
  

  ٧المادة 
  

  بدء السريان والتعديل واإلنهاء
  

سريان هذا االتفاق في تاريخ التوقيع عليه من المدير العام للمنظمة والمدير التنفيذي لمركز الجنـوب،  يبدأ  -١
  وذلك رهنًا باعتماده من جانب جمعية الصحة العالمية ومجلس مركز الجنوب.

  
ر قبـل يجوز تعديل هذا االتفاق بموافقة متبادلة كتابية. كما يجوز ألي طـرف إنهـاؤه بإخطـار الطـرف اآلخـ  -٢

  ستة شهور.
  
في حالة إنهاء االتفاق يتخذ الطرفان جميع الخطوات الضرورية كي ال يضر هذا القرار بأي من األنشطة   -٣

  الجاري تنفيذها في إطار هذا االتفاق.
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  ٨المادة 
  

  تسوية النزاعات
  

مــا قــد يترتــب علــى تفســير هــذا االتفــاق أو تطبيقــه وديــًا عــن طريــق مُيســوَّى أي نــزاع أو خــالف أو مطالبــة   
التفاوض بين الطرفين. وٕاذا أخفقت مساعي التفاوض الودي يحال أي نزاع من هذا القبيل، بناًء على طلب أي من 

  الطرفين، إلى التحكيم وفقًا لقواعد التحكيم السارية للجنة األمم المتحدة للقانون التجاري الدولي.
  

من نسختين  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ في ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُأبرم هذا االتفاق وتم التوقيع عليه في  ثباتًا لما تقدمإ و   
  كلتاهما باللغة اإلنكليزية.

  
  
  
  
  

  عن منظمة الصحة العالمية  عن مركز الجنوب
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
  
  

__________________  
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  ٦الملحق 
  

  المعتمدةإلى األمانة نتيجة للقرارات  المترتبة بالنسبة واإلدارية الماليةاآلثار 
  المجلس التنفيذي أو جمعية الصحة من ِقَبل

  
  

ـــــالعم  ٤-٦٦ج ص ع القرار    -١ ـــــل علــ ـــــتوفى ــ ـــــير صحــ ـــــة العيـ ـــــن للجميـ ـــــع: خطــــة عمــ ـــــل عالميــ ـــــة للفتــ رة ـ
٢٠١٩-٢٠١٤  

  ٦٤/٧(انظر الوثيقة ج ٢٠١٣-٢٠١٢ الصلة بالميزانية البرمجية  -٢
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA64/A64_7-ar.pdf(  

 ال ينطبقالمتوقعة على صعيد المنظمة:  النتيجة ال ينطبق الغرض االستراتيجي: 

  المتوقعة على صعيد المنظمة؟ (النتائج) كيف سيساهم هذا القرار في تحقيق النتيجة
  .٢٠١٤تنفيذ خطة العمل في عام  وسيبدأ. ٢٠١٣-٢٠١٢ال توجد صلة بالميزانية البرمجية 
    ال) القرار؟ (نعم/ هذا أو الخدمات المطلوبة في النواتج بالفعل هل تتضمن الميزانية البرمجية

 .ال ينطبق

  التكلفة المقدرة واآلثار المترتبة بالنسبة إلى المالك الوظيفي فيما يتعلق بالميزانية البرمجية  -٣
  التكلفة اإلجمالية  (أ)

التنفيــذ؛  ) مــدة ســريان القــرار التــي ســتلزم فيهــا أنشــطة األمانــة مــن أجــل١يلــي (ُيــذكر مــا 
  .)أمريكي دوالر ١٠ ٠٠٠ منها كل يبلغ وحدات إلى مقربةتكلفة تلك األنشطة ( )٢(
  )٢٠١٩-٢٠١٤ست سنوات (تغطي الفترة   )١(
مليـون دوالر أمريكـي؛  ٢٢,٣٩مليـون دوالر أمريكـي (الموظفـون:  ٢٧,١٩: المجموع  )٢(

  ماليين دوالر أمريكي) ٤,٨٠األنشطة: 
  ٢٠١٣-٢٠١٢لثنائية في االتكلفة   (ب)

مقربـة (أ) (٣مـن التكـاليف المـذكورة فـي  ٢٠١٣-٢٠١٢للثنائيـة  ُيذكر المبلـغ المخصـص
  )دوالر أمريكي ١٠ ٠٠٠إلى وحدات يبلغ كل منها 

تــوفير صــحة ب العالميــة الخاصــة خطــة العمــل لوضــع مســّودةاألعمــال التحضــيرية  تــم تمويــل
 خطـة العمـل، لكن تنفيـذ ٢٠١٣-٢٠١٢من الميزانية البرمجية  ٢٠١٩-٢٠١٤العين للجميع 

  .٢٠١٤في عام  سيبدأ
دوالر والر األمريكــي (الموظفــون: صــفر دوالر األمريكــي؛ األنشــطة: صــفر د: صــفر المجمــوع

  األمريكي)
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األقــاليم المحــددة حســب  مــع بيــانالتكــاليف،  تُــذكر مســتويات المنظمــة التــي ســتتحمل هــذه
  االقتضاء
  .ال ينطبق

ــــه ــــالميزانيالتكلفـــة المقـــدرة ضـــمن  ل أدرجـــت بالكامـــلــ ــــالبرمجية ـ ــــة المعتمــ ــــدة للثنائيــ ة ــ
  (نعم/ ال) ؟٢٠١٣-٢٠١٢

  .ال
  المدرج.غير إذا كانت اإلجابة "ال" يرجى ذكر المبلغ 

  .٢٠١٤سيبدأ تنفيذ خطة العمل في عام 
  اآلثار المترتبة بالنسبة إلى المالك الوظيفي  (ج)

  ال) ؟ (نعم/الحاليينهل يمكن تنفيذ هذا القرار من ِقَبل الموظفين 
  .نعم

معبـــرًا عنـــه بعـــدد  - إذا كانـــت اإلجابـــة "ال" ُيـــذكر العـــدد الـــالزم مـــن المـــوظفين اإلضـــافيين
مـــع بيـــان األقـــاليم المحـــددة ومجموعـــة المهـــارات الالزمـــة حســـب  - المـــوظفين المتفـــرغين

  االقتضاء.

  التمويل  -٤
  ال) (نعم/؟ ممولة بالكامل (ب)٣ والمذكورة في ٢٠١٣-٢٠١٢التكاليف المقدرة للثنائية هل 

 .٢٠١٤تنفيذ خطة العمل في عام  سيبدأو ال ينطبق. 

(مــع بيــان تفاصــيل مصــدر  األمــوالالتمويــل وكيفيــة تعبئــة  ثغــرةإذا كانــت اإلجابــة "ال" يرجــى تحديــد 
  .)التمويل المحتمل (مصادر التمويل المحتملة)

  ال ينطبق.

  
الصـــحية فـــي األرض الفلســـطينية المحتلـــة، بمـــا فيهـــا القـــدس الشـــرقية  األحـــوال  ٥-٦٦ج ص ع القرار    -١

  وفي الجوالن السوري المحتل
  ٦٤/٧(انظر الوثيقة ج ٢٠١٣-٢٠١٢ الصلة بالميزانية البرمجية  -٢

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA64/A64_7-ar.pdf(  

 جميع النتائجالمتوقعة على صعيد المنظمة:  جائالنت جميع األغراض :ةض االستراتيجياغر األ 
  

  المتوقعة على صعيد المنظمة؟ (النتائج) كيف سيساهم هذا القرار في تحقيق النتيجة
المنظمة في مجـال األمـراض السـارية، واألمـراض غيـر  على صعيديسهم هذا القرار في تحقيق النتائج المتوقعة 

  السارية، والصحة طيلة دورة العمر، وتعزيز الُنظم الصحية، والتأهب والترصد واالستجابة.
 القرار؟ (نعم/ ال)   هذا هل تتضمن الميزانية البرمجية بالفعل النواتج أو الخدمات المطلوبة في

 نعم.
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  المقدرة واآلثار المترتبة بالنسبة إلى المالك الوظيفي فيما يتعلق بالميزانية البرمجية التكلفة  -٣
  التكلفة اإلجمالية  (أ)

) مــدة ســريان القــرار التــي ســتلزم فيهــا أنشــطة األمانــة مــن أجــل التنفيــذ؛ ١ُيــذكر مــا يلــي (
  ).يأمريك دوالر ١٠ ٠٠٠ منها كل يبلغ وحدات إلى مقربةتكلفة تلك األنشطة ( )٢(
   )٢٠١٤إلى منتصف عام  ٢٠١٣الفترة من منتصف عام  شملسنة واحدة (ت  )١(
  واألنشطة) تكاليف الموظفينماليين دوالر أمريكي ( ٨,٣٤المجموع:   )٢(

  ٢٠١٣-٢٠١٢لثنائية في االتكلفة   (ب)
مقربـة (أ) (٣مـن التكـاليف المـذكورة فـي  ٢٠١٣-٢٠١٢ُيذكر المبلـغ المخصـص للثنائيـة 

  ).دوالر أمريكي ١٠ ٠٠٠يبلغ كل منها إلى وحدات 
  ن واألنشطة)تكاليف الموظفيماليين دوالر أمريكي ( ٤,٨٧المجموع: 

األقــاليم المحــددة حســب  مــع بيــانالتكــاليف،  تُــذكر مســتويات المنظمــة التــي ســتتحمل هــذه
  .االقتضاء

قـــدس سُيضـــطلع بتنفيـــذ األنشـــطة فـــي المقـــام األول مـــن خـــالل مكتـــب المنظمـــة الكـــائن فـــي ال
المسؤول عن برنامج تعاون المنظمـة مـع السـلطة الفلسـطينية. وسـوف ُتسـتكمل األنشـطة التـي 

بـدعم مـن المكتـب اإلقليمـي لشـرق المتوسـط والـدوائر التابعـة  في الميدانتضطلع بها المنظمة 
للمقر الرئيسي العاملة في مجال تنفيذ عمليـات مكافحـة شـلل األطفـال واالسـتجابة فـي حـاالت 

  األمن الصحي والبيئة. تلك العاملة في مجال والتعاون القطري وكذلك الطوارئ
ــــه ــــل أدرجـــ ــــت بالكامــ ــــالتكلف لــ ــــة المقـ ـــة درة ضـــمن ـ ـــة المعتمـــدة للثنائي ـــة البرمجي الميزاني

  (نعم/ ال) ؟٢٠١٣-٢٠١٢
  نعم.

  إذا كانت اإلجابة "ال" يرجى ذكر المبلغ غير المدرج
  دوالر أمريكي

  المترتبة بالنسبة إلى المالك الوظيفياآلثار   (ج)
  هل يمكن تنفيذ هذا القرار من ِقَبل الموظفين الحاليين؟ (نعم/ ال)

  نعم.
معبـــرًا عنـــه بعـــدد  - إذا كانـــت اإلجابـــة "ال" ُيـــذكر العـــدد الـــالزم مـــن المـــوظفين اإلضـــافيين

حســـب مـــع بيـــان األقـــاليم المحـــددة ومجموعـــة المهـــارات الالزمـــة  - المـــوظفين المتفـــرغين
  االقتضاء.
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  التمويل  -٤
  (ب) ممولة بالكامل؟ (نعم/ ال)٣والمذكورة في  ٢٠١٣-٢٠١٢هل التكاليف المقدرة للثنائية 

 ال.

إذا كانــت اإلجابــة "ال" يرجــى تحديــد ثغــرة التمويــل وكيفيــة تعبئــة األمــوال (مــع بيــان تفاصــيل مصــدر 
  التمويل المحتمل (مصادر التمويل المحتملة)).

سيســــتمر الســــعي إلــــى مليــــون دوالر أمريكــــي؛ مصــــدر (مصــــادر) التمويــــل:  ١,٥٩الثغــــرة التمويليــــة: 
الحصــول علــى التمويــل مــن خــالل المســاهمات الطوعيــة، بمــا فــي ذلــك عمليــة النــداء الموحــد؛ وقــد ُتســد 

  الثغرات التمويلية جزئيًا من خالل االشتراكات الُمقدَّرة.
  

 

  تنفيذ توصيات اللجنة المعنية بالسلع الُمنقذة ألرواح النساء واألطفال  ٧-٦٦ج ص عالقرار   -١
  ٦٤/٧(انظر الوثيقة ج ٢٠١٣-٢٠١٢الصلة بالميزانية البرمجية  -٢

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA64/A64_7-ar.pdf(  

   ٧-٤المتوقعة على صعيد المنظمة:  النتائج ١١و ٤: اناالستراتيجي انالغرض 
  ٣-١١و ٢-١١و ١-١١و    

  كيف سيساهم هذا القرار في تحقيق النتيجة (النتائج) المتوقعة على صعيد المنظمة؟
سـوف يــؤدي تنفيــذ القـرار إلــى دعــم الـدول األعضــاء فــي تحسـينها لنوعيــة الســلع الُمنقـذة ألرواح النســاء واألطفــال 

وفيـــات األمومـــة واألطفـــال وتحقيـــق الهـــدفين وٕامـــداداتها واســـتخدامها، وفـــي اتخـــاذ اإلجـــراءات الالزمـــة للحـــد مـــن 
   لأللفية. ٥و ٤اإلنمائيين 

  هل تتضمن الميزانية البرمجية بالفعل النواتج أو الخدمات المطلوبة في هذا القرار؟ (نعم/ ال)
سوف يحتاج األمر إلى موارد إضافية لدعم العمل بشأن التأهيل المسبق وضـمان الجـودة وٕايجـاد الطلـب وبشـأن 

  .أخرى ُمستبانة لتنفيذ توصيات اللجنة، والسيما فيما يتعلق بالدعم التقني المقدم من المنظمةإجراءات 
  التكلفة المقدرة واآلثار المترتبة بالنسبة إلى المالك الوظيفي فيما يتعلق بالميزانية البرمجية  -٣

  التكلفة اإلجمالية  (أ)
) مــدة ســريان القــرار التــي ســتلزم فيهــا أنشــطة األمانــة مــن أجــل التنفيــذ؛ ١مــا يلــي ( ُيــذكر

  ).أمريكي دوالر ١٠ ٠٠٠ منها كل يبلغ وحدات إلى مقربةتكلفة تلك األنشطة ( )٢(
  )٢٠١٥-٢٠١٣سنوات (تشمل الفترة  ثالث  )١(
األنشـطة:  دوالر أمريكي؛ ماليين ٦مليون دوالر أمريكي (الموظفون:  ٢٠المجموع:   )٢(

  دوالر أمريكي)مليون  ١٤
  ٢٠١٣-٢٠١٢التكلفة في الثنائية   (ب)

(أ) (مقربـة ٣مـن التكـاليف المـذكورة فـي  ٢٠١٣-٢٠١٢ُيذكر المبلـغ المخصـص للثنائيـة 
  دوالر أمريكي). ١٠ ٠٠٠إلى وحدات يبلغ كل منها 

دوالر أمريكــــي؛ األنشــــطة:  ٨٣٠ ٠٠٠دوالر أمريكــــي (الموظفــــون:  مليــــون ٥,٨٣المجمــــوع: 
  دوالر أمريكي) ماليين ٥
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تُــذكر مســتويات المنظمــة التــي ســتتحمل هــذه التكــاليف، مــع بيــان األقــاليم المحــددة حســب 
  االقتضاء

ــــه ــــل أدرجــ ــــت بالكامــ ــــل التكلفـ ــــة المقــ ـــة ـ ـــة المعتمـــدة للثنائي ـــة البرمجي درة ضـــمن الميزاني
  ؟ (نعم/ ال)٢٠١٣-٢٠١٢

  .ال
  كانت اإلجابة "ال" يرجى ذكر المبلغ غير المدرج. إذا

  مليون دوالر أمريكي ٥,٨٣
  اآلثار المترتبة بالنسبة إلى المالك الوظيفي  (ج)

  هل يمكن تنفيذ هذا القرار من ِقَبل الموظفين الحاليين؟ (نعم/ ال)
  .ال
معبـــرًا عنـــه بعـــدد  -كانـــت اإلجابـــة "ال" ُيـــذكر العـــدد الـــالزم مـــن المـــوظفين اإلضـــافيين  إذا

مـــع بيـــان األقـــاليم المحـــددة ومجموعـــة المهـــارات الالزمـــة حســـب  -المـــوظفين المتفـــرغين 
  االقتضاء.

) وموظــف ٤(ف ٤) وموظــف مــن الرتبــة م٥(ف ٥المقــر الرئيســي: موظــف واحــد مــن الرتبــة م
  .) وتتطلب كل وظيفة مهارات بشأن إدارة السلع وضمان الجودة٣(ف ٣ممن الرتبة 

  التمويل  -٤
  (ب) ممولة بالكامل؟ (نعم/ ال)٣والمذكورة في  ٢٠١٣-٢٠١٢هل التكاليف المقدرة للثنائية 

  .ال
إذا كانــت اإلجابــة "ال" يرجــى تحديــد ثغــرة التمويــل وكيفيــة تعبئــة األمــوال (مــع بيــان تفاصــيل مصــدر 

  محتمل (مصادر التمويل المحتملة)).التمويل ال
مليـــون دوالر  ٢,٦٠مليـــون دوالر أمريكـــي (وهنـــاك تعهـــد بتقـــديم  ٥,٨٣هنـــاك ثغـــرة فـــي التمويـــل قـــدرها 

السـلع الُمنقـذة ألرواح أمريكي، مصدر األمـوال: النـرويج مـن خـالل أمانـة لجنـة األمـم المتحـدة المعنيـة ب
  مصدر األموال: استراتيجية التعبئة جاٍر وضعها). مليون دوالر أمريكي، ٣,٢٣؛ والنساء واألطفال
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  ٢٠٢٠-٢٠١٣ في الفترة الصحة النفسيةالخاصة بخطة العمل الشاملة   ٨-٦٦ج ص عالقرار     -١
  ٦٤/٧(انظر الوثيقة ج ٢٠١٣-٢٠١٢ الصلة بالميزانية البرمجية  -٢

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA64/A64_7-ar.pdf(  

 ٢-٣و ١-٣المتوقعة على صـعيد المنظمـة: النتائج  ٣ الغرض االستراتيجي: 
 ٦-٣و ٥-٣و ٤-٣و ٣-٣و    

  المتوقعة على صعيد المنظمة؟ (النتائج) كيف سيساهم هذا القرار في تحقيق النتيجة
 األعضــاء : عــدد الــدولفيهــا مــا يلــيمؤشــراتها، بمــا بالمــذكورة أعــاله و  ســتالالنتــائج المتوقعــة يــرتبط هــذا القــرار ب

وعــدد الــدول  ٪ مــن إجمــالي ميزانيــة الصــحة؛١ا علــى التــي لــديها ميزانيــة خاصــة بالصــحة النفســية تزيــد قيمتهــ
المنخفضة عدد الدول األعضاء و ؛ استهلت وضع سياسات أو سن قوانين ترتبط بالصحة النفسيةاألعضاء التي 

 مدىو  ة عن الصحة النفسية وتبلغها سنويًا؛الدخل والدول األعضاء المتوسطة الدخل التي لديها مؤشرات أساسي
سـلوكية  وأمسندة بالبّينات عن فعالية التدخالت الرامية إلى التدبير العالجي الضطرابات نفسـية توافر إرشادات 

  .ن تعاطي المواد النفسانية التأثيرأو عصبية مختارة، بما فيها االضطرابات الناجمة ع
  القرار؟ (نعم/ ال)   هذا هل تتضمن الميزانية البرمجية بالفعل النواتج أو الخدمات المطلوبة في

 ال.

  التكلفة المقدرة واآلثار المترتبة بالنسبة إلى المالك الوظيفي فيما يتعلق بالميزانية البرمجية  -٣
  التكلفة اإلجمالية  (أ)

) مــدة ســريان القــرار التــي ســتلزم فيهــا أنشــطة األمانــة مــن أجــل التنفيــذ؛ ١مــا يلــي ( ُيــذكر
  ).أمريكي دوالر ١٠ ٠٠٠ منها كل يبلغ وحدات إلى مقربةتكلفة تلك األنشطة ( )٢(
  )٢٠٢٠-٢٠١٣سنوات (تغطي الفترة  ٨  )١(
مليــــــــون دوالر أمريكــــــــي؛  ٣٧دوالر أمريكــــــــي (الموظفــــــــون:  مليــــــــون ٩٧المجمــــــــوع:   )٢(

  مليون دوالر أمريكي) ٦٠األنشطة: 
  ٢٠١٣-٢٠١٢لثنائية في االتكلفة   (ب)

مقربـة (أ) (٣مـن التكـاليف المـذكورة فـي  ٢٠١٣-٢٠١٢ُيذكر المبلـغ المخصـص للثنائيـة 
  )دوالر أمريكي ١٠ ٠٠٠إلى وحدات يبلغ كل منها 

ماليـــين  ٤األنشـــطة: ماليـــين دوالر أمريكـــي (الموظفـــون: مليونـــا دوالر أمريكـــي؛  ٦المجمـــوع: 
  دوالر أمريكي)

األقــاليم المحــددة حســب  مــع بيــانالتكــاليف،  تُــذكر مســتويات المنظمــة التــي ســتتحمل هــذه
  االقتضاء

  ٪٥٤؛ والمستوى القطري: ٪٢٠؛ والمستوى اإلقليمي: ٪٢٦المقر الرئيسي: 
ــــه ــــل أدرجـ ــــت بالكامـ ــــالتكلف لـ ــــة المقـ ــــدرة ضمـ ــــالميزانين ـ ـــة ـ ـــة المعتمـــدة للثنائي ة البرمجي

  (نعم/ ال) ؟٢٠١٣-٢٠١٢
  ال.

  إذا كانت اإلجابة "ال" يرجى ذكر المبلغ غير المدرج.
  من التكلفة المقدرة) ٪٢٥مليون دوالر أمريكي ( ١,٤
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  اآلثار المترتبة بالنسبة إلى المالك الوظيفي  (ج)
  هل يمكن تنفيذ هذا القرار من ِقَبل الموظفين الحاليين؟ (نعم/ ال)

  ال.
معبـــرًا عنـــه بعـــدد  - إذا كانـــت اإلجابـــة "ال" ُيـــذكر العـــدد الـــالزم مـــن المـــوظفين اإلضـــافيين

مـــع بيـــان األقـــاليم المحـــددة ومجموعـــة المهـــارات الالزمـــة حســـب  - المـــوظفين المتفـــرغين
  االقتضاء.

مــــن وقــــت الموظــــف المتفــــرغ)  ٪١٠٠(مــــا يعــــادل  ضــــافييناإلمــــن المــــوظفين  خمســــةســــيلزم 
 أربعـة(الرئيسي في المقر  من وقت الموظف المتفرغ) ٪٥٠وموظف إضافي واحد (ما يعادل 
 ومـا يعـادل ،وسـكرتير واحـد واالضـطرابات النفسـية،موميـة خبراء دوليين في مجال الصحة الع

  المالية).للعمل بشأن المسائل  من وقت الموظف المتفرغ ٪٥٠
ن فــي يخبــراء دوليــ ســتةمنظمــة (الســتة التابعــة للقــاليم األمــوظفين إضــافيين فــي  ســتة ســيلزمو 

االحتياجــــات اإلقليميــــة مــــن ذوي المعرفــــة بواالضــــطرابات النفســــية موميــــة مجــــال الصــــحة الع
  .المعنية)
منظمـــة البلـــدان الواقعــة فـــي األقــاليم الســـتة التابعــة لل فــي اً إضـــافي اً موظفــثمانيــة عشـــر وســيلزم 

في االضطرابات النفسية واالحتياجات الوطنية ودون خبيرًا محليًا  ١٨بلدًا ( ١٨والبالغ عددها 
  المتصلة بها).اإلقليمية 

  التمويل  -٤
  (ب) ممولة بالكامل؟ (نعم/ ال)٣والمذكورة في  ٢٠١٣-٢٠١٢هل التكاليف المقدرة للثنائية 

 ال.

إذا كانــت اإلجابــة "ال" يرجــى تحديــد ثغــرة التمويــل وكيفيــة تعبئــة األمــوال (مــع بيــان تفاصــيل مصــدر 
  التمويل المحتمل (مصادر التمويل المحتملة)).

دوالر أمريكـي لتغطيـة نفقـات التنفيـذ خـالل النصـف الثـاني مـن  مليـون ١,٥سوف يلزم حشـد مبلـغ قـدره 
  من خالل الدول األعضاء والمنظمات المتعددة األطراف وغيرها من الشركاء. ٢٠١٣عام 

  
 

  العجز  ٩-٦٦ج ص ع القرار  -١

  ٦٤/٧(انظر الوثيقة ج ٢٠١٣-٢٠١٢ الصلة بالميزانية البرمجية  -٢
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA64/A64_7-ar.pdf(  

  ١-٣ النتيجة المتوقعة على صعيد المنظمة: ٣ الغرض االستراتيجي: 
  ٦-٣و ٣-٣و    

 كيف سيساهم هذا القرار في تحقيق النتيجة المتوقعة على صعيد المنظمة؟

  .يرتبط القرار بالنتائج المتوقعة حاليًا على صعيد المنظمة
  القرار؟ (نعم/ ال)هذا هل تتضمن الميزانية البرمجية بالفعل النواتج أو الخدمات المطلوبة في 

  نعم.
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  التكلفة المقدرة واآلثار المترتبة بالنسبة إلى المالك الوظيفي فيما يتعلق بالميزانية البرمجية  -٣
  التكلفة اإلجمالية  (أ)

) مــدة ســريان القــرار التــي ســتلزم فيهــا أنشــطة األمانــة مــن أجــل التنفيــذ؛ ١مــا يلــي: ( ُيــذكر
  ).أمريكي دوالر ١٠ ٠٠٠ منها كل يبلغ وحدات إلى مقربةتكلفة تلك األنشطة ( )٢(
  )٢٠١٧-٢٠١٣تغطي الفترة ( خمسة أعوام  )١(
دوالر أمريكــــــــي؛ مليــــــــون  ١٥ :الموظفــــــــون( دوالر أمريكــــــــيمليــــــــون  ٣٠ :المجمــــــــوع  )٢(

   )مليون دوالر أمريكي ١٥األنشطة: 
  ٢٠١٣-٢٠١٢لثنائية ا فيالتكلفة   ) ب(

 (أ) (مقربــاً ٣مــن التكــاليف المــذكورة فــي  ٢٠١٣-٢٠١٢ُيــذكر المبلــغ المخصــص للثنائيــة 
  ).دوالر أمريكي ١٠ ٠٠٠إلى وحدات يبلغ كل منها 

دوالر أمريكـــــي؛ األنشـــــطة: مليـــــون  ١‚٢: الموظفـــــون( دوالر أمريكـــــيمليـــــون  ٢‚٤ :المجمـــــوع
  )مليون دوالر أمريكي ١‚٢

األقــاليم المحــددة حســب  مــع بيــانالتكــاليف،  تُــذكر مســتويات المنظمــة التــي ســتتحمل هــذه
   .االقتضاء

  جميع مستويات المنظمة.
ــــه ــــل أدرجـ ــــت بالكامـ ــــالتكلف لـ ــــة المقـ ــــدرة ضمـ ــــالميزانين ـ ـــة ـ ـــة المعتمـــدة للثنائي ة البرمجي

  (نعم/ ال) ؟٢٠١٣-٢٠١٢
  نعم.

  إذا كانت اإلجابة "ال" يرجى ذكر المبلغ غير المدرج.
  اآلثار المترتبة بالنسبة إلى المالك الوظيفي  (ج)

  هل يمكن تنفيذ هذا القرار من ِقَبل الموظفين الحاليين؟ (نعم/ ال)
وفـي  مـوظفين فـي أربعـة مكاتـب إقليميـةيلزم في الثنائيـة المقبلـة تعيـين عـدد إضـافي مـن ال :ال

  .الرئيسي المقر
معبـــرًا عنـــه بعـــدد  - إذا كانـــت اإلجابـــة "ال" ُيـــذكر العـــدد الـــالزم مـــن المـــوظفين اإلضـــافيين

مع بيان األقاليم المحددة ومجموعة (مجموعـات) المهـارات الالزمـة  - الموظفين المتفرغين
  حسب االقتضاء.

تعيين موظف إضافي متفرغ واحد يكون بمثابة جهة تنسيق في كل من المكتب اإلقليمـي  يلزم
ــا و المكتــب اإلقليمــي ألجنــوب شــرق آســيا و ألفريقيــا والمكتــب اإلقليمــي ل المكتــب اإلقليمــي وروب

  .شرق المتوسطل
بمـا عادة التأهيل، إلوضع برنامج الرئيسي يعنيان بفي المقر تعيين موظفين تقنيين اثنين يلزم 

الشاملة لرعاية العـاجزين وتحسـين تعزيز النظم الصحية و  في ذلك توفير التكنولوجيا المساعدة
  جمع البيانات.عملية 
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  التمويل  -٤
  (ب) ممولة بالكامل؟ (نعم/ ال)٣والمذكورة في  ٢٠١٣-٢٠١٢هل التكلفة المقدرة للثنائية 

  من األموال الالزمة متاح. ٪٨٠ال: 
كانــت اإلجابــة "ال" يرجــى تحديــد ثغــرة التمويــل وكيفيــة تعبئــة األمــوال (مــع بيــان تفاصــيل مصــدر  إذا

  التمويل المحتمل (مصادر التمويل المحتملة)).
؛ مصدر (مصادر) التمويل: جـرت مفاتحـة عـدد مـن الجهـات المانحـة بشـأن أمريكي دوالر ٤٨٠ ٠٠٠

الدوليـة، والمناقشـات مسـتمرة فـي هـذا  CBMلدوليـة وهيئـة تقديم الدعم، ومنها الوكالة األمريكية للتنمية ا
  الصدد.

  
 

اإلعــالن السياســي لالجتمــاع الرفيــع المســتوى للجمعيــة العامــة بشــأن  متابعــة  ١٠-٦٦ج ص ع القرار    -١
  الوقاية من األمراض غير المعدية (غير السارية) ومكافحتها

  ٦٤/٧(انظر الوثيقة ج ٢٠١٣-٢٠١٢ الصلة بالميزانية البرمجية  -٢
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA64/A64_7-ar.pdf(  

، ٢-٣، ١-٣المتوقعة على صعيد المنظمة:  جائالنت ٩و ٦و ٣ :ةض االستراتيجياغر األ 
  ٤-٦، ٣-٦، ٢-٦، ١-٦، ٦-٣، ٤-٣، ٣-٣ ،
  ٤-٩، ٣-٩، ١-٩، ٥-٦  

  المتوقعة على صعيد المنظمة؟ (النتائج) النتيجة كيف سيساهم هذا القرار في تحقيق
 ٢٠٢٠-٢٠١٣تتضمن خطة العمل العالميـة للمنظمـة مـن أجـل الوقايـة مـن األمـراض غيـر السـارية ومكافحتهـا 

مجموعـة خيــارات فــي مجــال السياسـات وٕاجــراءات لكــل أصــحاب المصــلحة. وهـي معروضــة تحــت ســتة أغــراض 
ة: الوقايــة والحــد مــن المــرض والعجــز والوفــاة المبكــرة (النتيجــة المتوقعــة ســتحقق مــا يلــي فــي حالــة تنفيــذها بفعاليــ

)؛ وتعزيز الصحة والتنمية، والوقاية أو الحد مـن عوامـل الخطـر (النتيجـة المتوقعـة علـى ٣على صعيد المنظمة 
نتيجــة )؛ وتحســين التغذيــة طيلــة دورة العمــر، ودعــم الصــحة العموميــة والتنميــة المســتدامة (ال٦صــعيد المنظمــة 

  ).٩المتوقعة على صعيد المنظمة 
  القرار؟ (نعم/ ال)   هذا هل تتضمن الميزانية البرمجية بالفعل النواتج أو الخدمات المطلوبة في

 نعم.

  التكلفة المقدرة واآلثار المترتبة بالنسبة إلى المالك الوظيفي فيما يتعلق بالميزانية البرمجية  -٣
  التكلفة اإلجمالية  (أ)

) مــدة ســريان القــرار التــي ســتلزم فيهــا أنشــطة األمانــة مــن أجــل التنفيــذ؛ ١مــا يلــي ( ُيــذكر
  ).أمريكي دوالر ١٠ ٠٠٠ منها كل يبلغ وحدات إلى مقربةتكلفة تلك األنشطة ( )٢(
  ٢٠٢٠-٢٠١٣ثماني سنوات تغطي الفترة   )١(
، )٢٠١٥-٢٠١٤مليون دوالر أمريكي ( ١٩٢)، و٢٠١٣مليون دوالر أمريكي ( ٧٥  )٢(

مليـــــــــون دوالر أمريكـــــــــي  ٢٧٦)، و٢٠١٧-٢٠١٦مليـــــــــون دوالر أمريكـــــــــي ( ٢٣٠و
  )٢٠٢٠مليون دوالر أمريكي ( ١٦٥)، و٢٠١٩-٢٠١٨(
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  ٢٠١٣-٢٠١٢لثنائية في االتكلفة   (ب)
مقربـة (أ) (٣مـن التكـاليف المـذكورة فـي  ٢٠١٣-٢٠١٢ُيذكر المبلـغ المخصـص للثنائيـة 

  ).أمريكيدوالر  ١٠ ٠٠٠إلى وحدات يبلغ كل منها 
مليـون دوالر  ٣٠األنشـطة: ، و مليون دوالر أمريكي ٤٥الموظفون: مليون دوالر أمريكي ( ٧٥

  أمريكي)
األقــاليم المحــددة حســب  مــع بيــانالتكــاليف،  تُــذكر مســتويات المنظمــة التــي ســتتحمل هــذه

  .االقتضاء
  جميع مستويات المنظمة الثالثة.

ــــه ــــل أدرجـ ــــت بالكامـ ــــالتكلف لـ ــــة المقـ ــــرة ضمدـ ــــالميزانين ـ ـــة ـ ـــة المعتمـــدة للثنائي ة البرمجي
  (نعم/ ال) ؟٢٠١٣-٢٠١٢

  نعم.
  إذا كانت اإلجابة "ال" يرجى ذكر المبلغ غير المدرج

  اآلثار المترتبة بالنسبة إلى المالك الوظيفي  (ج)
  هل يمكن تنفيذ هذا القرار من ِقَبل الموظفين الحاليين؟ (نعم/ ال)

  ال.
معبـــرًا عنـــه بعـــدد  - كانـــت اإلجابـــة "ال" ُيـــذكر العـــدد الـــالزم مـــن المـــوظفين اإلضـــافيين إذا

مـــع بيـــان األقـــاليم المحـــددة ومجموعـــة المهـــارات الالزمـــة حســـب  - المـــوظفين المتفـــرغين
  االقتضاء.

يلــزم تعزيــز المــالك الــوظيفي علــى مســتويات المنظمــة الثالثــة. ويلــزم شــغل الوظــائف الشــاغرة 
  حاليًا.

  التمويل  -٤
  (ب) ممولة بالكامل؟ (نعم/ ال)٣والمذكورة في  ٢٠١٣-٢٠١٢هل التكاليف المقدرة للثنائية 

 ال.

إذا كانــت اإلجابــة "ال" يرجــى تحديــد ثغــرة التمويــل وكيفيــة تعبئــة األمــوال (مــع بيــان تفاصــيل مصــدر 
  التمويل المحتمل (مصادر التمويل المحتملة)).

ي إلكمـال األنشـطة المسـتمرة مـن أجـل التنفيـذ الكامـل لخطـة العمـل مليـون دوالر أمريكـ ٣٠سيلزم مبلـغ 
الخاصــة باالســتراتيجية العالميــة للوقايــة مــن األمــراض غيــر الســارية ومكافحتهــا والتــي اعتمــدتها جمعيــة 

. ويشمل هذا الرقم مبلغًا وقـدره ٢٠١٣-٢٠٠٨، والتي تغطي الفترة ١٤-٦١ج ص عالصحة في القرار 
كــي تــتمكن المنظمــة مــن البــدء فــي تنفيــذ  ٢٠١٣يكــي لألعمــال الكتابيــة فــي عــام ماليــين دوالر أمر  ١٠

األنشــطة الــواردة ضــمن خطــة العمــل العالميــة مــن أجــل الوقايــة مــن األمــراض غيــر الســارية ومكافحتهــا 
٢٠٢٠-٢٠١٣.  
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  الوقاية من أمراض المناطق المدارية المهملة   ١٢-٦٦ج ص ع القرار  -١
  ٦٤/٧(انظر الوثيقة ج ٢٠١٣-٢٠١٢ بالميزانية البرمجية الصلة  -٢

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA64/A64_7-ar.pdf(  

   ٣-١ النتيجة المتوقعة على صعيد المنظمة: ١ الغرض االستراتيجي: 
 كيف سيساهم هذا القرار في تحقيق النتيجة المتوقعة على صعيد المنظمة؟

الدعم صيانة هو الماثل أمامها المناطق المدارية المهملة، فإن التحدي الرئيسي  التغّلب على أمراضإذا ما ُأِريد 
ة، ذكور المـمـراض مكافحة األتدخالت بتغطية وافية تحقيق ما يلي: ًا لمن الدول األعضاء والشركاء ضمانالمقدم 

  قرار في مواجهة هذا التحدي.سهم الوسيتعزيز النظم الصحية. ضرورة الخدمات، و تقديم والتوسع المستمر في 
  القرار؟ (نعم/ ال)هذا هل تتضمن الميزانية البرمجية بالفعل النواتج أو الخدمات المطلوبة في 

  نعم.
  التكلفة المقدرة واآلثار المترتبة بالنسبة إلى المالك الوظيفي فيما يتعلق بالميزانية البرمجية  -٣

  التكلفة اإلجمالية  (أ)
) مــدة ســريان القــرار التــي ســتلزم فيهــا أنشــطة األمانــة مــن أجــل التنفيــذ؛ ١مــا يلــي: ( ُيــذكر

  ).أمريكي دوالر ١٠ ٠٠٠ منها كل يبلغ وحدات إلى مقربةتكلفة تلك األنشطة ( )٢(
  )٢٠٢٠-٢٠١٣تغطي الفترة ( ثمانية أعوام  )١(
ـــــــين  ٩ :المجمـــــــوع  )٢( ـــــــين  ٣‚٦ :الموظفـــــــون( دوالر أمريكـــــــيمالي دوالر أمريكـــــــي؛ مالي

   )ماليين دوالر أمريكي ٥‚٤األنشطة: 
  ٢٠١٣-٢٠١٢لثنائية ا فيالتكلفة   (ب)

 (أ) (مقربــاً ٣مــن التكــاليف المــذكورة فــي  ٢٠١٣-٢٠١٢ُيــذكر المبلــغ المخصــص للثنائيــة 
  )دوالر أمريكي ١٠ ٠٠٠إلى وحدات يبلغ كل منها 

 ٦٠٠ ٠٠٠األنشطة: الموظفون: صفر دوالر أمريكي، ( دوالر أمريكي ٦٠٠ ٠٠٠ :المجموع
  )دوالر أمريكي

األقــاليم المحــددة حســب  مــع بيــانالتكــاليف،  تُــذكر مســتويات المنظمــة التــي ســتتحمل هــذه
   .االقتضاء

  .٪٣٠ -؛ المقر الرئيسي ٪٧٠ -األقاليم والبلدان 
ــــه ــــل أدرجـ ــــت بالكامـ ــــالتكلف لـ ــــة المقـ ــــدرة ضمـ ــــالميزانين ـ ـــة ة ـ ـــة المعتمـــدة للثنائي البرمجي

  (نعم/ ال) ؟٢٠١٣-٢٠١٢
  ال.

  إذا كانت اإلجابة "ال" يرجى ذكر المبلغ غير المدرج.
  دوالر أمريكي ٦٠٠ ٠٠٠
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  اآلثار المترتبة بالنسبة إلى المالك الوظيفي  (ج)
  هل يمكن تنفيذ هذا القرار من ِقَبل الموظفين الحاليين؟ (نعم/ ال)

  نعم.
معبـــرًا عنـــه بعـــدد  - كانـــت اإلجابـــة "ال" ُيـــذكر العـــدد الـــالزم مـــن المـــوظفين اإلضـــافيين إذا

مع بيان األقاليم المحددة ومجموعة (مجموعـات) المهـارات الالزمـة  - الموظفين المتفرغين
  حسب االقتضاء.

  التمويل  -٤
  (ب) ممولة بالكامل؟ (نعم/ ال)٣والمذكورة في  ٢٠١٣-٢٠١٢المقدرة للثنائية  هل التكلفة

  نعم.
إذا كانــت اإلجابــة "ال" يرجــى تحديــد ثغــرة التمويــل وكيفيــة تعبئــة األمــوال (مــع بيــان تفاصــيل مصــدر 

  التمويل المحتمل (مصادر التمويل المحتملة)).
  .ينطبق ال

  
 

متابعــة تقريــر الفريــق العامــل المعنــي بانتخــاب المــدير العــام لمنظمــة الصــحة   ١٨-٦٦ج ص ع القرار    -١
  العالمية

  ٦٤/٧(انظر الوثيقة ج ٢٠١٣-٢٠١٢ الصلة بالميزانية البرمجية  -٢
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA64/A64_7-ar.pdf(  

   ١-١٢ النتيجة المتوقعة على صعيد المنظمة: ١٢ الغرض االستراتيجي: 
 كيف سيساهم هذا القرار في تحقيق النتيجة المتوقعة على صعيد المنظمة؟

  يرتبط القرار بالنتائج المتوقعة على صعيد المنظمة.
  القرار؟ (نعم/ ال)هذا هل تتضمن الميزانية البرمجية بالفعل النواتج أو الخدمات المطلوبة في 

  ال.
  المقدرة واآلثار المترتبة بالنسبة إلى المالك الوظيفي فيما يتعلق بالميزانية البرمجية التكلفة  -٣

  التكلفة اإلجمالية  (أ)
) مــدة ســريان القــرار التــي ســتلزم فيهــا أنشــطة األمانــة مــن أجــل التنفيــذ؛ ١ُيــذكر مــا يلــي: (

  ).أمريكي دوالر ١٠ ٠٠٠ منها كل يبلغ وحدات إلى مقربةتكلفة تلك األنشطة ( )٢(
  )٢٠١٧-٢٠١٦ابتداًء من الثنائية ( كل خمس سنوات  )١(
ـــ اً دوالر  ٧٠ ٩٣٦ :المجمـــوع  )٢( ـــ :تكـــاليف المـــوظفين(ًا أمريكي مريكـــي؛ األدوالر صـــفر بال

  )دوالرًا أمريكياً  ٧٠ ٩٣٦األنشطة: تكاليف 
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  ٢٠١٣-٢٠١٢التكلفة في الثنائية     ) ب(
 (أ) (مقربــاً ٣مــن التكــاليف المــذكورة فــي  ٢٠١٣-٢٠١٢المبلــغ المخصــص للثنائيــة  ُيــذكر

  ).دوالر أمريكي ١٠ ٠٠٠إلى وحدات يبلغ كل منها 
لمـــوظفين: صـــفر بالـــدوالر األمريكـــي؛ تكـــاليف اتكـــاليف ( مريكـــياألدوالر صـــفر بالـــ :المجمـــوع

  .)صفر بالدوالر األمريكي ألنشطة:ا
األقــاليم المحــددة حســب  مــع بيــانالتكــاليف،  ســتتحمل هــذهتُــذكر مســتويات المنظمــة التــي 

   .االقتضاء
  المقر الرئيسي.

ــــه ــــل أدرجـ ــــت بالكامـ ــــالتكلف لـ ــــة المقـ ــــدرة ضمـ ــــالميزانين ـ ـــة ـ ـــة المعتمـــدة للثنائي ة البرمجي
  (نعم/ ال) ؟٢٠١٣-٢٠١٢

ة ـــــــــرة الماليــــــــبالفتر ــــــــق األمــــــــ. وال يتعل٢٠١٧-٢٠١٦ة ــــــــة البرمجيــــــــي الميزانيــــــــســــــُتدرج ف :ال
٢٠١٣-٢٠١٢.  

  إذا كانت اإلجابة "ال" يرجى ذكر المبلغ غير المدرج.
  .ال ينطبق

  اآلثار المترتبة بالنسبة إلى المالك الوظيفي  (ج)
  هل يمكن تنفيذ هذا القرار من ِقَبل الموظفين الحاليين؟ (نعم/ ال)

  نعم.
معبـــرًا عنـــه بعـــدد  - كانـــت اإلجابـــة "ال" ُيـــذكر العـــدد الـــالزم مـــن المـــوظفين اإلضـــافيين إذا

مع بيان األقاليم المحددة ومجموعة (مجموعـات) المهـارات الالزمـة  - الموظفين المتفرغين
  حسب االقتضاء.

  التمويل  -٤
  (نعم/ ال)(ب) ممولة بالكامل؟ ٣والمذكورة في  ٢٠١٣-٢٠١٢هل التكلفة المقدرة للثنائية 

  ال ينطبق.
إذا كانــت اإلجابــة "ال" يرجــى تحديــد ثغــرة التمويــل وكيفيــة تعبئــة األمــوال (مــع بيــان تفاصــيل مصــدر 

  التمويل المحتمل (مصادر التمويل المحتملة)).
  ال ينطبق.
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  نقل جنوب السودان من إقليم شرق المتوسط إلى اإلقليم األفريقي  ٢١-٦٦ج ص ع القرار     -١
  ٦٤/٧(انظر الوثيقة ج ٢٠١٣-٢٠١٢ الصلة بالميزانية البرمجية  -٢

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA64/A64_7-ar.pdf(  

  جميع النتائجالمتوقعة على صعيد المنظمة:  النتيجة جميع األغراض الغرض االستراتيجي: 
  المنظمةالمتوقعة على صعيد  ةاالستراتيجي 

  المتوقعة على صعيد المنظمة؟ (النتائج) القرار في تحقيق النتيجةكيف سيساهم هذا 
سيحافظ على المساهمات الحالية ما دامت األنشطة الجاريـة ستسـتمر. ومـع ذلـك فـإن إنشـاء مكتـب قطـري تـابع 

  للمنظمة ومكتمل سيعزز صورة المنظمة في جنوب السودان.
  القرار؟ (نعم/ ال)   هذا مات المطلوبة فيهل تتضمن الميزانية البرمجية بالفعل النواتج أو الخد

 .نعم

  التكلفة المقدرة واآلثار المترتبة بالنسبة إلى المالك الوظيفي فيما يتعلق بالميزانية البرمجية  -٣
  التكلفة اإلجمالية  (أ)

) مــدة ســريان القــرار التــي ســتلزم فيهــا أنشــطة األمانــة مــن أجــل التنفيــذ؛ ١ُيــذكر مــا يلــي (
  ).أمريكي دوالر ١٠ ٠٠٠ منها كل يبلغ وحدات إلى مقربةاألنشطة (تكلفة تلك  )٢(
  ال يوجد حد زمني  )١(
المجمـــوع: صـــفر دوالر أمريكـــي (تكـــاليف المـــوظفين: صـــفر دوالر أمريكـــي؛ تكـــاليف   )٢(

  األنشطة: صفر دوالر أمريكي)
  وسينطوي التنفيذ على إعادة توزيع للموارد  

  ٢٠١٣-٢٠١٢لثنائية في االتكلفة   (ب)
مقربـة (أ) (٣مـن التكـاليف المـذكورة فـي  ٢٠١٣-٢٠١٢ُيذكر المبلـغ المخصـص للثنائيـة 

  )دوالر أمريكي ١٠ ٠٠٠إلى وحدات يبلغ كل منها 
المجمــوع: صــفر دوالر أمريكــي (تكــاليف المــوظفين: صــفر دوالر أمريكــي؛ تكــاليف األنشــطة: 

  صفر دوالر أمريكي)
  وسينطوي التنفيذ على إعادة توزيع للموارد

األقــاليم المحــددة حســب  مــع بيــانالتكــاليف،  تُــذكر مســتويات المنظمــة التــي ســتتحمل هــذه
  االقتضاء

، وفــــي المكتــــب اإلقليمــــي ٢٠١٣فــــي المكتــــب اإلقليمــــي لشــــرق المتوســــط خــــالل أيــــار/ مــــايو 
ألفريقيــــا بعــــد ذلــــك. ويجــــب أن يبــــيَّن التمويــــل الخــــاص بجنــــوب الســــودان فــــي إطــــار مــــا يــــتم 

  .٢٠١٥-٢٠١٤مي ألفريقيا في الميزانية البرمجية تخصيصه للمكتب اإلقلي
ــــه ــــل أدرجـ ــــت بالكامـ ــــالتكلف لـ ــــة المقـ ــــدرة ضمـ ــــالميزانين ـ ـــة ـ ـــة المعتمـــدة للثنائي ة البرمجي

  (نعم/ ال) ؟٢٠١٣-٢٠١٢
نعــــم، ينبغــــي أن يكــــون المبلــــغ المخصــــص لجنــــوب الســــودان فــــي الميزانيــــة البرمجيــــة، وقــــدره 

ًا. ومع ذلـك هنـاك حاليـًا عجـز فـي التمويـل للمخصصـات وقـدره مليون دوالر أمريكي كافي ٥٤
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ماليين دوالر أمريكـي، وقـد تلـزم تعبئـة مـوارد إضـافية وتخصيصـها قبـل نهايـة الثنائيـة. وقـد  ٥
دوالر أمريكي،  ٦١٦ ٠٠٠، وقدره ١٣و ١٢يكون المبلغ المخصص للغرضين االستراتيجيين 

ـــًا للثنائيـــة الجاريـــة، ولكنـــه ال يكفـــي لت كـــاليف التشـــغيل والمـــوظفين اإلداريـــين والتنظيميـــين كافي
كي يتمكن المكتب القطـري  ٢٠١٥-٢٠١٤من الميزانية البرمجية  ٦الالزمين في إطار الفئة 

  ، من العمل بكامل طاقته.٢٠١٥-٢٠١٤التابع للمنظمة، والذي سيتم إنشاؤه في الثنائية 
  إذا كانت اإلجابة "ال" يرجى ذكر المبلغ غير المدرج.

  اآلثار المترتبة بالنسبة إلى المالك الوظيفي  (ج)
  هل يمكن تنفيذ هذا القرار من ِقَبل الموظفين الحاليين؟ (نعم/ ال).

نعـــم، علـــى الـــرغم مـــن إمكانيـــة تعيـــين ممثـــل للمنظمـــة، وســـيلزم إنشـــاء وظـــائف أخـــرى وتنظـــيم 
  المالك الوظيفي.

معبـــرًا عنـــه بعـــدد  - كانـــت اإلجابـــة "ال" ُيـــذكر العـــدد الـــالزم مـــن المـــوظفين اإلضـــافيين إذا
مـــع بيـــان األقـــاليم المحـــددة ومجموعـــة المهـــارات الالزمـــة حســـب  - المـــوظفين المتفـــرغين

  االقتضاء.
  يحدد فيما بعد.

  التمويل  -٤
  كامل؟ (نعم/ ال)(ب) ممولة بال٣والمذكورة في  ٢٠١٣-٢٠١٢هل التكاليف المقدرة للثنائية 

 نعم، ولكن قد تلزم إعادة تخصيص التمويل مرة واحدة لتمويل تكاليف تدشين المكتب وتشغيله.

إذا كانــت اإلجابــة "ال" يرجــى تحديــد ثغــرة التمويــل وكيفيــة تعبئــة األمــوال (مــع بيــان تفاصــيل مصــدر 
  التمويل المحتمل (مصادر التمويل المحتملة)).

  ال ينطبق.
  

 

إحداث تحويل في تعليم القوى العاملة الصحية دعمًا لتحقيق التغطية الصحية   ٢٣-٦٦ج ص ع القرار    -١
  الشاملة

  ٦٤/٧(انظر الوثيقة ج ٢٠١٣-٢٠١٢ الصلة بالميزانية البرمجية  -٢
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA64/A64_7-ar.pdf(  

   ٩-١٠المتوقعة على صعيد المنظمة:  النتيجة ١٠ الغرض االستراتيجي: 
  للميزانية ٢-٢-٤، المخرج ٢-٤الحصيلة ( الميزانية البرمجيةفي  ٤الفئة ( 
  )٢٠١٥-٢٠١٤ ةالبرمجي  )٢٠١٥-٢٠١٤  

  المتوقعة على صعيد المنظمة؟ (النتائج) كيف سيساهم هذا القرار في تحقيق النتيجة
مـن برنـامج  ٤يتعلق القرار باألنشطة الخاصة بالخدمات الصحية المتكاملة التي تركز علـى النـاس ضـمن الفئـة 

سيندرج تنفيـذ القــرار ضمــن الحصـيلة  ٢٠١٥-٢٠١٤العمل العام الثاني عشر. وفيما يتعلق بالميزانية البرمجية 
ـــذ االســـت٢-٢-٤والُمخـــرج  ٢-٤ ـــدان مـــن تخطـــيط وتنفي راتيجيات التـــي تتماشـــى مـــع االســـتراتيجية : "تمكـــين البل

العالميـــة للمنظمـــة بشـــأن المـــوارد البشـــرية الصـــحية والمدونـــة العالميـــة للمنظمـــة لقواعـــد الممارســـة بشـــأن توظيـــف 
، واألنشـــطة مدرجـــة فـــي الميزانيـــة البرمجيـــة ٢٠١٧-٢٠١٣العـــاملين الصـــحيين الـــدوليين". ويشـــمل القـــرار الفتـــرة 
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بغي أن يسفر تنفيذ القرار عن زيادة عدد البلدان التي لديها خطـة اسـتثمار لتعزيـز . وين٢٠١٥-٢٠١٤المعتمدة 
و/ أو تحسين تدريب وتعليم القوى العاملة الصحية، حسب االحتياجات الصـحية الوطنيـة. وسيشـمل ذلـك إجـراء 

تحســـين تلبيـــة تقيـــيم للممارســـات واإلرشـــادات والتعـــاون حاليـــًا مـــن أجـــل إحـــداث تحويـــل فـــي ُنظـــم التعلـــيم دعمـــًا ل
  احتياجات الناس الصحية.

  القرار؟ (نعم/ ال)   هذا هل تتضمن الميزانية البرمجية بالفعل النواتج أو الخدمات المطلوبة في
 نعم.

  التكلفة المقدرة واآلثار المترتبة بالنسبة إلى المالك الوظيفي فيما يتعلق بالميزانية البرمجية  -٣
  التكلفة اإلجمالية  (أ)

) مــدة ســريان القــرار التــي ســتلزم فيهــا أنشــطة األمانــة مــن أجــل التنفيــذ؛ ١مــا يلــي ( ُيــذكر
  ).أمريكي دوالر ١٠ ٠٠٠ منها كل يبلغ وحدات إلى مقربةتكلفة تلك األنشطة ( )٢(
  )٢٠١٧-٢٠١٣خمس سنوات (تشمل الفترة   )١(
؛ مليــــــون دوالر أمريكـــــــي ٣,٣مليـــــــون دوالر أمريكــــــي (الموظفـــــــون:  ٥,٥المجمــــــوع:   )٢(

  مليون دوالر أمريكي) ٢,٢األنشطة: 
  

 ٢٠١٣-٢٠١٢مليـون دوالر أمريكـي للثنائيـة  ٠,٦وتتضمن الميزانيـات البرمجيـة ذات الصـلة 
ــــة  مليــــون ٣,١و ــــة ٢٠١٥-٢٠١٤دوالر أمريكــــي للثنائي ــــذ فــــي الثنائي . وســــيتأتى تمويــــل التنفي

من مزيج مـن االشـتراكات المقـدرة والمسـاهمات الطوعيـة التـي يـتمخض عنهـا  ٢٠١٥-٢٠١٤
  الحوار الخاص بالتمويل ومتابعة تعبئة الموارد.

  ٢٠١٣-٢٠١٢لثنائية في االتكلفة   (ب)
مقربـة (أ) (٣مـن التكـاليف المـذكورة فـي  ٢٠١٣-٢٠١٢ُيذكر المبلـغ المخصـص للثنائيـة 

  )دوالر أمريكي ١٠ ٠٠٠إلى وحدات يبلغ كل منها 
دوالر أمريكــــــي؛ األنشــــــطة:  ٢٠٠ ٠٠٠دوالر أمريكــــــي (الموظفــــــون:  ٦٠٠ ٠٠٠المجمــــــوع: 

  دوالر أمريكي) ٤٠٠ ٠٠٠
األقــاليم المحــددة حســب  مــع بيــانالتكــاليف،  تُــذكر مســتويات المنظمــة التــي ســتتحمل هــذه

  االقتضاء
  المقر الرئيسي والمكاتب اإلقليمية الستة.

ــــه ــــل أدرجـ ــــت بالكامـ ــــالتكلف لـ ــــة المقـ ــــدرة ضمـ ــــالميزانين ـ ـــة ـ ـــة المعتمـــدة للثنائي ة البرمجي
  (نعم/ ال) ؟٢٠١٣-٢٠١٢

  نعم.
  إذا كانت اإلجابة "ال" يرجى ذكر المبلغ غير المدرج.
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  بالنسبة إلى المالك الوظيفياآلثار المترتبة   (ج)
  هل يمكن تنفيذ هذا القرار من ِقَبل الموظفين الحاليين؟ (نعم/ ال).

ســيلزم موظفــون إضــافيون فــي المقــر الرئيســي والمكاتــب اإلقليميــة مــن أجــل تنفيــذ األنشــطة  :ال
  التالية:

  تكييف أداة التقييم والمبادئ التوجيهية واختبارها ميدانياً   •
  تقديم الدعم التقني إلى الدول األعضاء  •
  تنظيم اجتماعات إقليمية للتدريب والرصد  •
إعــــداد نهــــوج عالميــــة وٕاقليميــــة يمكــــن أن تشــــمل اســــتراتيجيات للتعلــــيم التحــــويلي   •

  للمهنيين الصحيين.
معبـــرًا عنـــه بعـــدد  - إذا كانـــت اإلجابـــة "ال" ُيـــذكر العـــدد الـــالزم مـــن المـــوظفين اإلضـــافيين

مـــع بيـــان األقـــاليم المحـــددة ومجموعـــة المهـــارات الالزمـــة حســـب  - المتفـــرغين المـــوظفين
  االقتضاء.

سيلزم ما يعادل موظفًا إضافيًا متفرغًا على المستوى العالمي من أجل تكييف األدوات وٕاعـداد 
النهــوج، وتنســيق ورصــد األنشــطة اإلقليميــة. وعــالوة علــى ذلــك ســيلزم مــا يعــادل موظفــًا واحــدًا 

مــن وقــت  ٪٦٠(مــا يعــادل  خمســة مــوظفين متفــرغينو المكتــب اإلقليمــي ألفريقيــا،  متفرغــًا فــي
أن و بواقـــع موظـــف واحـــد فـــي كـــل مكتـــب مـــن المكاتـــب اإلقليميـــة األخـــرى،  الموظـــف المتفـــرغ)

ــــُنظم الصــــحية. وهــــذه االحتياجــــات مــــن  ــــيم الصــــحي وال يتمتعــــوا بالمهــــارات فــــي مجــــالي التعل
ســـتقل االحتياجـــات  ٢٠١٧-٢٠١٦وفـــي الثنائيـــة  .٢٠١٥-٢٠١٤المـــوظفين تتعلـــق بالثنائيـــة 

  من الموظفين إلى النصف، وسيتم توزيعهم بالتساوي على المقر الرئيسي والمكاتب اإلقليمية.
  
  التمويل  -٤

  (ب) ممولة بالكامل؟ (نعم/ ال)٣والمذكورة في  ٢٠١٣-٢٠١٢هل التكاليف المقدرة للثنائية 
دوالر أمريكـــي، ال يشـــمل إال جـــزءًا مـــن المـــالك  ١٠٠ ٠٠٠الحـــالي المتـــاح والـــذي يبلـــغ  ال، فالتمويـــل

الـــوظيفي الـــالزم. ويلـــزم التمويـــل مـــن أجـــل اســـتعراض وتكييـــف األداة الحاليـــة واالختبـــار الميـــداني لهـــا، 
ده). بالتعاون مع الدول األعضاء، وتنظيم مشـاورتين تقنيتـين (واحـدة قبـل االختبـار الميـداني وواحـدة بعـ

 وسيلزم االستعانة بخبير تقني لدعم فريق األمانة.

إذا كانــت اإلجابــة "ال" يرجــى تحديــد ثغــرة التمويــل وكيفيــة تعبئــة األمــوال (مــع بيــان تفاصــيل مصــدر 
  التمويل المحتمل (مصادر التمويل المحتملة)).

  مليون دوالر أمريكي؛ مصدر (مصادر) التمويل: جهات مانحة، خارجية ودولية. ٠,٥
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  التوحيد القياسي والتشغيل البيني في مجال الصحة اإللكترونية    ٢٤-٦٦ج ص ع القرار  -١
  ٦٤/٧(انظر الوثيقة ج ٢٠١٣-٢٠١٢الصلة بالميزانية البرمجية   -٢

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA64/A64_7-ar.pdf(  

  ٧-١٠المتوقعة على صعيد المنظمة:  النتيجة ١٠الغرض االستراتيجي:  

  كيف سيساهم هذا القرار في تحقيق النتيجة (النتائج) المتوقعة على صعيد المنظمة؟
مــن شــأنه أن يقــّوي نظــم المعلومــات الصــحية القطريــة عــن طريــق دعــم تــوفير بيانــات دقيقــة وموثوقــة فــي الوقــت 

   المناسب من أجل اتخاذ القرارات.
  هل تتضمن الميزانية البرمجية بالفعل النواتج أو الخدمات المطلوبة في هذا القرار؟ (نعم/ ال)

  نعم.
  التكلفة المقدرة واآلثار المترتبة بالنسبة إلى المالك الوظيفي فيما يتعلق بالميزانية البرمجية  -٣

  التكلفة اإلجمالية  (أ)
) مــدة ســريان القــرار التــي ســتلزم فيهــا أنشــطة األمانــة مــن أجــل التنفيــذ؛ ١مــا يلــي ( ُيــذكر

  ).أمريكي دوالر ١٠ ٠٠٠ منها كل يبلغ وحدات إلى مقربةتكلفة تلك األنشطة ( )٢(
  )٢٠١٧-٢٠١٣سنوات (تشمل الفترة  خمس  )١(
دوالر أمريكــــــي؛  ٧٥٠ ٠٠٠مليــــــون دوالر أمريكــــــي (الموظفــــــون:  ٢,٢٥المجمــــــوع:   )٢(

  دوالر أمريكي)مليون  ١,٥األنشطة: 
  ٢٠١٣-٢٠١٢التكلفة في الثنائية   (ب)

(أ) (مقربـة ٣مـن التكـاليف المـذكورة فـي  ٢٠١٣-٢٠١٢ُيذكر المبلـغ المخصـص للثنائيـة 
  دوالر أمريكي). ١٠ ٠٠٠إلى وحدات يبلغ كل منها 

 دوالر أمريكــــــي؛ األنشــــــطة: ٢٠٠ ٠٠٠دوالر أمريكــــــي (الموظفــــــون:  ٢٥٠ ٠٠٠المجمــــــوع: 
  دوالر أمريكي) ٥٠ ٠٠٠

تُــذكر مســتويات المنظمــة التــي ســتتحمل هــذه التكــاليف، مــع بيــان األقــاليم المحــددة حســب 
  .االقتضاء

  جميع مستويات المنظمة.
ــــه ــــل أدرجـ ــــت بالكامـ ــــل التكلفـ ــــة المقـ ــــدرة ضمـ ــــن الميزانيـ ـــة ـ ـــة المعتمـــدة للثنائي ة البرمجي

   (نعم/ال)؟ ٢٠١٣-٢٠١٢
  نعم.

  إذا كانت اإلجابة "ال" يرجى ذكر المبلغ غير المدرج.
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  اآلثار المترتبة بالنسبة إلى المالك الوظيفي  (ج)
  هل يمكن تنفيذ هذا القرار من ِقَبل الموظفين الحاليين؟ (نعم/ ال)

  ال.
معبـــرًا عنـــه بعـــدد  -كانـــت اإلجابـــة "ال" ُيـــذكر العـــدد الـــالزم مـــن المـــوظفين اإلضـــافيين  إذا

مـــع بيـــان األقـــاليم المحـــددة ومجموعـــة المهـــارات الالزمـــة حســـب  -المـــوظفين المتفـــرغين 
  االقتضاء.

  .متفرغ)الموظف ال من وقت ٪٥٠ما يعادل موظف واحد (

  التمويل  -٤
  (ب) ممولة بالكامل؟ (نعم/ ال)٣والمذكورة في  ٢٠١٣-٢٠١٢المقدرة للثنائية  هل التكاليف

  نعم.
إذا كانــت اإلجابــة "ال" يرجــى تحديــد ثغــرة التمويــل وكيفيــة تعبئــة األمــوال (مــع بيــان تفاصــيل مصــدر 

  التمويل المحتمل (مصادر التمويل المحتملة)).
  .ينطبق ال
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  المسؤول عن مهمة ديوان وزير الصحة
  

  السيدة ر. بن مرزوق
  العمومية المديرة العامة إلدارة الخدمات

  
  عفيف بن صالح الدكتور
  الرعاية الصحية األساسيةإدارة مدير 

  
  السيدة ن. فنينا

  وحدة الصيدليات واألدويةمديرة 
  

  السيدة ن. هرغويم
  مديرة وحدة التعاون الفني

  
  السيدة س. إ. كوتشليف

  ، البعثة الدائمة، جنيفىالسكرتيرة األول
  

  الجزائر
  

  رئيس الوفد
  

  زياري عبد العزيز السيد
  وزير الصحة والسكان وٕاصالح المستشفيات

  
  مندوبون

  
  لميدالسيد بوجمعة 

  السفير، الممثل الدائم، جنيف
  

  س. مصباح األستاذ
المـــــدير العـــــام إلدارة وقايـــــة الصـــــحة وتعزيزهـــــا، وزارة 

  والسكان وٕاصالح المستشفيات الصحة
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  بدالء
  

  ب. راحبي  ةالسيد
وزارة الصــــحة المكلفــــة بشــــؤون الدراســــات والتوليــــف، 

  وٕاصالح المستشفيات والسكان
  

  األستاذ ل. عبيد
المــــــــدير العــــــــام إلدارة خــــــــدمات الصــــــــحة وٕاصــــــــالح 
المستشـــــــفيات، وزارة الصـــــــحة والســـــــكان وٕاصـــــــالح 

  المستشفيات
  

  عمار خوجة. ل ةالسيد
  إدارة الترصد الطبي، مستشفى بشير منتوري العام

  
  السيد ب. شبيحي

  جنيفوزير مستشار، البعثة الدائمة، 
  

  السيد س. خليفي
نائب المدير، إدارة التنميـة االجتماعيـة، وزارة الشـؤون 

  الخارجية
  

  السيد م. س. سمار
  مستشار الشؤون الخارجية، البعثة الدائمة، جنيف

  
  مفتي. يالسيد 

  سكرتير الشؤون الخارجية، وزارة الشؤون الخارجية
  

  بلقاسمي. فالسيد 
  الملحق، البعثة الدائمة، جنيف

  
  لبنان

  
  رئيس الوفد

  
  السيدة نجالء رياشي عساكر

  السفيرة، الممثلة الدائمة، جنيف
  

  مندوبون
  

  الدكتور وليد عمار
  المدير العام، وزارة الصحة العامة

  

  السيدة ه. حرب
  إدارة اإلحصاءات، وزارة الصحة العامة ةمدير 

  
  بدالء

  
  السيد أ. عرفة

  سكرتير أول، البعثة الدائمة، جنيف
  

  . شاعرهالسيد 
  مستشار، البعثة الدائمة، جنيف

  
  ليبيا

  
  رئيس الوفد

  
  الدكتور نور الدين دغمان

  الصحة وزير
  

  مندوبون
 

  أ. األسطىالسيد 
  القائم باألعمال بالنيابة، البعثة الدائمة، جنيف

  
  بدالء

  
  الدكتور رضا العوكلي

  مستشار الصحة، البعثة الدائمة، جنيف
  

  الطالبم. م. الدكتور خالد 
  الدوليالتعاون  مكتبمدير 

  
  الدكتور ك. أ. المغضوب

  مدير إدارة التخطيط، وزارة الصحة
  

  . أ. التغوريإالدكتور أ. 
  مدير إدارة الجودة وسالمة المرضى، وزارة الصحة

  
  السيد بدر الدين النجار

مــــــدير المركــــــز الــــــوطني لمكافحــــــة األمــــــراض، وزارة 
  الصحة
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  السيد أ. ف. شيمبيش
  ر الصحةمدير مكتب وزي

  
  السيد س. م. أ. سليمان

  مدير الشؤون اإلدارية، وزارة الصحة
  

  السيد أ. م. أ. الكواش
  مكتب التعاون الدولي

  
  السيد أ. م. أ. بارون
  مكتب وزير الصحة

  
  السيد أ. ن. أ. إندير
  مكتب وزير الصحة

  
  السيد ن. الزروغ

  مستشار، البعثة الدائمة، جنيف
  

  الجمهورية العربية السورية
  

  رئيس الوفد
  

  سعد النايف الدكتور
  وزير الصحة

  
  رئيس الوفدنائب 

  
  الدكتور فيصل الحموي

  السفير، الممثل الدائم، جنيف
  

  مندوبون
  

  السيد م. محمد
  مستشار، البعثة الدائمة، جنيف

  
  ت. مدنيالسيد 

  ، البعثة الدائمة، جنيفأولسكرتير 
  

  السيد يحيى بوظو
  وزارة الصحةرئيس قسم، مكتب الصحافة، 

  
  جنوب السودان

  
  رئيس الوفد

  
  الدكتور مايكل حسين ميلي

  وزير الصحة

  مندوبون
  

  الدكتور م. م. كريوم
  وكيل وزارة الصحة

  
  الدكتور ل. ب. ريك

  المدير العام للشؤون الخارجية والبحوث
  

  بدالء
  

  الدكتور م. صمويل
  مدير البرنامج القطري الستئصال الدودة الغينية

  
  س. ب. باباالدكتور 

  المدير العام إلدارة الصحة المجتمعية والعمومية
  

  السيد م. ه. دافيد صمويل
  سكرتير ثالث، البعثة الدائمة، جنيف

  
  جيبوتي

  
  رئيس الوفد

  
  الدكتور قاسم إسحق عثمان

  وزير الصحة
  

  مندوبون
  

  دوالي يادالسيد م. س
  السفير، الممثل الدائم، جنيف

  
  . حسنإالسيد م. 

  إدارة دراسات التخطيط، وزارة الصحةمدير 
  

  بدالء
  

  س. علي هيغو السيدة
  ، وزارة الصحةالشؤون التقنية ةمستشار 

  
  السيد أ. محمد أبرو

  ، البعثة الدائمة، جنيفمستشار
  

  السيد م. عبد القادر موسى
  

  اهللاجبريل ياسين عبد إ. السيد 
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  السودان
  

  رئيس الوفد
  

  السيد بحر إدريس أبو قردة
  االتحادي الصحةوزير 

  
  نائب رئيس الوفد

  
  السيد عبد الرحمن ضرار

  السفير، الممثل الدائم، جنيف
  

  مندوبون
  

  الدكتور م. أ. العباسي
المدير العام، مديرية الصحة الدولية والتخطيط، وزارة 

  االتحاديةالصحة 
  

  بدالء
  

  . أحمده. أ. هالسيد 
  نائب الممثل الدائم، جنيف

  
  أ. الشريف ةالسيد

  مستشارة، البعثة الدائمة، جنيف
  

  ع. سيد أحمدالدكتور 
مجلــــس الصــــندوق العــــالمي لمكافحــــة األيــــدز والســــل 

  والمالريا، مسؤول االتصال التقني
  

  أحمد البشيرالدكتور 
  ة العامةحمعهد الصمدير 

  
  ك. عبد المطلبالدكتور 

  مدير إدارة األمراض السارية وغير السارية
  
  دكتور م. عثمانال

  مدير برنامج مكافحة األيدز
  

  الدكتور م. محمد
  الرعاية الصحية األولية

  
  الدكتور محمد صديق

  أمراض المناطق المدارية المهملة

  الدكتور س. عبد الجبار
  مكتب الوزير

  
  الدكتور س. إدريس أوكود

  وزارة الصحة
  

  الصومال
  

  رئيس الوفد
  

  الدكتورة مريم قاسم
  والخدمات العامةوزيرة التنمية البشرية 

  
  ونمندوب

  
  الدكتور أ. أ. وارسامي

  والية بونتالند الصوماليةوزير الصحة، 
  

  . م. محمدهالدكتور 
  يالندوزير الصحة، صومال

  
  بدالء

  
  السيد يوسف محمد إسماعيل
  السفير، الممثل الدائم، جنيف

  
  الدكتور أ. أ. إبراهيم
  مستشار وزير الصحة

  
  العراق

  
  رئيس الوفد

  
  مجيد حمد أمين جميلالسيد 

  وزير الصحة
  نائب رئيس الوفد

  
  إسماعيلالسيد م. 

  السفير، وزارة الخارجية
  

  مندوبون
  

  الدكتور ر. أوشانا
  القائم باألعمال بالنيابة، البعثة الدائمة، جنيف
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  بدالء
  

  الدكتور م. ج. الطايع
  الصحة وزارةنائب المدير العام، 

  
  الدكتور ك. حسن

  مدير، وزارة الصحة
  

  الدكتور ر. شوهاني
  مدير، وزارة الصحة

  
  الدكتور ز. العلي

  مدير، وزارة الصحة
  

  السيد س. كاظم
  سكرتير ثالث، البعثة الدائمة، جنيف

  
  الدكتور ك. أبو دقة
  مدير، وزارة الصحة

  
  ُعمان

  
  رئيس الوفد

  
  السيد أحمد بن محمد السعيدي

  وزير الصحة
  

  مندوبون
  

  السيد عبد اهللا بن ناصر الرحبي
  السفير، البعثة الدائمة، جنيف

  
  ئيالدكتور علي بن طالب الهنا

  وكيل الوزارة لشؤون التخطيط، وزارة الصحة
  بدالء

  
  الدكتور س. الالمكي

  المدير العام المساعد لبرامج الصحة
  

  الدكتور ه. الهنائي
  كبير مستشاري الصحة العامة، شؤون التخطيط

  
  الموالي عالدكتور 

  الدراسات والبحوث، وزارة الصحةمدير إدارة 

  الدكتور ح. الكلباني
  أخصائي القانون الطبي

  
  الدكتور ع. الوهابي

كبيـــر مستشـــاري طـــب األســـرة، رئـــيس قســـم اإلشـــراف 
والمتابعـــة فـــي إدارة الرعايـــة الصـــحية األوليـــة، وزارة 

  الصحة
  

  السيد ع. الربيعي
  عميد معهد التخصيص

  
  سيدة س. الزدجالي

  التمريض والقبالة، مستشفى الرستاقرئيسة قسم 
  

  السيدة ع. اليعقوبي
  جنيف ،سكرتيرة ثانية، البعثة الدائمة

  
  أ. س. وحيد الكروزي الدكتور

  وزارة الصحة
  

  قطر
  

  رئيس الوفد
  

  القحطاني هللاعبد ا السيد
، األمــين العــام للمجلــس األعلــى العامــة وزيــر الصــحة

  للصحة
  

  مندوبون
  

  السيدة عليا أ. آل ثاني
  السفير، الممثل الدائم، جنيف

  
  الدكتور صالح علي المري

األمـــــين العـــــام المســـــاعد لشـــــؤون الصـــــحة، المجلـــــس 
  األعلى للصحة

  
  بدالء

  
  آل ثاني م.الدكتور محمد 

  مدير إدارة الصحة العامة، المجلس األعلى للصحة
  

  اهللالسيد عبد اللطيف علي العبد 
المجلــــــس مـــــدير، إدارة العالقــــــات الصــــــحية الدوليــــــة، 

  األعلى للصحة
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  السيد حمد عيد الرميحي
ـــــة، المجلـــــس  ـــــة األمـــــراض االنتقالي ـــــيس قســـــم مراقب رئ

  األعلى للصحة
  

  أ. م. الشيب السيد
  رئيس قسم شؤون المرضى، المجلس األعلى للصحة

  
  السيد ج. المعاودة

  سكرتير ثالث، البعثة الدائمة، جنيف
  

  سميرة القاسميالسيدة 
  مديرة مركز الشفلح

  
  السيد أ. الحمادي

  سكرتير ثان، البعثة الدائمة، جنيف
  

  . أ. آل ثانيهالسيدة 
  

  الكويت
  

  رئيس الوفد
  

  محمد الهيفيالدكتور 
  وزير الصحة

  
  مندوبون

  
  السيد ضرار عبد الرزاق رزوقي
  السفير، الممثل الدائم، جنيف

  بدالء
  

  ك. س. الدويريالدكتور 
  العموميةالصحة وكيل الوزارة المساعد لشؤون 

  
  سيد عمرأ. س. الدكتور 

وكيــــل الــــوزارة المســــاعد لشــــؤون األدويــــة واإلمــــدادات 
  الطبية

  
  الدكتور ر. أ. الوتيان

  مدير، إدارة الرعاية الصحية األولية
  

  الدكتور ف. الخليفة
  مدير، إدارة المعلومات الصحية والسجالت الطبية

  الدكتور ل. باستاكي
  مدير، مركز األمراض الوراثية

  
  الدكتور م. عبد الهادي

  إدارة الشؤون القانونية والتحقيقات ،مدير
  

  الدوسري ف. السيد
  مدير إدارة العالقات العامة

  
  يفالسيدة م. موال

  مديرة، مكتب وزير الصحة
  

  السيد ه. أبو الحسن
  سكرتير ثالث، البعثة الدائمة، جنيف

  
  . الرشيديأالسيد أ. 

  مكتب الوزير، وزارة الصحة
  

  أ. م. عبد الخالق الدكتور
  

  الدكتور ر. الظفيري
  

  مصر
  

  رئيس الوفد
  

  . مصطفىهم. الدكتور 
  وزير الصحة والسكان

  
  نائب رئيس الوفد

  
  السيدة وفاء بسيم

  ، جنيفةالدائم ة، الممثلةالسفير 
  

  بدالء
  

  إ. مصطفىالدكتور 
  الوزير لشؤون التأمين الصحيمساعد 

  
  الدكتورة س. العشماوي

  لشؤون الصحة والسكانمساعد الوزير 
  

  الدكتور أ. بركات
  مساعد الوزير لشؤون الصحة والسكان
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  الدكتور ه. زايد
  مدير ديوان الوزارة

  
  الدكتور مختار وريدة

  السكرتير األول، البعثة الدائمة، جنيف
  

  الدكتور أ. صادق
  اإلدارة المركزية للطب العالجي

  
  الدكتور س. مراد

ـــــــــات  ـــــــــة، وزارة الصـــــــــحية مـــــــــدير إدارة العالق الخارجي
  الصحة والسكان

  
  السيد أ. يسري
  وزارة الخارجية

  
  المغرب

  
  رئيس الوفد

  
  ردياالسيد الحسين لو 
  وزير الصحة

  
  نائب رئيس الوفد

  
  السيد عمر هاللي

  السفير، الممثل الدائم، جنيف
  

  مندوبون
  

  علوي ع. بلغيتيالدكتور 
  العام، وزارة الصحة السكرتير

  
  بدالء

  
  السيد س. فكاك

  الصحة وزيررئيس ديوان 
  

  الدكتور جيلدي حازم
  مدير التخطيط والموارد المالية، وزارة الصحة

  
  الدكتور أ. بن مأمون

مـــــــدير مديريـــــــة األوبئـــــــة ومكافحـــــــة األمـــــــراض، وزارة 
  الصحة

  الدكتور خالد الحلو
  مدير مديرية السكان، وزارة الصحة

  
  علوي أ.الدكتور 

ـــــة، مديريـــــة  التخطـــــيط والمـــــوارد رئـــــيس الشـــــعبة المالي
  المالية، وزارة الصحة

  
  السيدة س. شرقاوي

ــــــــة والمنظمــــــــات  رئيســــــــة خــــــــدمات المنظمــــــــات الدولي
الحكومية الدولية، شـعبة التعـاون، مديريـة التخطـيط 

  والموارد المالية، وزارة الصحة
  

  السيدة ن. البراق
  مستشارة، البعثة الدائمة، جنيف

  
  المملكة العربية السعودية

  
  الوفدرئيس 

  
  منصور الحواسيالدكتور 

  نائب الوزير للشؤون الصحية، وزارة الصحة
  

  نائب رئيس الوفد
  

  الدكتور زياد ميمش
  نائب وزير الصحة

  
  مندوبون

  
  عبد الوهاب العطارالدكتور 

  السفير، الممثل الدائم، جنيف
  

  بدالء
  

  الدكتورة عفاف الشمري
، الدوليــــةللعالقــــات العامــــة، الشــــعبة العامــــة  المشــــرفة

  وزارة الصحة
  

  ر. ف. الحكيمالدكتور 
إدارة مكافحــة األمــراض الســارية، وزارة المــدير العــام، 

  الصحة
  

  السيد إ. العنزي
المــدير العــام المســاعد، إدارة األمــراض الوراثيــة، إدارة 

  األمراض غير السارية، وزارة الصحة
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  الدكتور أ. البراق
مستشــــــفى المــــــدير العــــــام، إدارة األمــــــراض الســــــارية، 

  األمير سلطان الطبي العسكري
  

صــاحب الســمو الملكــي األميــر عبــد العزيــز بــن أحمــد 
  بن عبد العزيز آل سعود

ـــــة لمكافحـــــة  ـــــة الوطني ـــــاء، اللجن ـــــس األمن عضـــــو مجل
  العمى

  
  الدكتور أ. الراجحي

  اللجنة الوطنية لمكافحة العمى
  

  الدوسري أ. السيد ف.
  اللجنة الوطنية لمكافحة العمى

  
  ك. الدوسري السيد أ.

  اللجنة الوطنية لمكافحة العمى
  

  الحبابي س. السيد أ.
  اللجنة الوطنية لمكافحة العمى

  
  إدريس م. السيد أ.

  اللجنة الوطنية لمكافحة العمى
  

  السيدة ف. أ. فيك
  اللجنة الوطنية لمكافحة العمى

  
  الدكتور ف. العتيبي

  مستشار، البعثة الدائمة، جنيف
  

  ىالسيدة س. الشور 
  ملحقة، البعثة الدائمة، جنيف

  
  السيد س. الساعاتي
  البعثة الدائمة، جنيف

  
  م. السعيديالدكتور 

  المدير العام، إدارة األمراض الوراثية والمزمنة
  

  موريتانيا
  

  رئيس الوفد
  

  السيد أحمد ولد حمدين ولد جلفون
  وزير الصحة

  نائب رئيس الوفد
  

  السيد شيخ أحمد ولد زحاف
  الدائم، جنيفالسفير، الممثل 

  
  بدالء

  
  الدكتور ك. ب. ولد مخايترات

  مستشار الشؤون التقنية، وزارة الصحة
  

  السيد أ. أ. ولد ضاحي
  المدير العام، صندوق التأمين الصحي الوطني

  
  الدكتور أ. ولد جدو

  مدير إدارة الرعاية الصحية األولية والتغذية
  

  س. د. نيانغالدكتور 
  مدير إدارة مكافحة األمراض

  
  . ولد محمد فالإالدكتور م. 

المكلــف بالمتابعــة والتقيــيم، األمانــة التنفيذيــة الوطنيــة 
  لمكافحة األيدز

  
  الدكتور م. س. دياللو

  عد منسق برنامج التطبيب عن بُ 
  

  السيد م. م. مصطفى
  سكرتير ثان، البعثة الدائمة، جنيف

  
  السيد ك. ولد محمدو
  البعثة الدائمة، جنيف

  
  اليمن

  
  الوفدرئيس 

  
  أحمد عنسي الدكتور

  والسكانوزير الصحة العامة 
  

  مندوبون
  

  مجوار أ.الدكتور 
  السفير، الممثل الدائم، جنيف
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  الدكتور م. ي. الجنيد
  وكيل الوزارة لقطاع الرعاية الصحية األولية

  
  بدالء

  
  الدكتور جمال ثابت ناشر

  نائب الوزير لشؤون التخطيط والتنمية
  

  الدكتور أ. دهان
  مستشار وزير الصحة العامة 

  
  السيد ج. الوديع
  ، البعثة الدائمة، جنيفسكرتير ثالث

  
  فلسطين

  
  الدكتور هاني عابدين

  وزير الصحة
  

  إبراهيم خريشةالدكتور 
  السفير، المراقب الدائم، جنيف

  
  الدكتور أ. المصري
  نائب وزير الصحة

  
  الدكتور أ. الرمالوي

  وزارة الصحةالوكيل المساعد للشؤون الصحية، 
  

  الدكتور قاسم المعاني
  المدير العام، إدارة التعاون الدولي، وزارة الصحة

  

  . الزهيريإالسيد 
  نائب المراقب الدائم، جنيف

  
  بدالء

  
  السيد ت. الدجوري

  جنيفمستشار، الوفد الدائم، 
  

  جامعة الدول العربية
  

  السيدة ف. س. الصالح
إدارة الشــــــــــؤون  ةاألمــــــــــين العــــــــــام المســــــــــاعد، رئيســــــــــ

  االجتماعية
  

  السيد محمد الخمليشي
  السفير، المراقب الدائم، جنيف

  
  ل. نجم ةالسيد

  مديرة إدارة الصحة والمساعدات اإلنسانية
  

  الروبيه. السيد 
  عضو اإلدارة الصحية للمساعدة اإلنسانية

  
  . شفيرهالسيد 

  ، جنيفالثاني، الوفد الدائمالسكرتير 
  

  السيد ي. تيليوانت
  السكرتير الثاني، الوفد الدائم، جنيف

  
  السيد أ. بلحوت

  السكرتير الثالث، الوفد الدائم، جنيف

  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  




