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  ١٤٠/٢٧ت م  التنفيذي المجلس    
  ٢٠١٦ ديسمبر /األول كانون ٥  المائة بعد األربعون الدورة
      EB140/27  المؤقت األعمال جدول من ١-١٠ البند

  
  
  

   المستوى الرفيع الثالث لالجتماع التحضير
   الُمعدية غير األمراض من الوقاية بشأن العامة للجمعية
  ٢٠١٨ عام في عقده المقرر ومكافحتها، السارية) (غير

  
  

  العامة المديرة من تقرير
  
  
 أحــدث ويتضــمن الصــحة جمعيــة عــن الصــادر )٢٠١٦( ٦–٦٩ع ص ج للقــرار اســتجابةً  التقريــر هــذا يقــدَّم -١

 غيـــر األمـــراض مـــن الوقايـــة بشـــأن العامـــة للجمعيـــة المســـتوى الرفيـــع الثالـــث لالجتمـــاع التحضـــير عـــن المعلومـــات
 المحـــددة للتكليفـــات االســـتجابة ذلـــك فـــي بمـــا ،٢٠١٨ عـــام فـــي عقـــده المقـــرر ،ومكافحتهـــا الســـارية) (غيـــر الُمعديـــة
 األمانة. إلى المسندة

  
  الحالي الوضع السارية: غير األمراض

 
 إليهـا يشـار التـي العمـر مـن السـبعين دون األشخاص وفاة حاالت جميع من ٪٥٢ نسبة أن المنظمة تقدر -٢

 تلك أرباع ثالثة من أكثر نجم فقد .٢٠١٢ عام في السارية غير األمراض عن نجمت مبكرة وفيات أنها على عادة
 معدل وانخفض المزمنة. التنفسي الجهاز وأمراض والسكري والسرطان الدموية واألوعية القلب أمراض عن الحاالت
 بـين العـالمي الصـعيد علـى ٪١٥ بنسـبة األربعـة الرئيسـية السـارية غيـر األمـراض هـذه عـن الناجمـة المبكـرة الوفيات
 المســتدامة التنميــة أهــداف مــن ٤-٣ الغايــة لتحقيــق المــذكور االنخفــاض معــدل يكفــي وال .٢٠١٢و ٢٠٠٠ عــامي

 الوقايـــة خـــالل مـــن الثلـــث بمقـــدار الســـارية) (غيـــر المعديـــة غيـــر األمـــراض عـــن الناجمـــة المبكـــرة الوفيـــات تخفـــيض(
 ).٢٠٣٠ عام بحلول تينالعقلي والسالمة الصحة تعزيزو  والعالج

 
 تنفيـــذ أجـــل مـــن تقـــدم أي تحـــرز لـــم أو جـــداً  ضـــعيفاً  تقـــدماً  عضـــواً  دولـــة ١٣٨ أحـــرزت ،٢٠١٥ عـــام وفـــي -٣

 الجمعيــة الجتمــاع الختاميــة الوثيقــة فــي والــواردة ٢٠١٦و ٢٠١٥ لعــامي زمنيــاً  المحــددة األربعــة الوطنيــة االلتزامــات
 غيــــر األمـــراض مـــن الوقايـــة فـــي المحـــرز للتقـــدم الشــــاملين والتقيـــيم باالســـتعراض المعنـــي المســـتوى الرفيـــع العامـــة
 مـن األول النصـف فـي االلتزامـات بتلـك األعضـاء الـدول وفـاء مدى وسيقيَّم ١،٢.ومكافحتها السارية) (غير المعدية

                                                           
 فــي المحــرز التقــدم رصــد أداة فــي المدرجــة البيانــات إلــى المســتندة ٦٩/١٠ج الوثيقــة مــن ١٨ إلــى ١٦ مــن الفقــرات انظــر   ١

    التالي: اإللكتروني الموقع على المتاحة ٢٠١٥ لعام السارية غير األمراض
http://www.who.int/nmh/publications/ncd-progress-monitor-2015/en/ األول/ تشـــــــرين ١٠ فـــــــي االطـــــــالع (تـــــــم 

  ).٢٠١٦ أكتوبر
 التــــالي: اإللكترونــــي الموقــــع انظــــر ).٢٠١٤( ٦٨/٣٠٠ القــــرار فــــي الوثيقــــة المتحــــدة لألمــــم العامــــة الجمعيــــة اعتمــــدت   ٢

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/68/300 ــــم ــــي االطــــالع (ت  األول/ تشــــرين ١٠ ف
 ).٢٠١٦ أكتوبر
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 ٢٠١٥.٢ مــايو أيــار/ ١ فــي المنظمــة عــن الصــادرة التقنيــة المــذكرة فــي المبينــة المؤشــرات باســتخدام ٢٠١٧١ عــام
 كافية. تكن لم ٢٠١٦و ٢٠١٥ عامي في المحرز التقدم وتيرة أن ويبدو

  
 سـاريةال غيـر األمـراض مجـال في بها معمول وطنية سياسة لديها التي البلدان نسبة زيادة من الرغم وعلى -٤
 وخصوصـاً  بلـدان، عـدة زالـتما ٢٠١٣،٣ عـام فـي ٪٥٠ إلـى ٢٠١٠ عـام فـي ٪٣٢ مـن ذهاتنفيـ أجـل من ميزانيةو 

 فـي الخبـرة إلـى االفتقـار يلـي: مـا الرئيسـية العقبـات وتشـمل العمـل. إلـى االلتـزام مـن لالنتقـال تجاهـد النامية، البلدان
 ألهـــداف الوطنيـــة االســـتجابة فـــي الســـارية غيـــر لألمـــراض التصـــدي إلـــى الراميـــة التـــدابير إلدمـــاج السياســـات مجـــال
 األطـراف والمتعـددة الثنائيـة القنـوات عبـر تقـديمها ينبغـي التي التقنية المساعدة طلبات تلبية عدم المستدامة؛ التنمية
 غيـر لألمـراض القطاعـات المتعـددة الوطنيـة اسـتجابتها إعـداد مـن البلـدان نيمّكـ ممـا الوطنيـة القـدرة تعزيز أجل من

 الكافيـة غيـر القانونيـة القـدرة المحليـة)؛ الميزانيـات علـى أكبر عبء ُيلقى (إذ الصحي التمويل أنماط تغيير السارية؛
 االسـتجابة لجهـود الـذاتي التمويـل ضـمان بهدف بالصحة المضرة المنتجات على المفروضة المحلية الضرائب لرفع

 التدابير. بعض تنفيذ يعرقل الذي الصناعة دوائر تدخل الوطنية؛
  

 مســاعدتها تعزيــز األمانــة واصــلت العقبــات، تلــك علــى التغلــب علــى األعضــاء الــدول مســاعدة إلــى وســعياً  -٥
 الميزانيــة مــن الســارية) غيــر (األمــراض ١-٢ البرمجــي المجــال فــي المبينــة الراهنــة األعمــال عبــر المقدمــة التقنيــة

 يلي: ما ٢٠١٦ مايو أيار/ منذ المخرجات وشملت .٢٠١٧-٢٠١٦ البرمجية

 إجـــراء فـــي األعضـــاء الـــدول يـــدعم الـــذي الصـــحة أجـــل مـــن بالبيانـــات الخـــاص الجديـــد البرنـــامج اســـتهالل -
 ٤)؛٢٠١٦ يونيو (حزيران/ السارية غير باألمراض المرتبطة الخطر عوامل بشأن لألسر استقصاءات

 المتحولــة الدهنيــة واألحمــاض المشــبعة الدهنيــة األحمــاض مــدخول أثــر بشــأن ثــةمحدّ  منهجيــة استعراضــات -
 ٥)؛٢٠١٦ يونيو (حزيران/ الدم في الشحوم مستوى على

 األمـراض مـن الوقاية على الوطنية القدرة بتقييم المتعلق ٢٠١٥ لعام العالمي االستقصاء عن التقرير نشر -
 ٦)؛٢٠١٦ يوليو (تموز/ ومكافحتها السارية غير

                                                           
 فــي ويجــرى الســارية غيــر بــاألمراض المتعلقــة القطريــة للقــدرات العــالمي المنظمــة استقصــاء حصــائل إلــى التقيــيم سيســتند   ١

 التـــــــــالي: اإللكترونـــــــــي الموقـــــــــع علـــــــــى المتاحـــــــــة واألجوبـــــــــة األســـــــــئلة وثيقـــــــــة انظـــــــــر .٢٠١٧ عـــــــــام مـــــــــن األول النصـــــــــف
http://www.who.int/nmh/events/2015/technical-note-qa-en.pdf?ua=1 األول/ تشـــــــرين ١٠ فـــــــي االطـــــــالع (تـــــــم 

  ).٢٠١٦ أكتوبر
    التالي: اإللكتروني الموقع على متاحة المذكرة   ٢

http://www.who.int/nmh/events/2015/technical-note-en.pdf?ua=1 ٢٠١٦ أكتوبر األول/ تشرين ١٠ في االطالع (تم.( 

  المتحدة. لألمم العامة الجمعية عن الصادر )٢٠١٤( ٦٨/٣٠٠ القرار من ١٢ الفقرة انظر   ٣
 (تــم /http://www.who.int/nmh/events/2015/bloomberg-data-for-health/en التــالي: اإللكترونــي الموقــع انظــر   ٤

  ).٢٠١٦ أكتوبر األول/ تشرين ١٠ في االطالع
  التالية: اإللكترونية المواقع انظر   ٥

http://www.who.int/nutrition/en/ 
 /http://www.who.int/nutrition/publications/nutrientrequirements/sfa_systematic_review/enو
  /http://www.who.int/nutrition/publications/nutrientrequirements/tfa_systematic_review/enو
 ).٢٠١٦ أكتوبر األول/ تشرين ١٠ في االطالع (تم

    التاليين: اإللكترونيين الموقعين انظر   ٦
http://www.who.int/mediacentre/news/notes/2016/noncommunicable-diseases-global-commitments/en/  

 فــــــي االطــــــالع (تــــــم http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/246223/1/9789241565363-eng.pdf?ua=1و
  ).٢٠١٦ أكتوبر األول/ تشرين ١٠
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 ١)؛٢٠١٦ يوليو (تموز/ السارية غير األمراض بشأن عالمية اتصاالت حملة شن -

 األولية الصحية الرعاية مجال في الدموية واألوعية القلب ألمراض العالجي للتدبير تقنية مجموعة صدور -
 ٢)؛٢٠١٦ سبتمبر (أيلول/

 (أيلــــــول/ المتحــــــدة األمــــــم منظومــــــة فــــــي أخــــــرى وكــــــاالت مــــــع مشــــــتركة عالميــــــة بــــــرامج ثالثــــــة اســــــتهالل -
 ٣)؛٢٠١٦ سبتمبر

 الســـــارية غيـــــر األمـــــراض مـــــن والوقايـــــة الغـــــذائي بالنظـــــام الخاصـــــة الماليـــــة السياســـــات عـــــن تقريـــــر نشـــــر -
  ٤).٢٠١٦ أكتوبر األول/ (تشرين

  
 علـى المحددة العالمية التكليفات من بعدد المتصل عملها استكمال على األمانة عكفت ذلك، على وعالوة -٦

 ذلك. في األعضاء الدول تنظر كي أدناه المبين النحو
  

  المحددة العالمية التكليفات
  

ـــذييل مســـّودة ـــي المحـــّدث ٣ الت ـــة العمـــل خطـــة ف ـــة بشـــأن العالمي ـــر األمـــراض مـــن الوقاي  الســـارية غي
  ٢٠٢٠-٢٠١٣ ومكافحتها

 
 ٣ للتـذييل تحـديث اقتـراح )،٢٠١٣( ١٠-٦٦ع ص ج القرار من )١٠(٣ الفقرة في ،العام المدير من ُطلب -٧

 ضــوء فــي ٢٠٢٠-٢٠١٣ ومكافحتهــا الســارية غيــر األمــراض مــن الوقايــة بشــأن العالميــة العمــل خطــة فــي الــوارد
 منهجية بشأن األمانة إلى المشورة لتقديم الخبراء لفريق أولي اجتماع ُعقد ذلك، على وبناءً  الجديدة. العلمية البّينات
 ٢٠١٥.٥ عام في للبّينات استعراض وُأجري مالئمة

 
 المحــدَّث، ٣ للتــذييل مســودة يقــدم أن العــام المــدير مــن ُطلــب ،٦–٦٩ع ص ج القــرار مــن )١(٥ الفقــرة وفــي -٨
 في المحدد الزمني لإلطار وفقاً  ،٢٠١٧ عام في السبعين العالمية الصحة جمعية إلى التنفيذي، المجلس خالل من

 .٦٩/١٠ج الوثيقة من ٢ الملحق
  

                                                           
 /http://www.who.int/ncds/gcm/launch-of-WHO-GCC-at-UN-new-york/en التـالي: اإللكترونـي الموقـع انظر   ١
 ).٢٠١٦ أكتوبر األول/ تشرين ١٠ في االطالع (تم

 (تــــــــم /http://www.who.int/cardiovascular_diseases/global-hearts/en التــــــــالي: اإللكترونــــــــي الموقــــــــع انظــــــــر   ٢
  ).٢٠١٦ أكتوبر األول/ تشرين ١٠ في االطالع

 /http://www.who.int/ncds/un-task-force/events/unga-friends-meeting-2016/en التـــــالي: اإللكترونـــــي الموقـــــع انظـــــر   ٣
 ).٢٠١٦ أكتوبر األول/ تشرين ١٠ في االطالع (تم

    التالي: اإللكتروني الموقع انظر   ٤
http://www.who.int/dietphysicalactivity/publications/fiscal-policies-diet-prevention/en/ ــــــــم  فــــــــي االطــــــــالع (ت

 ).٢٠١٦ نوفمبر الثاني/ تشرين  ٣

    التالي: اإللكتروني الموقع انظر   ٥
http://www.who.int/nmh/events/meeting-report-consultation-on-appendix-3-final.pdf?ua=1 االطـــــــالع (تـــــــم 

  ).٢٠١٦ أكتوبر األول/ تشرين ١٠ في
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 جنيـــف فـــي الموجـــودة الدائمـــة للبعثـــات ٢٠١٦ مـــايو أيـــار/ فـــي األمانـــة أعلنـــت القـــرارين، لهـــذين واســـتجابةً  -٩
 حزيــران/ ٢٨و ٢٧ (فــي الخبــراء لفريــق ثــان اجتمــاع عقــد العمليــة وشــملت .٣ التــذييل لتحــديث تتبعهــا التــي العمليــة
 ٢٠١٦ يوليــو تمــوز/ ٢٥ فــي المنظمــة عــن صــادرة مناقشــة ورقــة بشــأن اإلنترنــت علــى ومشــاورة ١)؛٢٠١٦ يونيــو

 رســمية غيــر ومشــاورة )؛٢٠١٦ ســبتمبر أيلــول/ ١ إلــى يوليــو تمــوز/ ٢٥ (مــن المحــّدث ٣ التــذييل بمســودة ومتعلقــة
 (فـي الـدول غيـر فاعلـة جهـات مـع رسـمية غيـر اسـتماع وجلسـة )؛٢٠١٦ أغسـطس آب/ ٢٤ (فـي األعضاء للدول
 اإللكترونـــي الموقـــع علـــى اآلن حتـــى حصـــائل مـــن حققتـــه ومـــا العمليـــة وصـــف ويـــرد ).٢٠١٦ أغســـطس آب/ ٢٥

 ٢للمنظمة.
  

 ٣ للتــذييل مســّودة أعــّدت اآلن، حتــى العمليــة خــالل تلقتهــا التــي التعليقــات الحســبان فــي األمانــة أخــذت وٕاذ -١٠
 األعضاء. الدول فيها تنظر كي الوثيقة هذه في ١ الملحق في ترد المحّدث

  
 الغايـات بلـوغ فـي الـدول غيـر الفاعلـة الجهـات مسـاهمات وتعمـيم لتسجيل استخدامه يمكن نهج مسودة

  ٣السارية غير باألمراض المتعلقة التسع االختيارية
  

 الجتمـاع ٢٠١٤ عـام فـي الصـادرة الختاميـة الوثيقـة مـن ٣٧ الفقرة في المنظمة من العامة الجمعية طلبت -١١
 غيـر األمـراض مـن الوقاية في المحرز للتقدم الشاملين والتقييم باالستعراض المعني المستوى الرفيع العامة الجمعية
 وفــي األعضــاء الــدول مــع بالتشــاور ،٢٠١٥ عــام نهايــة حلــول قبــل ،تضــع أن ومكافحتهــا الســارية) (غيــر المعديــة
 ضمان ومع ومكافحتها السارية) (غير المعدية غير األمراض من الوقاية بشأن الشاملة العالمية التنسيق آلية سياق
 الخـاص القطـاع مسـاهمات وتعمـيم لتسـجيل اسـتخدامه يمكـن اً نهجـ الخاصـة، المصـالح مـن المالئمـة الحمايـة توفير

 السارية. غير باألمراض المتعلقة التسع االختيارية الغايات بلوغ في نيالمد والمجتمع الخيرية األعمال وكيانات
 
 نهـج وضـع عـن والسـتين التاسـعة العالميـة الصـحة جمعيـة إلـى تقريـراً  األمانـة قـدمت القـرار، لهـذا واستجابةً  -١٢
 مجموعــة أيضــاً  التقريــر واقتــرح .٢٠١٦ عــام فــي استكشــافه األمانــة اقترحــت مفاهيميــاً  إطــاراً  يحــدد ٤القبيــل ذلــك مــن
 ٦–٦٩ع ص ج القــرار األعضــاء الــدول واعتمــدت المحتملــة. للمخــاطر مبــدئياً  وتحلــيالً  الجامعــة المبــادئ مــن أوليــة
 مــن الــنهج يبــين تقريــراً  يقــدم أن العــام المــدير مــن ويطلــب ٢٠١٦ عــام فــي الــنهج إعــداد مواصــلة عمليــة يؤيــد الــذي
 فــي المحــدد الزمنــي لإلطــار وفقــاً  ٢٠١٧ عــام فــي الســبعين العالميــة الصــحة جمعيــة إلــى التنفيــذي المجلــس خــالل
 .٦٩/١٠ج الوثيقة من ٤ الملحق

  
  

                                                           
    التالي: اإللكتروني الموقع انظر   ١

http://www.who.int/nmh/events/appendix3-2nd-technical-meeting-report-25july2016.pdf?ua=1 االطـــــــــالع (تـــــــــم 
 ).٢٠١٦ برأكتو  األول/ تشرين ١٠ في

 االطــالع (تــم /http://www.who.int/ncds/governance/appendix3-update/en التــالي: اإللكترونــي الموقــع انظــر   ٢
 ).٢٠١٦ أكتوبر األول/ تشرين ١٠ في

 األعمـال وكيانـات الخاص القطاع" إلى المتحدة لألمم العامة الجمعية عن الصادر ٦٨/٣٠٠ القرار من ٣٧ الفقرة تشير   ٣
 يشـمل الـنهج هـذا نطـاق أن يفتـرض العالميـة، الصحة جمعية أثناء المناقشات وألغراض ذلك ومع ".المدني والمجتمع الخيرية
 (أي الــدول غيــر الفاعلــة الجهــات مــع للمشــاركة المنظمــة إطــار مــن ٨ الفقــرة فــي المحــددة الــدول غيــر الفاعلــة الجهــات جميــع

 األكاديمية). والمؤسسات الخيرية والمؤسسات الخاص القطاع وكيانات الحكومية غير المنظمات

  .٤ الملحق ،٦٩/١٠ج الوثيقة   ٤
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 فـي الموجـودة الدائمـة للبعثـات ٢٠١٦ سـبتمبر أيلـول/ فـي األمانـة أعلنـت ،٦–٦٩ع ص ج للقـرار واستجابةً  -١٣
 اإللكترونــي الموقــع علــى موصــوفة والعمليــة الــنهج. بوضــع المتصــل عملهــا الســتكمال تتبعهــا التــي العمليــة جنيــف

 أيلــــول/ ٢٦ فــــي المنظمــــة عــــن صــــادرة مناقشــــة ورقــــة بشــــأن اإلنترنــــت علــــى مشــــاورة عقــــد شــــملت وقــــد ١للمنظمــــة
 وأولـــت ).٢٠١٦ أكتـــوبر األول/ تشـــرين ١٤ إلـــى ســـبتمبر أيلـــول/ ٢٦ (مـــن للـــنهج مســـودة تعـــرض ٢٠١٦ ســـبتمبر
 مسـودة تنقـيح فـي التعليقـات هـذه وتتجلـى اإلنترنـت علـى المشـاورة عبـر تلقتهـا التي للتعليقات الواجبة العناية األمانة
 جاريًا. زالما ذلك على والعمل الوثيقة هذه في الوارد ٢ الملحق في المبين النحو على النهج

  
 تشـمل ومكافحتهـا السـارية غيـر األمـراض مـن للوقاية العالمية التنسيق بآلية خاصة مقترحة عمل خطة
  ٢٠١٩-٢٠١٨ الفترة

  
 األمـراض مـن الوقايـة بشـأن العالميـة التنسـيق آليـة اختصاصـات من ١٥ الفقرة في العام المدير من ُيطلب -١٤
 جمعيـة إلـى اآلليـة أنشـطة تحـدد التـي العالميـة التنسيق آلية عمل خطط مسودات يقدم أن ٢ومكافحتها السارية غير

 التنفيذي. المجلس خالل من الصحة
 
 تشـــــمل العالميـــــة التنســـــيق بآليـــــة خاصـــــة مقترحـــــة عمـــــل خطـــــة األمانـــــة أعـــــّدت الطلـــــب، هـــــذا علـــــى ورداً  -١٥
 األعضاء. الدول فيها تنظر كي الوثيقة هذه في ٣ الملحق في بيانها يرد ٢٠١٩-٢٠١٨ الفترة

  
  التقييمات

  
 ومكافحتهــــا الســــارية غيــــر األمــــراض مــــن بالوقايــــة الخاصــــة العالميــــة العمــــل خطــــة مــــن ٦٠ للفقــــرة وفقــــاً  -١٦
 اجتماعــاً  األمانــة سـتعقد ٢٠١٧،٤-٢٠١٦ للفتــرة بــالتقييم الخاصـة العمــل خطــة مـع وتمشــياً  ٢٠٢٠٣-٢٠١٣ للفتـرة

 إلـى ٢٠١٦ عـام نهايـة مـن وتعمـل الـدوليين والشـركاء األعضـاء الـدول تشـمل المصـلحة ألصـحاب ممثلـة مجموعةل
 وسـيقدَّم المـدة. منتصـف فـي العالميـة العمل خطة تنفيذ في المحرز للتقدم تقييم إجراء بهدف ٢٠١٧ يونيو حزيران/
 التنفيذي. المجلس خالل من والسبعين الحادية الصحة جمعية إلى النتائج عن تقرير

 
 الســـارية غيـــر األمـــراض مـــن الوقايـــة بشـــأن العالميـــة التنســـيق ليـــةآل األولـــي التقيـــيم إجـــراء لطرائـــق وفقـــاً و  -١٧

ـــــــــرة ٥ومكافحتهـــــــــا ـــــــــة اختصاصـــــــــات مـــــــــن ١٩ والفق ـــــــــة التنســـــــــيق آلي ـــــــــالتقييم الخاصـــــــــة العمـــــــــل وخطـــــــــة العالمي    ب
 ٢٠١٧ مـايو أيـار/ مـن الفتـرة فـي العالمية التنسيق آللية أولياً  تقييماً  الصحة جمعية سُتجري ،٢٠١٧-٢٠١٦ للفترة
 جمعيـة إلـى النتـائج عـن تقريـر وسـيقدَّم المضـافة. وقيمتهـا اآلليـة نتـائج تقـدير بغيـة ٢٠١٨ ينـاير الثـاني/ كانون إلى

 التنفيذي. المجلس خالل من والسبعين الحادية الصحة
  
  

                                                           
  التالي: اإللكتروني الموقع انظر   ١

http://www.who.int/ncds/governance/measure-non-state-contribution/en/ األول/ تشـرين ١٠ فـي االطالع (تم 
 ).٢٠١٦ أكتوبر

  .١ التذييل ،الملحق ،١ إضافة ٦٧/١٤ج الوثيقة   ٢
  ).٢٠١٣( ١٠-٦٦ع ص ج القرار انظر   ٣
 .٣ الملحق ،١سجالت/ /١٣٨/٢٠١٦ت م الوثيقة   ٤

 .٢ التذييل ،٣الملحق ،٦٨/١١ج الوثيقة   ٥
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 مــن الوقايــة بشــأن العامــة للجمعيــة المســتوى الرفيــع الثالــث لالجتمــاع التحضــيرية العمليــة
  ٢٠١٨ عام في عقده المقرر ،ومكافحتها السارية) (غير الُمعدية غير األمراض

  
 المسـتوى الرفيـع العامـة الجمعية الجتماع ٢٠١٤ عام في الصادرة الختامية الوثيقة من ٣٨ للفقرة استجابةً  -١٨

ـــيم باالســـتعراض المعنـــي ـــة غيـــر األمـــراض مـــن الوقايـــة فـــي المحـــرز للتقـــدم الشـــاملين والتقي  الســـارية) (غيـــر المعدي
 التقــدم عــن المتحــدة لألمــم العامــة الجمعيــة إلــى تقريــراً  ٢٠١٧ ســبتمبر أيلــول/ فــي العــام المــدير ســيقدم ،ومكافحتهــا
 المعني العامة للجمعية المستوى الرفيع لالجتماع ٢٠١١ لعام السياسي واإلعالن الختامية الوثيقة تنفيذ في المحرز
 العامـة الجمعيـة يـهجر ت شـامل السـتعراض تحضـيراً  ١ومكافحتهـا السـارية) (غيـر المعديـة غيـر األمـراض من بالوقاية

 موصـوفة التقريـر ومالمـح ومكافحتهـا. السـارية غيـر األمـراض مـن الوقاية مجال في المحرز للتقدم ٢٠١٨ عام في
 .٦٩/١٠ج الوثيقة في الوارد ٧ الملحق في
 
 الــدول مــع واإلقليمــي العــالمي الصــعيدين علــى القطاعــات متعــددة رســمية غيــر مشــاورات األمانــة وســتجري -١٩

 لــدى فعلــت كمــا االقتضــاء، حســب ٢٠١٨ مــايو أيــار/ إلــى ٢٠١٧ أكتــوبر األول/ تشــرين مــن الفتــرة فــي األعضــاء
 لالجتمــاع التحضــير فــي سيســهم ممــا ،٢٠١١ عــام فــي العامــة للجمعيــة المســتوى الرفيــع األول لالجتمــاع التحضــير
 إلــى الرســمية غيــر المشــاورات هــذه نتــائج عــن تقريــر وســيقدَّم ذاتــه. حــد فــي االجتمــاع وفــي المســتوى الرفيــع الثالــث
 التنفيذي. المجلس خالل من والسبعين الحادية الصحة جمعية

  
  

  التنفيذي المجلس من المطلوب اإلجراء
  

 التالي: القرار مشروع في النظر إلى مدعو المجلس -٢٠
  

  التنفيذي، المجلس
  

 مـن الوقايـة بشـأن العامـة للجمعيـة المسـتوى الرفيـع الثالـث لالجتمـاع التحضـير عـن التقريـر فـي النظـر بعد
  ٢٠١٨،٢ عام في عقده المقرر ومكافحتها، السارية) (غير الُمعدية غير األمراض

  
  التالي: القرار باعتماد السبعين العالمية الصحة جمعية يوصي

  
  السبعون، العالمية الصحة جمعية

  
 المسـتوى الرفيـع الثالـث لالجتمـاع التحضـير عـن التقريـر فـي النظـر بعـد  )الديباجـة مـن ١ الفقرة(
 فــي عقــده المقــرر ومكافحتهــا، الســارية) (غيــر الُمعديــة غيــر األمــراض مــن الوقايــة بشــأن العامــة للجمعيــة

  ٢؛٢٠١٨ عام
  

 السياســـي اإلعـــالنبشـــأن  )٢٠١٣( ١٠-٦٦ع ص ج بـــالقرار تـــذكر وٕاذ  )الديباجـــة مـــن ٢ الفقـــرة(
 الســــارية) (غيـــر الُمعديـــة غيـــر األمـــراض مـــن الوقايـــة بشـــأن العامـــة للجمعيـــة المســـتوى الرفيـــع لالجتمـــاع

                                                           
  ).٢٠١١( ٦٦/٢ القرار في المتحدة لألمم العامة الجمعية اعتمدته الذي   ١
  .١٤٠/٢٧ت م الوثيقة   ٢



   EB140/27    ١٤٠/٢٧ت م

7 

 التحضــــير أجــــل مــــن المحــــددة للتكليفــــات باالســــتجابة بشــــأن )٢٠١٦( ٦–٦٩ع ص ج لقــــراروا ومكافحتهــــا
 السـارية) (غيـر الُمعديـة غيـر األمـراض مـن الوقايـة بشـأن العامة للجمعية المستوى الرفيع الثالث لالجتماع
 الجتمــاعل السياســي اإلعــالن بشــأن )٢٠١١( ٦٦/٢ المتحــدة لألمــم العامــة الجمعيــة وقــرارات ؛ومكافحتهــا

 المســـتوى الرفيـــع العامـــة الجمعيـــة الجتمـــاع الختاميـــة الوثيقـــة بشـــأن )٢٠١٤( ٦٨/٣٠٠و المســـتوى الرفيـــع
 السارية) (غير المعدية غير األمراض من الوقاية في المحرز للتقدم الشاملين والتقييم باالستعراض المعني

 التنميــــة خطـــة بشــــأن )٢٠١٥( ٧٠/١و أبابـــا أديــــس عمـــل خطــــة بشـــأن )٢٠١٥( ٦٩/٣١٣و ومكافحتهـــا
 ٢٠١٣/١٢ المتحــــدة لألمــــم التــــابع واالجتمــــاعي االقتصــــادي المجلــــس وقــــرارات ؛٢٠٣٠ لعــــام المســــتدامة

 مـــن بالوقايـــة المعنيـــة الوكـــاالت بـــين المشـــتركة المتحـــدة األمـــم عمـــل فرقـــة بشـــأن ٢٠١٥/٨و ٢٠١٤/١٠و
  ،ومكافحتها السارية) (غير الُمعدية غير األمراض

  
 من الوقاية بشأن العالمية العمل خطة في المحّدث ٣ التذييل تؤيد ) القرار منطوق من ١ الفقرة(
  ؛٢٠٢٠-٢٠١٣ ومكافحتها السارية غير األمراض

  
 مــن للوقايــة العالميــة التنســيق بآليــة الخاصــة العمــل خطــة تالحــظ ) القــرار منطــوق مــن ٢ الفقــرة(
  ؛٢٠١٩-٢٠١٨ الفترة تشمل التي ومكافحتها السارية غير األمراض

  
  يلي: ما على األعضاء الدول تحث ) القرار منطوق من ٣ الفقرة(

  
 السياســــي اإلعــــالنبشــــأن  )٢٠١٣( ١٠-٦٦ع ص ج القــــرار تنفيــــذ تواصــــل أن )١(

 (غيـر الُمعديـة غيـر األمـراض مـن الوقايـة بشـأن العامـة للجمعية المستوى الرفيع لالجتماع
 المحــددة للتكليفــات االســتجابةبشــأن  )٢٠١٦( ٦–٦٩ع ص ج لقــراروا ومكافحتهــا الســارية)

 مــن الوقايــة بشــأن العامــة للجمعيــة المســتوى الرفيــع الثالــث لالجتمــاع التحضــير أجــل مــن
 لألمـــــم العامـــــة الجمعيـــــة وقـــــرارات ؛ومكافحتهـــــا الســـــارية) (غيـــــر الُمعديـــــة غيـــــر األمـــــراض
 ٦٨/٣٠٠و المســتوى الرفيــع الجتمــاعل السياســي اإلعــالن بشــأن )٢٠١١( ٦٦/٢ المتحــدة

 المعنـــــي المســـــتوى الرفيـــــع العامـــــة الجمعيـــــة الجتمـــــاع الختاميـــــة الوثيقـــــة بشـــــأن )٢٠١٤(
 (غيـر المعديـة غيـر األمراض من الوقاية في المحرز للتقدم الشاملين والتقييم باالستعراض

 )٢٠١٥( ٧٠/١و أبابـا أديـس عمل خطة بشأن )٢٠١٥( ٦٩/٣١٣و ومكافحتها السارية)
 واالجتمـــاعي االقتصـــادي المجلـــس وقـــرارات ؛٢٠٣٠ لعـــام المســـتدامة التنميـــة خطـــة بشـــأن
 المتحـدة األمم عمل فرقة بشأن ٢٠١٥/٨و ٢٠١٤/١٠و ٢٠١٣/١٢ المتحدة لألمم التابع

 الســــارية) (غيــــر الُمعديــــة غيــــر األمــــراض مــــن بالوقايــــة المعنيــــة الوكــــاالت بــــين المشــــتركة
 مـــن الوقايـــة بشـــأن العالميـــة العمـــل خطـــة فـــي المحـــّدث ٣ التـــذييل مراعـــاة مـــع ،ومكافحتهـــا
 ؛٢٠٢٠-٢٠١٣ ومكافحتها السارية غير األمراض

 
 الثالـث لالجتمـاع والـدولي واإلقليمـي الـوطني المسـتوى على التحضير تدعم أن )٢(

 الســارية) (غيــر الُمعديــة غيــر األمــراض مــن الوقايــة بشــأن العامــة للجمعيــة المســتوى الرفيــع
  ؛٢٠١٨ عام في عقده المقرر ومكافحتها

  
 لالجتمــاع التحضــير عــن تقريــراً  يقــدم أن العــام المــدير مــن تطلــب ) القــرار منطــوق مــن ٤ الفقــرة(

 ومكافحتهـا السـارية) (غيـر الُمعدية غير األمراض من الوقاية بشأن العامة للجمعية المستوى الرفيع الثالث
 خــالل مــن ٢٠١٨ عــام فــي والســبعين الحاديــة العالميــة الصــحة جمعيــة إلــى ٢٠١٨ عــام فــي عقــده المقــرر
  التنفيذي. المجلس
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 بوضـع المتصـل عملهـا األمانـة لتسـتكمل المحتملـة السـبل بشـأن إرشـادات تقـديم إلى أيضاً  مدعو والمجلس -٢١
 التســع االختياريــة الغايــات بلــوغ فــي الــدول غيــر الفاعلــة الجهــات مســاهمات وتعمــيم لتســجيل اســتخدامه يمكــن نهــج

  ١الدول. غير الفاعلة الجهات مع للمشاركة المنظمة إطار مراعاة مع السارية، غير باألمراض المتعلقة
  

  

  

  

                                                           
  ).٢٠١٦( ١٠-٦٩ع ص ج القرار في والستون التاسعة العالمية الصحة جمعية اعتمدته الذي   ١
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  ١ الملحق
  
  

  الوقاية بشأن العالمية العمل خطة في المحّدث ٣ التذييل مسّودة
  ٢٠٢٠- ٢٠١٣ ومكافحتها السارية غير األمراض من

  
  
  ؟٣ التذييل هو ما
  
   الســــــــارية غيــــــــر األمــــــــراض مــــــــن الوقايــــــــة بشــــــــأن العالميــــــــة العمــــــــل خطــــــــة مــــــــن جــــــــزء هــــــــو ٣ التــــــــذييل  -١

 الـدول لمسـاعدة المردوديـة العاليـة والتـدخالت السياسـات بخيارات قائمة عن عبارة وهو .٢٠٢٠-٢٠١٣ ومكافحتها
 األمـراض مـن بالوقايـة المتعلقـة التسـع االختياريـة العالميـة الغايـات بلـوغ إلى الرامية اإلجراءات تنفيذ على األعضاء

 بتحديــــد المتعلقــــة الســــيادية البلــــدان بحقــــوق المســــاس (دون الــــوطني الســــياق يناســــب بمــــا ومكافحتهــــا الســــارية غيــــر
 العمــل لخطــة الســتة األغــراض إطــار فــي والتــدخالت الخيــارات هــذه وُتعــرض األخــرى). السياســات ضــمن الضــرائب
 التــدخالت بشــأن واإلرشـادات المعلومــات تـوفير هــو منهـا المقصــود أن إال شـاملة ليســت التـدخالت وقائمــة العالميـة.

 وٕارسـاء الحاليـة البّينـات إلـى باالسـتناد ومردوديتهـا فعاليتهـا حيث من الفردية والتدخالت السكانية الفئات تشمل التي
 يناسـب بمـا العالميـة العمـل خطـة البلدان وتنفذ نطاقها. وتوسيع البّينات قاعدة وضع أجل من المقبل للعمل األسس
  األولوية. ومنحها الوطنية العمل خطط وضع في ٣ التذييل اسُتخدم وقد الوطني السياق

  
  ؟٣ التذييل تحديث أسباب هي ما
  
 التـــدخالت مردوديـــة علـــى المســـتجدة البّينـــات لمراعـــاة األعضـــاء الـــدول طلـــب علـــى بنـــاءً  ٣ التـــذييل ُحـــّدث  -٢

 الحالية الصيغة ولتنقيح ٢٠١٣ عام في العالمية العمل خطة اعتماد منذ المنظمة عن الصادرة الجديدة والتوصيات
 العالمية العمل خطة أجل وينتهي األول. اإلصدار استخدام من المستخلصة الدروس إلى استناداً  التدخالت لبعض

 بشأن الحقة عالمية استراتيجيات أي وضع إطار في المستقبل في للتذييل تحديث أي في وسُينظر ٢٠٢٠ عام في
  السارية. غير األمراض

  
  الطارئة؟ التغييرات هي ما
  
 ٢ والغـرض السـارية) غيـر األمـراض إلـى المسـندة األولويـة (زيـادة ١ الغـرض بشأن المبينة الخيارات قائمة  -٣

 صــلة ذات توصــيات هــي والتقيــيم) (الرصــد ٦ والغــرض (البحــوث) ٥ والغــرض الشــؤون) وتصــريف القيــادة (تــدعيم
 إطـار فـي مـدرجاً  تمكينيـاً  شـامًال/ وٕاجراء تدخالً  ٨٦ مجموعه ما فهناك اآلن أما تغيير. أي عليها يطرأ ولم بالعملية
 التـدخالت فـي زيـادة يمثـل ممـا المحّدث، ٣ التذييل في الواردين الصحية) (النظم ٤و الخطر) (عوامل ٣ الغرضين
 العلميـة البّينـات تـوافر تعزيـز إلـى الزيـادة هـذه وتعـزى تـدخًال. ٦٢ عـددها البـالغ بالتـدخالت األصـلية بالقائمة مقارنة

 للتنفيــذ وقابلــة واضــحة إجــراءات إلــى الملــح") مــدخول "خفــض (مثــل الســابقة التــدخالت بعــض تفصــيل إلــى والحاجــة
  أكبر. بدرجة

  
 علـى تعتبـر التـي التدخالت من مختار عدد العريض بالبنط يحدَّد األصلي، ٣ التذييل في الحال هو وكما  -٤

 بـــالبنط مبينـــاً  تـــدخالً  ١٦ المحـــّدث ٣ التـــذييل فـــي ويـــرد التنفيـــذ. حيـــث مـــن وجـــدوى مردوديـــة التـــدخالت أكثـــر أنهـــا
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 تلــك لتحديــد المســتخدم األســلوب ُعــّدل وقــد األصــلي اإلصــدار فــي وارداً  تــدخالً  ١٤ مجموعــه بمــا مقارنــة ١العــريض
 التـــدخالت الختيـــار المنظمـــة مشـــروع عبـــر مردوديتهـــا تحليـــل اســـتكمال يمكـــن أخـــرى تـــدخالت وهنـــاك ٢التـــدخالت.

 التـدخالت أيضـاً  وُتدرج ٣لمردوديتها. التنازلي بالترتيب وترد التدخالت) الختيار المنظمة (مشروع المردودية العالية
 عـن بهـا الخـاص التحليل إجراء يتسن لم التي المنظمة عن الصادرة التقنية والوثائق التوجيهية المبادئ في المذكورة
 المثــال، ســبيل فعلــى القــوائم. هــذه تفســير لــدى الحــذر تــوخي مــن بــدوال التــدخالت. الختيــار المنظمــة مشــروع طريــق

ـــار المنظمـــة مشـــروع طريـــق عـــن تحليـــل إجـــراء عـــدم يعنـــي ال ـــيس التـــدخل أن بالضـــرورة التـــدخالت الختي  عـــالي ل
 إمكانيـة عـدم وتفسـر القـدرة أو بالمنهجيـة تتعلـق أسـباب بـاألحرى هنـاك بـل جـدوى ذا أو الكلفـة ميسور أو المردودية
 تقديراً  القائمة هذه إليها وتستند ٤التقني الملحق في ترد التي االقتصادية التحليالت وتتضمن التحليل. ذلك استكمال
 البــارامترات مــن مجموعــة االقتصــادية النتــائج هــذه وتقــدم االقتصــادية. وتكلفتــه الصــحي وأثــره التنفيــذ مردوديــة لنســبة
 السـياق فـي بتحلـيالت العالمية التحليالت هذه اقتران ضرورة على التشديد يجب أنه إال األعضاء الدول فيها لتنظر

 تكــاليف تقــدير علــى الفرديــة البلــدان لمســاعدة ٥الواحــدة الصــحة أداة مثــل المنظمــة فــي أخــرى أدوات وتتــاح المحلــي.
    الوطني. سياقها في محددة تدخالت
    المالية غير االعتبارات أهمية

 الوحيــد كاألســاس اســتخدامه ينبغــي وال تقييــدات علــى ينطــوي أنــه غيــر مفيــدة أداة المردوديــة تحليــل يعتبــر  -٥
 ينبغــي ومكافحتهــا، الســارية غيــر األمــراض مــن للوقايــة التــدخالت اختيــار ولــدى القــرارات. صــنع عليــه يرتكــز الــذي
 وأثـر الوطنيـة الظـروف حسـب والجـدوى التنفيـذ وقـدرة التكـاليف تحمـل علـى والقـدرة والمردوديـة للفعاليـة العنايـة إيالء

 للفئـــات الشـــاملة السياســـات بشـــأن التـــدخالت مـــن مجموعـــة تنفيـــذ وضـــرورة الصـــحة فـــي اإلنصـــاف علـــى التـــدخالت
    الفردية. والتدخالت السكانية

 بعـــض فـــي التـــدخالت بعـــض جـــدوى فـــي تـــؤثر قـــد التـــي الحاســـمة الماليـــة غيـــر االعتبـــارات عـــرض ويـــرد  -٦
 الســارية غيــر األمــراض مــن للوقايــة تــدخالت عــدة وتنطــوي المحــّدث. ٣ التــذييل ضــمن جديــد عمــود فــي الســياقات
 الجوانــب علــى األمثلــة بيــان ويــرد الحســبان فــي أخــذها مــن البــد القطاعــات متعــددة وتكــاليف فوائــد علــى ومكافحتهــا
 تقــدير إتاحــة الممكــن مــن يكــن ولــم العالميــة. العمــل خطــة فــي ٥ التــذييل فــي التــدخالت لهــذه القطاعــات المتعــددة

 فيهـــا بمـــا الســـكانية للفئـــات الشـــاملة التـــدخالت أن إال الســـياق أهميـــة إلـــى نظـــراً  تـــدخل كـــل إلـــى بالنســـبة لإلنصـــاف
 مـــن الوقايـــة فــي التفـــاوت أوجـــه مــن الحـــد علـــى قــدرة أكبـــر تبـــين عامــة بصـــفة البيئيـــة والتغييــرات الماليـــة السياســات

                                                           
 المصـّححة العمـر سـنوات مـن سـنة لكـل المتوسـط في أقل أو دولي دوالر ١٠٠ يساوي بمبلغ المردودية العالية التدخالت   ١

 والـدوالر المتوسـط. الـدخل مـن نياالـدُ  الشـريحة وبلـدان الـدخل المنخفضـة البلـدان فـي تالفيهـا يمكـن التـي العجـز مـدد باحتساب
 معـين وقـت فـي المتحـدة الواليـات فـي األمريكـي الـدوالر بهـا يتمتـع التـي القـوة الشـرائية قوتهـا تعادل افتراضية عملة هو الدولي
 الزمن. من
 االعتبــارات أمــا فقــط. االقتصــادية التحلــيالت إلــى باالســتناد المحــّدث ٣ التــذييل هــذا فــي العــريض بــالبنط التــدخالت تــرد   ٢

 ضــمن جديــد عمــود فــي عرضــها فيــرد الســياقات بعــض فــي التــدخالت بعــض جــدوى فــي تــؤثر قــد التــي الحاســمة الماليــة غيــر
 المحّدث. ٣التذييل 

 والمتوسط. المنخفض الدخل ذات البلدان في المردودية نسبة أساس على   ٣

 ٣ التـذييل مسـودة بشـأن ٢٠١٦ يوليـو تمـوز/ ٢٥ في المنظمة عن الصادرة المناقشة ورقة في التقني الملحق مسودة ترد   ٤
ــــى والمتاحــــة المحــــّدث  (تــــم /http://who.int/ncds/governance/appendix3-update/en التــــالي: اإللكترونــــي الموقــــع عل
 المائـــة بعـــد األربعـــين الـــدورة تلـــي التـــي الفتـــرة فـــي الملحـــق هـــذا وســـيحدَّث ).٢٠١٦ أكتـــوبر األول/ تشـــرين ١٠ فـــي االطـــالع
  السبعين. العالمية الصحة جمعية وتسبق التنفيذي للمجلس

 األول/ تشـرين ١٠ فـي االطـالع (تـم /http://www.who.int/choice/onehealthtool/en التـالي: اإللكترونـي الموقـع على   ٥
  ).٢٠١٦ أكتوبر
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 التثقيـــف حمـــالت علـــى المنطويـــة التـــدخالت ســـيماوال الفرديـــة التـــدخالت أمـــا ١ومكافحتهـــا. الســـارية غيـــر األمـــراض
 التي األخرى العقبات تقدير إلى ترمي بتدابير تقترن أن وينبغي التفاوت أوجه نطاق توسع أن األرجح فمن والتوعية
 أثـر ويقـيَّم االعتبـار فـي يؤخـذ أن الضـروري مـن تـدخل، أي إلـى وبالنسـبة لهـا. والتصـدي السـلوك تغييـر دون تحول

 الفئــــات جميــــع مســــتوى علــــى السياســــات فعاليــــة ضــــمان بهــــدف الصــــحة مجــــال فــــي التفــــاوت أوجــــه علــــى التــــدخل
  ٢السكانية.

  
  التقني الملحق

  
 ٣األعضــاء. والــدول الخبــراء مــن الــواردة التعليقــات إلــى اســتناداً  المحــّدث ٣ التــذييل بهــذا تقنــي ملحــق يرفــق  -٧

 لنتـائج منفصـالً  وعرضـاً  وتحليلهـا التـدخالت لتحديـد المسـتخدمة المنهجية عن تفصيالً  أكثر معلومات الملحق ويقدم
 وبلـــدان المتوســـط الـــدخل مـــن نياالـــدُ  الشـــريحة وبلـــدان الـــدخل المنخفضـــة البلـــدان إلـــى بالنســـبة االقتصـــادي التحليـــل
 على تفاعلية أداة إلتاحة الخيارات األمانة وستستكشف الدخل. المرتفعة والبلدان المتوسط الدخل من العليا الشريحة
 وصـف تفاصـيل وستُنشـر الخاصـة. الحتياجـاتهم وفقـاً  وتصـنيفها المعلومات مقارنة من المستخدمين تمّكن اإلنترنت
ــــي المســــتخدمة األســــاليب ــــار المنظمــــة مشــــروع إطــــار ف ــــدخالت الختي ــــيالت، هــــذه إلجــــراء الت ــــك فــــي بمــــا التحل  ذل
 منفصـل بشـكل تـدخل، بكـل الخاصـة النمـاذج وضـع لتوجيـه المستخدمة الفردية والدراسات البّينات وقوة اتاالفتراض
  إليها. النفاذ باب بفتح للجمهور تتاح متخصصة علمية كبحوث

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
    التالية: اإللكترونية المواقع المثال سبيل على انظر   ١

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/247638/obesity-090514.pdf 
 http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/247640/tobacco-090514.pdf?ua=1و
 فـي االطـالع (تم http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/247629/Alcohol-and-Inequities.pdfو

  ).٢٠١٦ أكتوبر األول/ تشرين ١٠
 تركيبـة تغييـر انطبـاق وضـمان التـدخين عـن لإلقـالع الفقـراء إلـى الـدعم بتقـديم التبـغ سـعر رفـع اناقتر  المثال، سبيل على   ٢

  كلفة. األكثر الخيارات مجرد على وليس بالكامل المنتجات مجموعة على الغذائية المنتجات
 ٣ التـذييل مسـودة بشـأن ٢٠١٦ يوليـو تمـوز/ ٢٥ في المنظمة عن الصادرة المناقشة ورقة في التقني الملحق مسودة ترد   ٣

ــــى والمتاحــــة المحــــّدث  (تــــم /http://who.int/ncds/governance/appendix3-update/en التــــالي: اإللكترونــــي الموقــــع عل
 المائـــة بعـــد األربعـــين الـــدورة تلـــي التـــي الفتـــرة فـــي الملحـــق هـــذا وســـيحدَّث ).٢٠١٦ أكتـــوبر األول/ تشـــرين ١٠ فـــي االطـــالع
 السبعين. العالمية الصحة جمعية وتسبق التنفيذي للمجلس
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  السياسات خيارات قائمة
 المالية غير االعتبارات

 (ب)المنظمة أدوات  (أ)الحاسمة

 ١ الغرض

اإلجراءات
 

الشاملة/
 

التمكينية
  

 العامــة والممارسـات والفهـم الـوعي مـن بكـل االرتقـاء 
 غيــر األمــراض مــن الوقايــة يخــص فيمــا والسياســية
 ومكافحتها السارية

 فـــــي الســـــارية غيـــــر األمـــــراض بشـــــأن العمـــــل دمـــــج 
 واســتراتيجيات واإلنمــائي االجتمــاعي العمــل برنــامج
   الفقر من الحد

 وبنـاء المـوارد تعبئـة أجـل مـن الدولي التعاون تعزيز 
ــــدريب القــــدرات ــــة القــــوى وت ــــادل الصــــحية العامل  وتب

 وأفضـــــــــل المســـــــــتفادة الـــــــــدروس عـــــــــن المعلومـــــــــات
 الممارسات

 حســــب الخــــاص والقطــــاع المــــدني المجتمــــع إشــــراك 
 مـــن الـــدولي التعـــاون وتعزيـــز وتعبئتهمـــا، االقتضـــاء

 العـالمي الصـعيد علـى العمـل خطـة تنفيـذ دعـم أجل
   والوطني واإلقليمي

 ـــذ  ضـــمن المدرجـــة األخـــرى السياســـات خيـــارات تنفي
  ١ الغرض

  
 وضـــــــع عـــــــن المنظمـــــــة تقريـــــــر -

 فــــــي الســــــارية غيــــــر األمــــــراض
 ٢٠١٤ العالم

  للمنظمة الوقائع صحائف -
 األمـراض بشأن قطرية مرتسمات -

 )٢٠١٤( السارية غير
 ،٢٠٠٨ GLOBOCAN مشــروع -

  السرطان لبحوث الدولية الوكالة

  

 ٢ الغرض

اإلجراءات
 

الشاملة/
 

التمكينية
  

 وزيادتهـــــا، الميزانيـــــة مخصصـــــات أولويـــــات تحديـــــد 
 وفقـاً  ومكافحتهـا، السـارية غير األمراض من للوقاية
 فــي الســيادية الــدول بحقــوق اإلخــالل ودون للحاجــة
 األخرى والسياسات الضرائب تحديد

 مــــــن الوقايــــــة مجــــــال فــــــي الوطنيــــــة القــــــدرات تقيــــــيم 
 ومكافحتها السارية غير األمراض

 متعــــــددة وطنيــــــة وخطــــــط سياســــــات وتنفيــــــذ وضــــــع 
 غيــــر األمــــراض مــــن الوقايــــة أجــــل مــــن القطاعــــات
 أصـــــحاب إشـــــراك خـــــالل مـــــن ومكافحتهـــــا الســـــارية
 المتعددين المصلحة

 ـــذ  ضـــمن المدرجـــة األخـــرى السياســـات خيـــارات تنفي
 فـي بمـا الوطنيـة القدرات تعزيز أجل من ٢ الغرض
 القيــادة مجــال فــي والقــدرات المؤسســية القــدرات ذلــك

 متعـددة لقطاعـات الشامل والعمل الشؤون وتصريف
 غيــــر األمــــراض مــــن الوقايــــة أجــــل مــــن والشــــراكات

  ومكافحتها السارية

  
 لألمـــــــــم العـــــــــام األمـــــــــين مـــــــــذكرة -

 A/67/373 المتحدة
ــــة القــــدرات استقصــــاء أداة -  الُقطري

 السارية غير األمراض مجال في
 المتعــــــــــددة العمــــــــــل خطــــــــــط أداة -

 بـــــاألمراض الخاصـــــة القطاعـــــات
 اإلنترنـــــــت علـــــــى الســـــــارية غيـــــــر

 الوطنيــــــة العمــــــل خطــــــط لوضــــــع
 وتنفيــــــــذها القطاعــــــــات المتعــــــــددة
 ورصدها
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  السياسات خيارات قائمة
 المالية غير االعتبارات

 (ب)المنظمة أدوات  (أ)الحاسمة

 ٣ الغرض
  التبغ تعاطي

اإلجراءات
 

الشاملة/
 

التمكينية
  

 العالميـــة الصـــحة منظمـــة اتفاقيـــة فـــي لألطـــراف ينبغـــي
ـــــــغ مكافحـــــــة بشـــــــأن اإلطاريـــــــة  المنظمـــــــة (اتفاقيـــــــة التب
  يلي: بما االضطالع اإلطارية)

 وبروتوكوالتهـا اإلطاريـة المنظمة اتفاقية تنفيذ تعزيز 
 فعال نحو على

 تنفيــــذ تنســــيق بشــــأن وطنيــــة آليــــات وتفعيــــل وضــــع 
 وضــــــــع ســــــــياق فــــــــي اإلطاريــــــــة المنظمــــــــة اتفاقيــــــــة

 والمسؤوليات االختصاص محددة وطنية استراتيجية
  والموارد
 اتفاقيــــة فــــي األطــــراف غيــــر األعضــــاء للــــدول وينبغــــي
  يلي: بما االضطالع اإلطارية المنظمة

 فــــي عليهــــا المنصــــوص التــــدابير تنفيــــذ فــــي النظــــر 
ــــة ــــة المنظمــــة اتفاقي ــــار وبروتوكوالتهــــا اإلطاري  باعتب
 التبــغ مكافحــة مجــال فــي األساســي الصــك االتفاقيــة

 العالمي الصعيد على

  
ــــــــــــة - ــــــــــــة المنظمــــــــــــة اتفاقي  اإلطاري

 وبروتوكولهـــا التوجيهيـــة ومبادئهـــا
ـــــــى للقضـــــــاء  غيـــــــر االتجـــــــار عل
 التبغ بمنتجات المشروع

 MPOWER برنــــــــــامج وحــــــــــدات -
 مــن للحــد القــدرات ببنــاء الخاصــة
 يتماشـــى بمـــا التبـــغ علـــى الطلـــب
ـــــة مـــــع ـــــة المنظمـــــة اتفاقي  اإلطاري

)٢٠١٤-٢٠١١( 
 MPOWER سياســـــــــــــة تـــــــــــــدابير -

)٢٠٠٩( 
 التبـــغ وبـــاء عـــن المنظمـــة تقـــارير -

 ٢٠٠٩و ٢٠٠٨( العــــــــــــــــــــــــــــــالمي
  )٢٠١٥و ٢٠١٢و ٢٠١١و

إتاحة
 

التحليل
 

عبر
 

مشروع
 

المنظمة
 

الختيار
 

التدخالت
(ج)

  

 التبـغ منتجـات علـى المفروضـة البيـع ضرائب رفع 
 المنتجات هذه وأسعار
  

  
 علــــــى الوطنيــــــة القــــــدرة تقــــــدير -

 لمكافحــة فعالــة سياســات تنفيــذ
 )٢٠١١( التبغ

 المـــــادة لتنفيـــــذ التقنيـــــة المـــــوارد -
ـــــــة مـــــــن ٣-٥  المنظمـــــــة اتفاقي

 المســـــــــــتوى علـــــــــــى اإلطاريـــــــــــة
 )٢٠١٢( القطري

 المنظمــة فــي المحاكــاة نمــوذج  -
 المفروضــة بالضــرائب الخــاص
 )TaXSiM( التبــــــــــــــــغ علــــــــــــــــى

)٢٠١٤( 
 إلدارة التقنــــــي المنظمــــــة دليــــــل -

 )٢٠١٠( التبغ ضرائب
 لبحـوث الدوليـة الوكالة كتيبات -

 مـــــن الوقايـــــة بشـــــأن الســـــرطان
 المجلــــــــــــــــــــــدات الســــــــــــــــــــــرطان/

 )٢٠٠٩( ١٣و )٢٠٠٨( ١٢
  )٢٠١١( ١٤و
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  السياسات خيارات قائمة
 المالية غير االعتبارات

 (ب)المنظمة أدوات  (أ)الحاسمة

  
 التحــذيرات أو و/ الموّحــد البســيط/ التغليــف تنفيــذ 

ـــرة المصـــورة الصـــحية ـــى الحجـــم والكبي ـــع عل  جمي
 التبغ عبوات

 التبـغ عـن اإلعـالن علـى شامل حظر وٕانفاذ فرض 
 عبـر عنـه اإلعـالن فيـه بما ورعايته، له والترويج
 الحديثة التواصل وسائل وفي الحدود

 المباشـر غيـر التبـغ لـدخان التعـرض على القضاء 
 العامــة واألمــاكن المغلقــة العمــل أمــاكن جميــع فــي

 تواجـــد أمــاكن جميـــع وفــي العـــام، النقــل ووســائط
 الطلق بالهواء الغفيرة الجموع

  

  
 لمنتجــــــــات البســــــــيط التغليــــــــف -

 والتصــــــــــميم البّينــــــــــات التبــــــــــغ:
 )٢٠١٦( والتنفيذ

 التبـــــــغ عـــــــن اإلعـــــــالن حظـــــــر -
 – ورعايتــــــــــــه لــــــــــــه والتــــــــــــرويج
ـــــي األمـــــور  اإللمـــــام ينبغـــــي الت

 )٢٠١٣( بها
 دخــان مــن خاليــة مــدنكم جعــل -

 )٢٠١١( كتيــــــــــــــــــب التبــــــــــــــــــغ:
 حلقـــــــــــــات مـــــــــــــن ومجموعـــــــــــــة

 )٢٠١٣( العمل
 مـــن التـــدخين: مـــن خاليـــة أفـــالم -

ــــة  – العمليــــة الجهــــود إلــــى األدل
 )٢٠١٦( الثالثة الطبعة

 دخـــــان مـــــن األشـــــخاص حمايـــــة -
 دخـــان مـــن خاليـــة بيئـــات التبـــغ:
 )٢٠١١( التبغ

 للتحـــرر الكبـــرى األحـــداث دليـــل -
  )٢٠٠٩( التبغ من

  
 لتثقيـــف فعالـــة جماهيريـــة إعالميـــة حمـــالت شـــن 

 التبـــغ تعـــاطي التـــدخين/ أضـــرار بشـــأن الجمهـــور
 المباشر غير التبغ ودخان

 نطــاق علــى والفعــال التكــاليف المــدفوع الــدعم تقــديم 
 تعــاطي عــن اإلقــالع ميــدان فــي ككــل الســكان فئــات
ــــغ ــــى التب ــــع إل ــــون مــــن جمي ــــي يرغب ــــالع ف  عــــن اإلق

 المقتضــــبة المشــــورة إســــداء منهــــا (بوســــائل تعاطيــــه
 المجانيــة الوطنيــة الهاتفيــة الخطــوط خــدمات وتقــديم

 والتقنيـــــات التـــــدخين عـــــن اإلقـــــالع علـــــى المســــاعدة
 التــــــــــدخين عــــــــــن لإلقــــــــــالع المحمولــــــــــة الالســــــــــلكية

)mCessation((  

  
 بشــــــــــأن السياســــــــــات توصـــــــــيات -

 لـــــدخان التعـــــرض مـــــن الحمايـــــة
 )٢٠٠٧( المباشر غير التبغ

 لمعالجـة الصـحية النظم تعزيز -
ــــــــى االعتمــــــــاد  فــــــــي التبــــــــغ عل
ـــــــــــــة خـــــــــــــدمات إطـــــــــــــار  الرعاي
 )٢٠١٣( األولية

 اإلرشـاد لتقـديم المرشـدين تدريب -
 المسـاعدة الهاتفية الخطوط عبر
 التــــــدخين: عــــــن اإلقــــــالع علــــــى
 )٢٠١٤( الهاتفي اإلرشاد

 الخطــــــــــــوط خــــــــــــدمات تطــــــــــــوير -
 المجانيـــــــــــة الوطنيـــــــــــة الهاتفيـــــــــــة
 عــــــن اإلقـــــالع علـــــى المســـــاعدة
  )٢٠١١( وتحسينها التدخين

إتاحة
 

التحليل
 

عبر
 

مشروع
 

المنظمة
 

الختيار
 

التدخالت
  

 التبــغ بمنتجــات المشــروع غيــر االتجــار تقلــل تــدابير 
  حد أدنى إلى

  
  

 عصـــر فـــي التبـــغ وبـــاء مواجهـــة -
 التجـــــــــارة تحريـــــــــر مـــــــــن جديـــــــــد

 )٢٠١٢( واالستثمار
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  السياسات خيارات قائمة
 المالية غير االعتبارات

 (ب)المنظمة أدوات  (أ)الحاسمة

 ضار نحو على الكحول تعاطي

اإلجراءات
 

الشاملة/
 

التمكينية
  

 مـن الحـد بشـأن للمنظمة العالمية االستراتيجية تنفيذ 
 اتخــاذ خــالل مــن ضــار نحــو علــى الكحــول تعــاطي

ـــــــــي القطاعـــــــــات متعـــــــــددة إجـــــــــراءات  المجـــــــــاالت ف
 بها الموصى المستهدفة

 أجـــــل مـــــن والقـــــدرة االلتـــــزام وتعزيـــــز القيـــــادة تـــــدعيم 
 ضار نحو على الكحول لتعاطي التصدي

 حجـــم بشـــأن المعـــارف قاعـــدة وتـــدعيم الـــوعي إذكـــاء 
 نحـــو علـــى الكحـــول تعـــاطي عـــن الناجمـــة المشـــاكل

 والبحـوث التوعيـة بـرامج طريـق عن وطبيعتها ضار
 والترصد للرصد المحسنة والنظم العملية

  
 للحـــــــــــــد العالميـــــــــــــة االســـــــــــــتراتيجية -

 علـــــــــــى الكحـــــــــــول تعـــــــــــاطي مـــــــــــن
 (القــــــــــرار )٢٠١٠( ضــــــــــار نحــــــــــو

 )١٣-٦٣ع  ص  ج
لمنظمـــــــة عـــــــن وضـــــــع تقريـــــــر ا -

الكحـــــــــــــــول والصـــــــــــــــحة فـــــــــــــــي 
 )٢٠١٤( العالم

 للمنظمـــــــــــة الوقـــــــــــائع صـــــــــــحائف -
 بشـــــــــأن سياســـــــــاتها وملخصـــــــــات

 ضار نحو على الكحول تعاطي
 لتنفيــــذ المنظمــــة أدوات مجموعــــة -

 مــــن للحـــد العالميـــة االســـتراتيجية
ــــــــى الكحــــــــول تعــــــــاطي  نحــــــــو عل
 )٢٠١٧(  ضار

كتــــــــــــــــاب مرجعــــــــــــــــي بشــــــــــــــــأن  -
الضـــــــــــــــرائب علـــــــــــــــى  فـــــــــــــــرض
 )٢٠١٧( الكحول

إتاحة
 

التحليل
 

عبر
 

مشروع
 

المنظمة
 

الختيار
 

التدخالت
(ج)

  

 المشــروبات علــى المفروضــة البيــع ضــرائب زيــادة 
 الكحولية

 لإلعالن التعرض على شاملة قيود أو حظر فرض 
 مــن متعــددة أنــواع (عبــر ذلــك وٕانفــاذ الكحــول عــن

 اإلعالم) وسائط
 الكحـول لمنتجـات المـادي التوافر على قيود فرض 

ــاع التــي ــة تب ــل طريــق (عــن وٕانفاذهــا بالتجزئ  تقلي
 بيعها) ساعات وتقليل بالتجزئة بيعها منافذ كثافة

 وجــــــــود األمــــــــر يقتضــــــــي -
 إلدارة فعـــــــــــــــــــال نظـــــــــــــــــــام

 أن وينبغـــــــــــي الضـــــــــــرائب
ــــــالجهود يقتــــــرن ــــــة ب  الرامي
 تجنــب دون الحيلولــة إلــى

 مـــــن والتهـــــرب الضـــــرائب
  دفعها

 تــــــــوفير األمــــــــر يقتضــــــــي -
 لتطبيـــق الالزمـــة القـــدرات

 والتشـــــــــــــــريعات اللـــــــــــــــوائح
 وٕانفاذها

 الضــــوابط تكملــــة ضــــرورة -
 علــى المفروضــة الرســمية
 تتصـــدى بـــإجراءات البيـــع

 أو المشـروع غير للكحول
ـــــتج الكحـــــول  بصـــــورة المن

  رسمية غير

  
  

 الكحـــول تـــأثير تحـــت بالقيـــادة متعلقـــة قـــوانين وضـــع 
 طريـق عـن وٕانفاذهـا الـدم في الكحول لتركيز وحدود
 فـي السـائقين اعتـدال مـدى عـن تكشـف تفتيش نقاط

 الشرب

 تخصــيص األمــر يتطلــب-
 ومعـــــــدات بشـــــــرية مـــــــوارد
 كافية

  

 لألشـخاص مقتضـب واجتمـاعي نفسـي تـدخل توفير 
 وضار خطر نحو على الكحول يتعاطون الذين

 وجــــــود األمــــــر يســــــتوجب-
 مــــدّربين خــــدمات مقــــدمي
 مســـــــتويات جميـــــــع علـــــــى
 الصحية الرعاية

 تعــــــاطي تحــــــري فحــــــص أدلــــــة -
 والمــــــــــواد والتــــــــــدخين الكحــــــــــول
 المرتبطــة المقتضــبة والتــدخالت

 )٢٠١١( التحري بفحص
 حــــــاالت فــــــي مقتضــــــب تــــــدخل -

ــــــى الكحــــــول تعــــــاطي  نحــــــو عل
 لالسـتعمال دليـل وضار: خطر
ـــــــي ـــــــة مجـــــــال ف ـــــــة الرعاي  األولي

)٢٠٠١( 
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  السياسات خيارات قائمة
 المالية غير االعتبارات

 (ب)المنظمة أدوات  (أ)الحاسمة

عدم
 

إتاحة
 

التحليل
 

عبر
 

مشروع
 

المنظمة
 

الختيار
 

التدخالت
   يتعلـــق فيمـــا لألســـعار منتظمـــة استعراضـــات إجـــراء 

 والدخل التضخم بمستوى
 االقتضاء حسب للكحول نيادُ  أسعار تحديد 
 الكحوليـة المشـروبات لشـراء مناسـبة نيـادُ  سن تحديد 

 السن هذه وٕانفاذ استهالكها أو
 الكحولية للمشروبات الترويج حاالت حظر أو تقييد 

 تســتهدف التــي واألنشــطة الرعايــة بأشــكال المرتبطــة
  الشباب

  
  

 تعـاطي عن الناجمة االضطرابات من الوقاية توفير 
 وعالجهــــــا لهــــــا المصــــــاحبة واالعــــــتالالت الكحــــــول
 الصـحية الخـدمات إطـار فـي بهـا المصـابين ورعاية

 واالجتماعية
 عـــــــــن بالمســـــــــتهلك الخاصـــــــــة المعلومـــــــــات تـــــــــوفير 

 لبيـان المشـروبات هـذه وتوسيم الكحولية المشروبات
 الكحول عن الناجم الضرر

  
ـــدليل  2.0اإلصـــدار -  التـــدخالت ل

mhGAP )٢٠١٦(  
  

 الصحي غير الغذائي النظام

اإلجراءات
 

الشاملة/
 

التمكينية
  

 ـــةالعالم االســـتراتيجية تنفيـــذ  الغـــذائي النظـــام بشـــأن ي
 والصحة البدني والنشاط

 األغذيـــــة تســـــويق بشـــــأن المنظمـــــة توصـــــيات تنفيـــــذ 
 لألطفال الكحولية غير والمشروبات

  
ـــــــــة االســـــــــتراتيجية -  بشـــــــــأن العالمي

 البـــدني والنشـــاط الغـــذائي النظـــام
 )٢٠٠٤( والصحة

 المنظمـــــــــة توصــــــــيات مجموعــــــــة -
 األغذيـــــــــــــــــة تســـــــــــــــــويق بشـــــــــــــــــأن

 الكحوليـــــــــة غيـــــــــر والمشـــــــــروبات
 )٢٠١٠( لألطفال

 توصــياتال مجموعــة تنفيــذ إطــار -
 األغذيـــــــــــــــــة تســـــــــــــــــويق بشـــــــــــــــــأن

 الكحوليـــــــــة غيـــــــــر والمشـــــــــروبات
 )٢٠١٢( لألطفال

إتاحة
 

التحليل
 

عبر
 

مشروع
 

المنظمة
 

الختيار
 

التدخالت
(ج)

   ـــل ـــح مـــدخول تقلي ـــق عـــن المل ـــر طري ـــة تغيي  تركيب
 مـن أقـل كميـة علـى تحتـوي كـي الغذائية المنتجات
 الملــح لكميــات مســتهدفة مســتويات وتحديــد الملــح
  والوجبات األغذية في

 داعمـة بيئـة إقامـة خـالل مـن الملـح مـدخول تقليل 
 والمـدارس المستشفيات مثل العامة المؤسسات في

 تقـديم مـن لتمكينهـا التمـريض ودور العمـل وأماكن
 الصوديوم من منخفضة كميات على حاوية وجبات

 تشـــنها حمـــالت خـــالل مـــن الملـــح مـــدخول تقليـــل 
 تغييـر بشـأن الجمهـور مع للتواصل اإلعالم وسائط

  المضمار هذا في سلوكياته

 إجـــراءات األمـــر يقتضـــي 
 القطاعـــــــــــــــــات متعـــــــــــــــــددة
 المعنيـــة الـــوزارات تتخـــذها
 المجتمـــــــــــع مـــــــــــن بـــــــــــدعم
 المدني

  

 المنظمــــــــة نمــــــــاذج) (أو نمــــــــوذج -
 أجــــل مــــن المغــــذيات لمواصــــفات
 األغذيــــــــــــــــة تســــــــــــــــويق تنظــــــــــــــــيم

 الكحوليـــــــــة غيـــــــــر والمشـــــــــروبات
   لألطفال

ــــر - ــــة اللجنــــة تقري  بالقضــــاء المعني
 )٢٠١٦( األطفال سمنة على

 اإللكترونيــــــــــة المنظمــــــــــة مكتبــــــــــة -
 بــــــــاإلجراءات المتعلقــــــــة للبّينــــــــات
  )eLENA( التغذوية

 علـب واجهـة توسـيم خالل من الملح مدخول تقليل 
 المنتجات

 عـن الصـناعية المتحولـة الـدهون مـن تماماً  التخلص 
 السلســـلة فـــي اســـتخدامها يحظـــر تشـــريع ســـن طريـــق
 الغذائية

 تــــــــوفير األمــــــــر يقتضــــــــي -
 إلـــــى التنظيميـــــة القـــــدرات
 إجــــــراءات اتخــــــاذ جانــــــب
 القطاعات متعددة

ـــــائع صـــــحيفة -  النظـــــام بشـــــأن الوق
 الصحي الغذائي

 المتعلقـــــــــة الناجحـــــــــة التـــــــــدخالت -
 :البـدني والنشـاط الغـذائي بالنظام
 )٢٠٠٩( موجز تقرير
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  السياسات خيارات قائمة
 المالية غير االعتبارات

 (ب)المنظمة أدوات  (أ)الحاسمة

 ضــــرائب فـــرض خـــالل مــــن الســـكر اســـتهالك تقليـــل 
 ١به تحلى التي المشروبات على فعالة

 مــــــــدخول التوجيهيــــــــة: المبــــــــادئ -
ــــــالغين الصــــــوديوم ــــــال للب  واألطف

)٢٠١٢( 
 مــــــــدخول التوجيهيــــــــة: المبــــــــادئ -

 واألطفــــــال للبــــــالغين البوتاســــــيوم
)٢٠١٢( 

ـــح: اســـتخدام عـــادات تغييـــر -  المل
 اســـتخدام لتقليـــل تقنيـــة مجموعـــة

 )٢٠١٦( الملح
 مــــــــدخول التوجيهيــــــــة: المبــــــــادئ -

ـــــــــــالغين الســـــــــــكر ـــــــــــال للب  واألطف
)٢٠١٥( 

ــــــــــة السياســــــــــات -  الخاصــــــــــة المالي
 مــــــن والوقايــــــة الغــــــذائي بالنظــــــام
 )٢٠١٦( السارية غير األمراض

عدم 
إتاحة

 
التحليل

 
عبر

 
مشروع

 
المنظمة

 
الختيار

 
التدخالت

  

 األشـــهر فـــي الحصـــرية الطبيعيـــة الرضـــاعة تشـــجيع 
 ذلــــك فــــي بمــــا ودعمهــــا، العمــــر مــــن األولــــى الســــتة
  الطبيعي اإلرضاع تشجيع

  
 بشــــــــأن العالميــــــــة االســــــــتراتيجية -

 األطفــال وصــغار الرّضــع تغذيــة
)٢٠٠٣( 

 بــــدائل لتســــويق الدوليــــة المدونــــة -
 )١٩٨١( األم لبن

 الخطــــــــــــــوات علــــــــــــــى البينــــــــــــــات -
 الطبيعيــــــــــة للرضــــــــــاعة العشــــــــــر
 )١٩٩٨( الناجحة

 تقريــــر :األم لــــبن بــــدائل تســــويق -
 الدوليـة المدونـة تنفيـذ وضع عن
 )٢٠١٦( الوطني الصعيد على

 المستشـــــــــــفيات مبـــــــــــادرة تنقـــــــــــيح -
 وتحــــــــديثها لألطفــــــــال الصــــــــديقة
 ألغـــــــــــراض نطاقهـــــــــــا وتوســـــــــــيع
 )٢٠٠٩( المتكاملة الرعاية

 والخضر الفواكه تناول لزيادة اإلعانات تقديم 
 المشـبعة والـدهون المتحولة الدهون عن االستعاضة 

 سياســــات وضــــع خــــالل مــــن مشــــبعة غيــــر بــــدهون
ـــة تغييـــر بشـــأن ـــة المنتجـــات تركيب  وتوســـيمها الغذائي

  والزراعية المالية بالشؤون معنية وسياسات

  
 نظـام أجـل مـن الخمـس الوصايا -

 )٢٠١٦( صحي غذائي
 للتمتـــــــــــــع والخضـــــــــــــر الفواكـــــــــــــه -

  )٢٠٠٤( بالصحة
 مــــــــن للوقايــــــــة الســــــــكانية الــــــــنهج -

 )٢٠١٢( األطفال لدى السمنة
 األساســــية: التغذويــــة اإلجــــراءات -

 لـــــدى والتغذيـــــة الصـــــحة تحســـــين
ــــــــــد األمهــــــــــات  والرضــــــــــع والموالي
 )٢٠١٣( األطفال وصغار

 لتقليـــل الغذائيـــة والعبـــوات الوجبـــات حجـــم مـــن الحـــد 
 الــــوزن/ فــــرط مــــن المعانــــاة وخطــــر الطاقــــة مـــدخول
  السمنة

 

  

    

                                                           
وسُيستكمل هذا التحليل قبل انعقاد جمعيـة الصـحة العالميـة  عبر مشروع المنظمة الختيار التدخالتيجري حاليًا تحليل هذا التدخل    ١

  السبعين.
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  السياسات خيارات قائمة
 المالية غير االعتبارات

 (ب)المنظمة أدوات  (أ)الحاسمة

 المتصـــــلة واإلرشـــــاد التثقيـــــف بأنشـــــطة االضـــــطالع 
 ريـــــاض فـــــي (أي الســـــياقات مختلـــــف فـــــي بالتغذيـــــة
 والمستشـــــفيات العمـــــل وأمـــــاكن والمـــــدارس األطفـــــال

 والخضر الفواكه تناول لزيادة مثًال)
 ــــة توســــيم  اإلجمــــالي الطاقــــة مــــدخول لتقليــــل األغذي

 والدهون والصوديوم والسكر الحرارية) (السعرات
  

 لتنفيــــــــــــــــــذ التخطــــــــــــــــــيط دليــــــــــــــــــل -
ـــــــــة االســـــــــتراتيجية  بشـــــــــأن العالمي

 األطفـــال وصـــغار الرّضـــع تغذيـــة
  )٢٠٠٧( الوطني الصعيد على

 تنفيـذ المدرسـية: السياسـات إطار -
 للمنظمـــــة العالميـــــة االســـــتراتيجية

 والنشــــاط الغــــذائي النظــــام بشــــأن
 )٢٠٠٨( والصحة البدني

 مبـــــــــادرة بشـــــــــأن إطـــــــــار وضـــــــــع -
 للتغذيــــــــــــة المراعيـــــــــــة المـــــــــــدارس

)٢٠٠٦(  

  
 ــــــنظم بشــــــأن جماهيريــــــة إعالميــــــة حمــــــالت شــــــن  ال

 االجتمــاعي التســويق يشــمل بمــا الصــحية، الغذائيــة
 المشـبعة والـدهون للدهون اإلجمالي المدخول لتقليل
 والخضر الفواكه تناول وتعزيز والملح والسكر

  
 العمـــــل لمجــــاالت األولويــــة مــــنح -

 مـــن الســـكانية الوقايـــة ميـــدان فـــي
 )٢٠١٢( األطفال لدى السمنة

 البدني الخمول

اإلجراءات
 

الشاملة/
 

التمكينية
  

 الغـــذائي النظـــام بشـــأن العالميـــة االســـتراتيجية تنفيـــذ 
   والصحة البدني والنشاط

 النشـاط بشأن العالمية التوصيات -
 )٢٠١٠( والصحة البدني

ــــر - ــــة اللجنــــة تقري  بالقضــــاء المعني
 )٢٠١٦( األطفال سمنة على

 المتعلقـــــــــة الناجحـــــــــة التـــــــــدخالت -
 :البـدني والنشـاط الغـذائي بالنظام
 )٢٠٠٩( موجز تقرير

 للمنظمـــــة العالميـــــة االســـــتراتيجية -
 والنشــــاط الغــــذائي النظــــام بشــــأن
 لرصــــد إطــــار :والصــــحة البــــدني
 )٢٠٠٨( وتقييمه التنفيذ

ـــة مجموعـــة -  بالنشـــاط خاصـــة تقني
 )٢٠١٦( البدني

إتاحة
 

التحليل
 

عبر
 

مشروع
 

المنظمة
 

الختيار
 

التدخالت
(ج)

  

 ـــــوفير ـــــة المشـــــورة خـــــدمات ت  النشـــــاط بشـــــأن واإلحال
 األوليــة الصــحية الرعايــة خــدمات إطــار فــي البــدني

 مقتضبة بتدخالت االستعانة خالل من الروتينية
 ــــــة بأنشــــــطة االضــــــطالع  والتواصــــــل العامــــــة التوعي

 شــن منهــا بوســائل البــدني، النشــاط ممارســة لتشــجيع
 السـلوكيات تغييـر بشـأن جماهيريـة إعالمية حمالت

 ١البدني النشاط يخص فيما
  
 

 تـــــــــوفير األمـــــــــر يقتضـــــــــي -
 فـــي وكافيـــة مدربـــة قـــدرات
 األولية الرعاية مجال

  

                                                           
وسُيستكمل هذا التحليل قبل انعقاد جمعيـة الصـحة العالميـة  عبر مشروع المنظمة الختيار التدخالتيجري حاليًا تحليل هذا التدخل    ١

 السبعين.
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  السياسات خيارات قائمة
 المالية غير االعتبارات

 (ب)المنظمة أدوات  (أ)الحاسمة

عدم
 

إتاحة
 

التحليل
 

عبر
 

مشروع
 

المنظمة
 

الختيار
 

التدخالت
  

 بكثافـــة المتعلقـــة األساســـية العناصـــر إدراج ضـــمان 
 التـــي المترابطـــة الشـــوارع وشـــبكات الســـكنية المبـــاني
 طائفــــــة إلــــــى الوصــــــول وســــــهولة األرصــــــفة تشــــــمل
 فــي العــام النقــل وســائط وٕالــى الوجهــات مــن متنوعــة
  الكلي المستوى على الحضرية المواقع تصميم

 مشـــــاركة األمـــــر يقتضـــــي -
 غيــــــــر أخــــــــرى قطاعــــــــات

 هـذه وتزّود الصحة قطاع
 بالقــــــــــــــدرات القطاعــــــــــــــات

 الالزمة

 لرفـــــــــــع الســـــــــــكانية للـــــــــــنهج دليـــــــــــل -
 البـــدني النشـــاط ممارســـة مســـتويات

)٢٠٠٧( 
 فــي العمــل لمجــاالت األولويــة مــنح -

 السـمنة مـن السكانية الوقاية ميدان
  )٢٠١٢( األطفال لدى

 يشـــمل ككـــل المـــدارس مســـتوى علـــى برنـــامج تنفيـــذ 
 والبـــــرامج المرافـــــق وٕاتاحـــــة الجيـــــدة البدنيـــــة التربيـــــة
  البدني للنشاط األطفال جميع ممارسة لدعم الكافية

 تكــون كافيــة تحتيــة وبنيــة جيــدة عامــة أمــاكن إتاحــة 
ــــــة ــــــدعم ومناســــــبة آمن  وركــــــوب المشــــــي أنشــــــطة وت

  الهوائية الدراجات

 السـمنة مـن للوقايـة السـكانية النهج -  
 )٢٠١٢( األطفال لدى

 المدرســــــــــــــية السياســــــــــــــات إطـــــــــــــار -
)٢٠٠٨( 

 فـي البدني النشاط ممارسة تشجيع -
 لضـــــمان مهـــــم عنصـــــر المـــــدارس:
 )٢٠٠٧( الصحة تعزز مدارس

 التربيـــة بشـــأن السياســـات مجموعـــة -
  )٢٠١٤( الجيدة البدنية

 النشـاط ممارسـة بشـأن العناصر متعددة برامج تنفيذ 
 العمل أماكن في البدني

 مجموعـات تنظـيم خـالل مـن البـدني النشـاط تشـجيع 
 رياضية وأحداث وبرامج ونواد

 السـارية غيـر األمراض من الوقاية -  
 النظـام خـالل مـن العمل مكان في

 )٢٠٠٨( البدني والنشاط الغذائي

 ٤ الغرض

اإلجراءات
 

الشاملة/
 

التمكينية
  

 الســــارية غيــــر بــــاألمراض الخاصــــة التــــدخالت دمــــج 
 الرعايــــة مجموعــــة فــــي للغايــــة العــــالي المــــردود ذات

ـــــة الصـــــحية ـــــُنظم المـــــزودة األساســـــية األولي ـــــة ب  إحال
 قـدماً  للمضي الرعاية، مستويات جميع إلى المرضى
 الشاملة الصحية التغطية ببرنامج

 وأدوات الصــــحة لتمويــــل صــــالحة آليــــات استكشــــاف 
 البّينات إلى تستند ابتكارية اقتصادية

 وٕاعطــــــاء والتغطيــــــة، المبكــــــر الكشــــــف فــــــي التوســــــع 
 التــأثير، والبالغــة المــردود العاليــة للتــدخالت األولويــة

 إلــى الراميــة المــردود العاليــة التــدخالت ذلــك فــي بمــا
 السلوكية الخطر لعوامل التصدي

 الــُنظم قــدرات زوتعزيــ الصــحية العاملــة القــوى تــدريب 
 الصـــــحية الرعايـــــة مســـــتوى علـــــى والســـــيما الصـــــحية
 غيـــــر األمـــــراض مـــــن بالوقايـــــة لالضـــــطالع األوليـــــة
 ومكافحتها السارية

 األساســــــية واألدويــــــة التكنولوجيــــــات إتاحــــــة تحســــــين 
ــــة الميســــورة ــــي بمــــا التكلف ــــك ف ــــة ذل  الجنيســــة، األدوي
 الرئيســية، الســارية غيــر األمــراض لعــالج الضــرورية

 سواء حد على والخاص العام القطاعين مرافق في
 العاليــة األخــرى السياســات وخيــارات التــدخالت تنفيــذ 

 الــــــُنظم لتعزيــــــز ٤ الغــــــرض فــــــي المدرجــــــة المــــــردود
 غيـر لألمراض التصدي أجل من وتوجيهها الصحية
 خــــالل مــــن بهــــا المرتبطــــة الخطــــر وعوامــــل الســــارية
 والتغطيــة األشــخاص علــى المركــزة الصــحية الرعايــة
  الشاملة الصحية

  
ـــــــــــــــــــذ: أدوات -  مجموعـــــــــــــــــــة التنفي

 األساســــــــية المنظمـــــــة تـــــــدخالت
ـــــــــــاألمراض المتصـــــــــــلة ـــــــــــر ب  غي
 الرعايـــــــــة أجـــــــــل مـــــــــن الســـــــــارية
 الســـياقات فـــي األوليـــة الصـــحية
 )٢٠١٣( الموارد القليلة

 النموذجيـــــــــــة المنظمـــــــــــة قائمـــــــــــة -
  األساسية لألدوية

 إطـــــــــار فـــــــــي القـــــــــدرات تعزيـــــــــز -
ـــة التمـــريض خـــدمات  مـــن والقبال
ـــــــي المســـــــاهمة أجـــــــل ـــــــق ف  تحقي

 لأللفية اإلنمائية األهداف
 مكافحـــــــــــــــة أعمـــــــــــــــال تكثيـــــــــــــــف -

 هـي مـا السـارية: غيـر األمراض
 )٢٠١١( تكاليفها؟

 الســـبيل الصـــحية: الـــنظم تمويـــل -
  )٢٠١٠( الشاملة التغطية إلى
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  السياسات خيارات قائمة
 المالية غير االعتبارات

 (ب)المنظمة أدوات  (أ)الحاسمة

 يشــمل بمــا وتنفيــذها، الملّطفــة الرعايــة سياســات وضــع 
ـــة األفيونيـــة المســـكنات إتاحـــة ـــآلالم، المخفف  وتـــدريب ل

 الصحيين العاملين
 لتعزيـــز الرقميـــة التكنولوجيـــات اســـتخدام نطـــاق توســـيع 

 األمـراض مـن للوقاية الالزمة الصحية الخدمات إتاحة
 التكـاليف وخفـض الخـدمات، تلك وفعالية السارية غير

 الصحية الخدمات إيتاء عن المتكبدة
 السكري وداء الدموية واألوعية القلب أمراض

إتاحة
 

التحليل
 

عبر
 

مشروع
 

المنظمة
 

الختيار
 

التدخالت
(ج)

  

  تــوفير العــالج باألدويــة (بمــا فــي ذلــك ضــبط ســكر الــدم
الـدم لدى المصابين بداء السكري ومكافحة فـرط ضـغط 

والمشــورة لألفــراد  ١)باســتخدام نهــج المخــاطر الشــاملة
المصــابين بأزمــة قلبيــة أو ســكتة دماغيــة واألشــخاص 

لإلصـــابة  )٪ أو أكثـــر ٣٠المعرضـــين تعرضـــًا شـــديدًا (
بحاالت مميتة أو غير مميتـة ألمـراض القلـب واألوعيـة 

  الدموية خالل السنوات العشر القادمة

 فــــــي ذلــــــك تــــــوفير يمكــــــن -
 التـــــــي الســـــــياقات جميـــــــع
 فـــــي بمـــــا المـــــوارد، لـــــديها
 العـــــاملين يـــــد علـــــى ذلـــــك

 غيــــــــــر مــــــــــن الصــــــــــحيين
 األطباء

  

 مـــــــن للوقايـــــــة العـــــــالمي األطلـــــــس -
 الدمويـــة واألوعيـــة القلـــب أمـــراض

 )٢٠١١( ومكافحتها
  

 ســكر الــدم  تــوفير العــالج باألدويــة (بمــا فــي ذلــك ضــبط
لدى المصابين بداء السكري ومكافحة فـرط ضـغط الـدم 

نهـــج المخـــاطر الشـــاملة) والمشـــورة لألفـــراد  باســـتخدام
المصــابين بأزمــة قلبيــة أو ســكتة دماغيــة واألشــخاص 

٪ أو أكثــر)  ٢٠المعرضــين تعرضــًا معتــدًال أو شــديدًا (
لإلصابة بحاالت مميتـة أو غيـر مميتـة ألمـراض القلـب 

  واألوعية الدموية خالل السنوات العشر القادمة

 عتبــــــــــــة تطبيــــــــــــق يزيــــــــــــد 
 األدنــــــــــــــــــــى المخــــــــــــــــــــاطر
 الصــــــــــــــــحية المكاســــــــــــــــب
 يرفــــــــع أنــــــــه إال المحققــــــــة

 التنفيذ تكاليف أيضاً 
  

 أمــــــراض مخــــــاطر توقــــــع جــــــداول -
ـــة القلـــب ـــة واألوعي  لمنظمـــة الدموي
 الدوليـة الجمعيـة /العالمية الصحة
 الدم ضغط فرط لمكافحة

 الحــــاد باالحتشــــاء لإلصــــابة الجديــــدة الحــــاالت عــــالج 
 الساليســيليك أســيتيل حمــض باســتخدام ٢القلــب لعضــل

 أو بالكلوبيـــــــــدوغريل مقرونـــــــــاً  المـــــــــذكور الحمـــــــــض أو
 التاجيــــة التــــدخالت بواســــطة أو الــــدم تخثّــــر مضـــادات
  الجلد طريق عن األساسية

 علـى الخيـار انتقـاء يعتمد 
 الصحي النظام قدرات

  

 للرعايــــــــــــة التوجيهيــــــــــــة المبــــــــــــادئ -
ـــــة الصـــــحية ـــــي األولي  الســـــياقات ف
  )٢٠١٢( الموارد القليلة

 ــــة الســــكتة عــــالج ــــة الدماغي  باســــتخدام الحــــادة اإلقفاري
  الخثرة لحال الوريدي العالج

 تــــــــوفير األمــــــــر يقتضــــــــي 
 تشـــــــخيص علـــــــى القـــــــدرة
   اإلقفارية الدماغية السكتة

 ضــــغط فــــرط عــــن عــــالمي مــــوجز -
  )٢٠١٣( الدم

 القلـــب وداء الروماتيزميـــة الحمـــى مـــن األوليـــة الوقايـــة 
ــادة طريــق عــن الرومــاتيزمي  التهــاب حــاالت عــالج زي

 األولية الرعاية مستوى على بالعقديات البلعوم
 القلـــب وداء الروماتيزميـــة الحمـــى مـــن الثانويـــة الوقايـــة 

 المرضـى بأسـماء سـجل إعداد طريق عن الروماتيزمي
 بالبنسيلين منتظم وقائي عالج على الحاصلين

 االنتشــــــار معــــــدل حســــــب -
 لـدى أو محـددة بلـدان في

ـــــــــات ـــــــــة ســـــــــكانية فئ  فرعي
  معينة

ــــــادئ - ــــــة مب  بشــــــأن موحــــــدة توجيهي
 المضــــــــــــادة األدويــــــــــــة اســــــــــــتخدام
 ألغـــــــراض القهقريـــــــة للفيروســـــــات

ـــــدز بفيـــــروس العـــــدوى عـــــالج  األي
 المســــــــــــتجدات منهــــــــــــا: والوقايــــــــــــة

)٢٠١٥(  
 HEARTS التقنيـــــــــة المجموعـــــــــة -

 القلـــب ألمـــراض العالجـــي للتـــدبير
 الرعايـــــــة فــــــي الدمويــــــة واألوعيــــــة
  )٢٠١٦( األولية الصحية

                                                           
 أو القلـب عضـل احتشـاء (مثـل الدمويـة واألوعيـة القلـب أمـراض مـن بمـرض الفرد إصابة احتمال أنها على الشاملة المخاطر تعرَّف   ١

 مثًال. سنوات ١٠ خالل أي معينة زمنية فترة خالل الدماغية) السكتة

 السيناريوهات. جميع في المستشفيات في الرعاية التكاليف حساب يشمل   ٢
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  السياسات خيارات قائمة
 المالية غير االعتبارات

 (ب)المنظمة أدوات  (أ)الحاسمة

عدم 
إتاحة

 
التحليل

 
عبر

 
مشروع

 
المنظمة

 
الختيار

 
التدخالت

   اإلنـــــزيم  عـــــالج فشـــــل القلـــــب االحتقـــــاني بُمثبطـــــات
المحــــول لألنجيوتنســــين، ومحصــــر البيتــــا واألدويــــة 

 المدرة للبول
  ــــاب احتشــــاء عضــــل ــــي أعق ــــب ف ــــل القل إعــــادة تأهي

 القلب
 حـــال التعـــرض  العـــالج بمضـــادات تخثـــر الـــدم فـــي

المعتــــدل والتعــــرض الشــــديد للرجفــــان األذينــــي غيــــر 
ل تضـــيق المترالـــي المصـــحوب الصـــمامي وفـــي حـــا
 بالرجفان األذيني

 أســــــيتيل  إعطـــــاء جرعــــــات منخفضــــــة مــــــن حمــــــض
 الساليسيليك لعالج السكتة الدماغية اإلقفارية

  رعايـــة المصـــابين بالســـكتة الدماغيـــة الحـــادة وٕاعـــادة
 تأهيلهم في وحدات عالج السكتة الدماغية

  
-   

 داء السكري

إتاحة التحليل عبر مشروع المنظمة الختيار
 

التدخالت
(ج)

  

  توفير الرعاية الوقائية بشـأن صـحة القـدم للمصـابين
بــداء الســكري (بوســائل منهــا بــرامج التوعيــة، وٕاتاحــة 
األحذيــــــــــــــــة المناســــــــــــــــبة، والعيــــــــــــــــادات المتعــــــــــــــــددة 

 التخصصات)
 اعـتالل الشــبكية السـكري لــدى  إجـراء فحـص لتحــري

جميـــع المصـــابين بـــداء الســـكري والعـــالج بـــالتخثير 
 الضوئي بالليزر للوقاية من العمى

  الضـــبط الفعـــال لمســـتوى الســـكر فـــي دم المصـــابين
بــداء الســكري، إلــى جانــب الرصــد القياســي لمســتوى 
الغلوكــــوز فــــي المنــــزل لــــدى األشــــخاص المعــــالجين 

الناجمـــــة عـــــن باألنســـــولين للحـــــد مـــــن المضـــــاعفات 
 السكري

يقتضي األمر إنشاء نظم  -
 الستدعاء المرضى

المبــــــــــادئ التوجيهيــــــــــة للرعايــــــــــة  -
الصـــحية األوليـــة فـــي الســـياقات 

 )٢٠١٢القليلة الموارد (
التقريـــــر العـــــالمي عـــــن الســـــكري  -

)٢٠١٦(  
  

عدم 
إتاحة التحليل عبر مشروع
 

المنظمة الختيار التدخالت
    مـــــــن التـــــــدخالت الخاصـــــــة بـــــــنمط الحيـــــــاة للوقايـــــــة

 اإلصابة بداء السكري من النمط الثاني
  تطعــــيم المرضــــى المصــــابين بــــداء الســــكري بلقـــــاح

 األنفلونزا
  ـــــة الســـــابقة للحمـــــل للنســـــاء فـــــي ســـــن تـــــوفير الرعاي

اإلنجــاب المصــابات بالســكري، بوســائل منهــا توعيــة 
 المرضى والتدبير العالجي المكثف للغلوكوز

  إجــــــــراء فحــــــــص لتحــــــــري البيلــــــــة البروتينيــــــــة لــــــــدى
صابين بداء السـكري وعالجهـم باألدويـة المثبطـة الم

لإلنــزيم المحــول لألنجيوتنســين للوقايــة مــن أمــراض 
 الكلى وٕاعاقة اإلصابة بها
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  السياسات خيارات قائمة
 المالية غير االعتبارات

 (ب)المنظمة أدوات  (أ)الحاسمة

 السرطان

إتاحة التحليل عبر مشروع المنظمة الختيار التدخالت
(ج)

  

  تطعـــــيم الفتيـــــات اللـــــواتي تتـــــراوح أعمـــــارهن بـــــين
سنة باللقاح المضاد لفيروس الورم  ١٣و سنوات ٩

 الحليمي البشري (بإعطاء جرعتين)
  الوقايــة مــن ســرطان عنــق الــرحم مــن خــالل فحــص

سـنة  ٤٩و ٣٠النساء اللواتي تتراوح أعمـارهن بـين 
  باستخدام أي من الفحوص التالية:

    

  الفحــــص البصــــري بحمــــض الخليــــك علــــى أن
فـــي  يقتـــرن بعـــالج اآلفـــات الســـابقة للتســـرطن

  الوقت المناسب

يمكــــــــــن إجــــــــــراء الفحــــــــــص  -
البصــــري بحمــــض الخليــــك 
فـــــــــــي الســـــــــــياقات القليلـــــــــــة 
الموارد، بما فـي ذلـك علـى 
يــد العــاملين الصــحيين مــن 

  غير األطباء

أداة التقيـــــــــيم الـــــــــذاتي للقـــــــــدرات  -
ــــــــــة  ــــــــــرامج الوطني األساســــــــــية للب

 )٢٠١١لمكافحة السرطان (
المبــــــــــادئ التوجيهيــــــــــة للرعايــــــــــة  -

الســـياقات الصـــحية األوليـــة فـــي 
 )٢٠١٢القليلة الموارد (

مكافحة السـرطان: سـت وحـدات  -
لتحويــل المعــارف إلــى إجــراءات 

)٢٠٠٨( 

سـرطان عنـق المكافحة الشاملة ل -
الـــــــــــــرحم: دليـــــــــــــل الممارســـــــــــــات 

الطبعـــــــــــة الثانيـــــــــــة األساســـــــــــية، 
)٢٠١٤( 

ورقــــــــــة موقــــــــــف صــــــــــادرة عــــــــــن  -
تحـــــري المنظمـــــة بشـــــأن فحـــــص 

ـــــــــــدي بالتصـــــــــــوير  ســـــــــــرطان الث
 )٢٠١٤( اإلشعاعي للثدي

معـــدات الجراحـــة البرديـــة لعـــالج  -
اآلفــــــــــــات الســــــــــــابقة لإلصــــــــــــابة 
بســــرطان عنـــــق الـــــرحم والوقايـــــة 
مــــــــــن ســــــــــرطان عنــــــــــق الــــــــــرحم 

)٢٠١٢( 
رصــــد البــــرامج الوطنيــــة للوقايــــة  -

مــــــــــن ســــــــــرطان عنــــــــــق الــــــــــرحم 
 )٢٠١٣ومكافحته (

اســـــتخدام المعالجـــــة بـــــالبرد فـــــي  -
حــال تكــّون الــورم العنقــي داخــل 

  )  ٢٠١١الظهارة (

  لطاخة "بابا نيكوالو" (الفحص الفحص بواسطة
السيتولوجي لعنق الرحم) كل ثـالث إلـى خمـس 
سنوات، على أن يقترن بعـالج اآلفـات السـابقة 

  للتسرطن في الوقت المناسب

يســتدعي الفحــص بواســطة  -
لطاخة "بابا نيكوالو" توفير 
القــــــدرات الالزمــــــة إلجــــــراء 
  فحص الباثولوجيا الخلوية

  إجــراء فحــص لتحــري فيــروس الــورم الحليمــي
البشـــري كـــل خمـــس ســـنوات، علـــى أن يقتـــرن 
بعـــالج اآلفـــات الســـابقة للتســـرطن فـــي الوقـــت 

  المناسب

يقتضــي األمــر وجــود نظــم  -
إلجــــــراء فحــــــوص ســــــكانية 

  منظمة وضبط الجودة

  عـــالج ســـرطان الـــرحم فـــي مرحلتيـــه األولـــى والثانيـــة
بـــإجراء عمليـــات جراحيـــة وٕامـــا باالعتمـــاد علـــى  إمـــا

ــــــــدًا/ ناقصــــــــًا المعالجــــــــة  المعالجــــــــة اإلشــــــــعاعية زائ
 الكيميائية

  عــالج ســرطان الثــدي فـــي مرحلتيــه األولــى والثانيـــة
بــــإجراء عمليــــات جراحيــــة زائــــدًا/ ناقصــــًا المعالجــــة 

  المجموعية

  

 فحـــــص لتحـــــري ســـــرطان الثـــــدي بالتصـــــوير  إجـــــراء
اإلشــــعاعي للثــــدي (مــــرة واحــــدة كــــل ســــنتين للنســــاء 

ســنة) علــى  ٦٩و ٥٠اللــواتي تتــراوح أعمــارهن بــين 
أن يقتــــرن بتشــــخيص ســــرطان الثــــدي وعالجــــه فــــي 

 الوقت المناسب

  يقتضي األمر وجود نظـم
إلجــــراء فحــــوص ســــكانية 

  منظمة وضبط الجودة

  

للرعايــــــــــــة  األطلــــــــــــس العــــــــــــالمي -
 )٢٠١٤الملطفة للمحتضرين (

خدمات الرعاية الملطفة  تخطيط -
وتنفيــذها: دليــل لمــديري البـــرامج 

)٢٠١٦( 
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  السياسات خيارات قائمة
 المالية غير االعتبارات

 (ب)المنظمة أدوات  (أ)الحاسمة

 ـــــي مرحلتيـــــه  عـــــالج ـــــون والمســـــتقيم ف ســـــرطان القول
األولـــــى والثانيـــــة بـــــإجراء عمليـــــات جراحيـــــة زائـــــدًا/ 

 ناقصًا المعالجة الكيميائية والمعالجة اإلشعاعية
  

المبادئ التوجيهية بشـأن العـالج  -
ــــــدى  ــــــم المســــــتمر ل ــــــدوائي لألل ال
األطفــــال المصــــابين بــــاعتالالت 

 )٢٠١٢طبية (
 

  
  ـــــــــة األساســـــــــية للمرضـــــــــى ـــــــــة الملطف ـــــــــوفير الرعاي ت

المصــــابين بالســــرطان: تــــوفير الرعايــــة فــــي المنــــزل 
والمستشـــفى عـــن طريـــق فـــرق متعـــددة التخصصـــات 
 وٕاتاحة المواد األفيونية واألدوية الداعمة األساسية

  يقتضــــــــي األمــــــــر إتاحــــــــة
األدويــــــــــــــــــة الخاضــــــــــــــــــعة 

  للمراقبة لتخفيف اآلالم

  

عدم 
إتاحة التحليل عبر مشروع
 

المنظمة الختيار 
التدخالت

  

  الوقايــة مـــن ســـرطان الكبـــد مـــن خـــالل التمنيـــع ضـــد
  Bالتهاب الكبد 

  إجــــراء فحــــص لتحــــري ســــرطان الفــــم لــــدى الفئــــات
الشــــديدة التعــــرض لإلصــــابة بــــه (مثــــل األشــــخاص 
الــذين يتعــاطون التبــغ ويمضــغون التنبــول) علــى أن 

 يقترن بالعالج في الوقت المناسب 
 الســكان لتحــري ســرطان القولــون والمســتقيم،  فحــص

والســـيما مـــن خـــالل اختبـــار الـــدم الخفـــي فـــي البـــراز 
عنــــد االقتضــــاء لــــدى األشــــخاص البالغــــة أعمــــارهم 

ســــنة علــــى أن يقتــــرن بــــالعالج فــــي  ٥٠أكثــــر مــــن 
  الوقت المناسب

  
الممارســات الراميــة إلــى تحســين  -

ـــــــاح  ـــــــة بجرعـــــــة مـــــــن اللق التغطي
 عنـــد Bالمضـــاد اللتهـــاب الكبـــد 

  )٢٠١٣الوالدة (

 أمراض الجهاز التنفسي المزمنة

إتاحة التحليل عبر مشروع 
المنظمة الختيار التدخالت

(ج)
    تخفيــــف أعــــراض المرضــــى المصــــابين بــــالربو مــــن

 خالل استنشاق دواء السالبوتامول
  تخفيــف أعــراض المرضــى المصــابين بــداء االنســداد

الرئـــــــــــوي المـــــــــــزمن مـــــــــــن خـــــــــــالل استنشـــــــــــاق دواء 
 السالبوتامول

  عالج الربو عن طريق استنشاق جرعـة صـغيرة مـن
 دواء البيكلوميتازون ومناهض بيتا القصير المفعول

  
المبــــــــــادئ التوجيهيــــــــــة للرعايــــــــــة  -

الصـــحية األوليـــة فـــي الســـياقات 
 )٢٠١٢القليلة الموارد (

لمبـــــــــــادئ املوثـــــــــــات مختـــــــــــارة:  -
التوجيهيــة للمنظمــة بشــأن نوعيــة 
الهـــــــواء فـــــــي األمـــــــاكن المغلقـــــــة 

)٢٠١٠( 
لمبــــــــادئ التوجيهيــــــــة للمنظمــــــــة ا -

بشــأن نوعيــة الهــواء فيمــا يتعلــق 
ــــــــة واألوزون  بالجســــــــيمات الدقيق
وثنـــــــــــائي أكســـــــــــيد النيتـــــــــــروجين 
وثنـــــــــــــــائي أكســـــــــــــــيد الكبريـــــــــــــــت 

)٢٠٠٥( 
لمبــــــــادئ التوجيهيــــــــة للمنظمــــــــة ا -

بشأن نوعيـة الهـواء فـي األمـاكن 
: حـــــــــرق الوقـــــــــود فـــــــــي المغلقــــــــة
 )٢٠١٤المنازل (

الخطــــــــــوط العريضــــــــــة لوضــــــــــع  -
وطنيــــــــــــــــة للقضــــــــــــــــاء  امجبــــــــــــــــر 
األمــــــــــــراض المرتبطــــــــــــة  علــــــــــــى

 )٢٠١٤باألسبستوس (

عدم 
إتاحة التحليل عبر مشروع
 

المنظمة الختيار 
التدخالت

  

  إتاحــة المواقــد المحّســنة وأنــواع الوقــود النظيــف للحــد
 من تلوث الهواء داخل األماكن المغلقة

  تنفيـذ تـدخالت عاليــة المردوديـة للوقايــة مـن أمــراض
مثل األمـراض الناجمـة عـن التعـرض الرئة المهنية، 

 للسليكا أو األسبستوس
  تطعـــيم المرضـــى المصـــابين بـــداء االنســـداد الرئـــوي

 المزمن بلقاح األنفلونزا
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  السياسات خيارات قائمة
 المالية غير االعتبارات

 (ب)المنظمة أدوات  (أ)الحاسمة

  ٥الغرض 

اإلجراءات
 

الشاملة/
 

التمكينية
  

  للبحـــــوث األولويـــــات  حـــــددموضـــــع برنـــــامج وطنـــــي
 وتنفيذه ض غير الساريةرااألمالخاصة ب

 ـــات مخصصـــات المي ـــد أولوي ـــةزاتحدي فـــي للبحـــث  ني
 غير السارية ومكافحتها ضرامجال الوقاية من األم

 ت المؤسســـــية فـــــي راتعزيـــــز المـــــوارد البشـــــرية والقـــــد
 مجال البحث

 التعـاون  ت في مجال البحـث مـن خـاللراتعزيز القد
 والمحلية نبيةمع معاهد البحث األج

 فــــــي المدرجــــــة  ت السياســــــات األخــــــرىراتنفيـــــذ خيــــــا
 هاالوطنية ودعم ترامن أجل تعزيز القد ٥الغرض 

 واالبتكار العالي الجودة في مجال البحث والتطوير

  
 البرنـــامج المحـــدد األولويــــات -

 راضلبحوث الوقاية من األم
الســـــــارية ومكافحتهـــــــا  غيـــــــر
 ٢٠١١لعام 

التغطيـــــــة الصـــــــحية  بحـــــــوث -
التقريــــــر الخــــــاص الشــــــاملة: 

 ٢٠١٣ بالصحة في العالم
 تيجية وخطــة العمــلرااالســت -

العالميتـــــان بشـــــأن الصـــــحة 
ــــــــــــــــــة واالبتكــــــــــــــــــار  العمومي

ــــــة (القــــــرار  والملكيــــــة الفكري
 )٢١-٦١ص ع  ج

  ٦الغرض 

اإلجراءات
 

الشاملة/
 

التمكينية
  

  ت الوطنيـــة باالســـتناد إلـــى اتحديـــد الغايـــات والمؤشـــر
ـــطإطـــار  ذلـــك بسياســـة وخطـــة  الرصـــد العـــالمي ورب

 متعددة شاملتين لقطاعات
 فـــــيت المؤسســـــية راتعزيـــــز المـــــوارد البشـــــرية والقـــــد 

 مجال الترصد والرصد والتقييم
 ض غيــر الســارية راإنشــاء نظــام شــامل لترصــد األمــ

الوفيـــات وفقـــًا  أو تعزيـــزه، بمـــا فـــي ذلـــك تســـجيل /و
وتســــجيل حــــاالت  للســــبب علــــى نحــــو يعــــول عليــــه،

للبيانات الخاصـة بعوامـل  الجمع الدوريو سرطان، ال
 االستجابة الوطنية الخطر، ورصد

 غيـــر الســـارية ورصـــدها فـــي  راضدمـــج ترصـــد األمـــ
 الوطنية ُنظم المعلومات الصحية

 فــــــي  ت السياســــــات األخــــــرى المدرجــــــةاراتنفيـــــذ خيــــــ
 ض غيـرراأجل رصـد اتجاهـات األمـ من ٦الغرض 

في مجـال  الُمحرزالسارية ومحدداتها، وتقييم التقدم 
 الوقاية منها ومكافحتها

  
أداة رصد التقدم المحرز في  -

ـــــــــــر  مجـــــــــــال األمـــــــــــراض غي
   ٢٠١٥السارية لعام 

 إطار الرصد العالمي -
 أداة التشريح الشفوي -
 الـــــــنهج التـــــــدريجي للترصـــــــد -

STEPwise  
 النظام العالمي لترصد التبغ -
نظــــــام المعلومــــــات العــــــالمي  -

 الكحول والصحة عن
ــــــــات  - ــــــــة قاعــــــــدة البيان العالمي

 بشأن تنفيذ إجراءات التغذية
االستقصـــــــاء العـــــــالمي عـــــــن  -

طالب المـدارس، أداة  صحة
جعـــــة العاشـــــرة راللم التـــــدريب
 ضراالدولي لألم للتصنيف

أداة تقيــــــيم تــــــوافر الخــــــدمات  -
  (SARA) والتأهب

 GLOBOCAN مشــــــــــــــروع -
لوكالـــــــــــة الدوليـــــــــــة ، ا٢٠٠٨

 لبحوث السرطان
  

 الحاسـمة الماليـة غيـر الجوانـب بعـض علـى األضـواء العمود هذا ويسلط السياقات. جميع في معين تدخل جدوى على وحدها المردودية تنطوي ال   (ا)
  معينة. لسياقات التدخالت مالءمة مدى في النظر لدى مراعاتها ينبغي التي

  
ـــــــــى االطـــــــــالع يمكـــــــــن    (ب) ـــــــــةمحدّ  قائمـــــــــة عل ـــــــــأدوات ث ـــــــــى غـــــــــرض بكـــــــــل الخاصـــــــــة ومواردهـــــــــا المنظمـــــــــة ب ـــــــــع عل ـــــــــي الموق ـــــــــالي: اإللكترون  الت

http://www.who.int/nmh/ncd-tools/en/ ٢٠١٦ أكتوبر األول/ تشرين ١٠ في االطالع (تم.(  
  

 العمــر ســنوات مــن ســنة لكــل المتوســط فــي أقــل أو دولــي دوالر ١٠٠ يســاوي بمبلــغ المردوديــة العاليــة التــدخالت هــي العــريض بــالبنط التــدخالت    (ج)
  المتوسط. الدخل من نياالدُ  الشريحة وبلدان الدخل المنخفضة البلدان في تالفيها يمكن التي العجز مدد باحتساب المصّححة
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  ٢الملحق 
  
  

  مسودة نهج يمكن استخدامه لتسجيل وتعميم مساهمات الجهات الفاعلة غير الدول
  المتعلقة باألمراض غير الساريةفي بلوغ الغايات االختيارية التسع 

  
  

  العملية
  
الجتمـــاع الجمعيـــة  ٢٠١٤الصــادرة فـــي عــام الوثيقــة الختاميـــة مـــن  ٣٧فـــي الفقــرة طلبــت الجمعيـــة العامــة  -١

غيـر السـارية العامة الرفيع المستوى المعني باالستعراض والتقييم الشاملين للتقدم المحرز فـي الوقايـة مـن األمـراض 
، بالتشـاور مـع الـدول األعضـاء وفـي سـياق آليـة ٢٠١٥، قبل حلـول نهايـة عـام أن تضعالمنظمة "إلى  ١ومكافحتها

ومكافحتهـا ومـع ضـمان تـوفير الحمايـة المالئمـة  السـاريةالتنسيق العالمية الشاملة بشأن الوقايـة مـن األمـراض غيـر 
اص وكيانات األعمـال الخيريـة مساهمات القطاع الخ وتعميميمكن استخدامه لتسجيل ًا من المصالح الخاصة، نهج

 ".الساريةالتسع المتعلقة باألمراض غير  االختيارية والمجتمع المدني في بلوغ األهداف
 
واستجابًة لهـذا القـرار، قـدمت األمانـة تقريـرًا إلـى جمعيـة الصـحة العالميـة التاسـعة والسـتين عـن وضـع نهـج  -٢

. واقتــرح التقريــر أيضــًا مجموعــة ٢٠١٦استكشــافه فــي عــام  يحــدد إطــارًا مفاهيميــًا اقترحــت األمانــة ٢مــن ذلــك القبيــل
 أولية من المبادئ الجامعة وتحليًال مبدئيًا للمخاطر المحتملة.

  
) الـــذي يؤيـــد عمليـــة مواصـــلة إعـــداد الـــنهج فـــي ٢٠١٦( ٦–٦٩ع ص جواعتمـــدت الـــدول األعضـــاء القـــرار  -٣

مـن خـالل المجلـس التنفيـذي إلـى جمعيـة الصـحة  ،ويطلب من المـدير العـام أن يقـدم تقريـرًا يبـين الـنهج ٢٠١٦ عام
 .٦٩/١٠جفي الوثيقة  ٤وفقًا لإلطار الزمني الوارد في الملحق  ،٢٠١٧العالمية السبعين في عام 

  
أيلــــول/  ٢٦ورقــــة مناقشــــة صــــادرة عــــن المنظمــــة (فــــي ، أعــــدت األمانــــة ٦–٦٩ع ص جواســــتجابًة للقــــرار  -٤

مجموعـة مـن مؤشـرات المخرجـات المقترحـة، وقـد قُـدمت إلـى  تعرض مسودة للنهج، بمـا فـي ذلـك ٣)٢٠١٦ سبتمبر
أيلـول/  ٢٦مـن  عقـد مشـاورة علـى اإلنترنـتالدول األعضاء والجهات الفاعلة غيـر الـدول للتعليـق عليهـا مـن خـالل 

. وتلقت األمانة تعليقـات مـن أربـع دول أعضـاء وجهتـين مـن ٢٠١٦تشرين األول/ أكتوبر  ١٤إلى  ٢٠١٦ سبتمبر
علة غير الدول. وأوليت العناية الواجبة للتعليقات المتلقاة في إطار وضع مسودة النهج المبينة فـي هـذه الجهات الفا

 زال العمل على المسودة جاريًا.وماالوثيقة 
  
  
  

                                                           
). انظــــر الموقــــع اإللكترونــــي التــــالي: ٢٠١٤( ٦٨/٣٠٠اعتمــــدت الجمعيــــة العامــــة لألمــــم المتحــــدة الوثيقــــة فــــي القــــرار    ١

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/68/300  ــــي ــــم االطــــالع ف تشــــرين األول/  ١٠(ت
  ).٢٠١٦أكتوبر 

  .٤، الملحق ٦٩/١٠جالوثيقة    ٢
  انظر الموقع اإللكتروني التالي:    ٣

http://www.who.int/ncds/governance/measure-non-state-contribution/en/  تشــرين الثــاني/  ٤(تــم االطــالع فــي
 ).٢٠١٦نوفمبر 
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  السياق
  
لالجتمـــاع الرفيـــع المســـتوى  ٢٠١١مـــن اإلعـــالن السياســـي لعـــام  ٣٧اعترفـــت الجمعيـــة العامـــة فـــي الفقـــرة  -٥

 أصـحاب جميـع بمسـاهمة" ١ومكافحتهـا(غيـر السـارية) للجمعية العامة المعني بالوقاية من األمراض غير المعدية 
 الدينية والمؤسسات الدولية الحكومية والمنظمات المحلية تمعاتلمجوا واألسر األفراد فيهم بمن المعنيين، المصلحة

 القطاع األمر، اقتضى ومتى وحيثما الطوعية، والمؤسسات اإلعالم ووسائط األكاديمية واألوساط المدني تمعلمجوا
 ومكافحتهـا المعديـة غيـر األمـراض مـن للوقايـة تبـذل التـي الوطنيـة الجهـود دعـم فـي الصـناعة، وقطـاع الخـاص
 المصـلحة أصـحاب بـين التنسـيق لتعزيـز الـدعم زيـادة بضـرورة" وسـلمت "اللمجا هـذا فـي بـه يقومـون الذي وبالدور
 ". الجهود هذه فعالية تحسين دفبه المعنيين

 
 دفبه من اإلعالن السياسي إلى القطاع الخاص، ٤٤على ذلك، طلبت الجمعية العامة في الفقرة وعالوة  -٦

 الكفيلـة التـدابير يلـي: (أ) اتخـاذ بما االضطالع غير السارية ومكافحتها، األمراض من الوقاية في مساهمته تعزيز
 غيـر والمشـروبات الصـحية غيـر األطعمـة تسـويق أثـر مـن المتعلقـة بالتقليـل المنظمـة توصـيات مجموعـة بتنفيـذ

 نظـام تغذيـة اتبـاع مـع تتوافـق التـي الغذائيـة المنتجـات مـن المزيد إنتاج إمكانية في لألطفال؛ (ب) النظر الكحولية
 علـى يئتهـا؛ (د) العمـلتهو العمـال بـين الصـحي السـلوك ألنمـاط مواتيـة لبيئـة لهـا؛ (ج) التـرويج والتـرويج صـحية
 الحصـول إمكانيـة تعزيز أجل من المبذولة الجهود في الغذاء؛ (هـ) اإلسهام صناعة في الملح استعمال من التقليل
علـى  القـدرة تعزيـز أجـل ومـن ومكافحتهـا غيـر السـارية األمـراض مـن للوقايـة الالزمـة األدويـة والتكنولوجيـات علـى
 نفقاتها. تحمل

  
الجتمــاع الجمعيــة  ٢٠١٤الصــادرة فــي عــام الوثيقــة الختاميــة مــن  ٢٦فــي الفقــرة وســلمت الجمعيــة العامــة  -٧

العامـــة الرفيـــع المســـتوى المعنـــي باالســـتعراض والتقيـــيم الشــــاملين للتقـــدم المحـــرز فـــي الوقايـــة مـــن األمـــراض غيــــر 
علـى اإلعـالن السياسـي "وبأنـه  مـن ٤٤الفقـرة حرز تقدم محدود فـي تنفيـذ بأنه أُ  ٢ومكافحتها(غير السارية)  المعدية

مـن كيانـات القطـاع الخـاص قـد بـدأ إنتـاج منتجـات غذائيـة تتوافـق مـع اتبـاع نظـام تغذيـة  اً متزايـد الرغم من أن عدداً 
ميـــع تكـــون عـــادة ميســـورة التكلفـــة ومتاحـــة علـــى نطـــاق واســـع فـــي ج صـــحية والتـــرويج لهـــا فـــإن تلـــك المنتجـــات ال

 ".المجتمعات المحلية داخل البلدان
  
بالوقايــة مــن األمــراض غيــر الســارية ومكافحتهــا مــن وعلــى الــرغم مــن وضــع إطــار مســاءلة عــالمي خــاص  -٨

ال توجد مجموعة متفق عليها من المؤشـرات المحـددة مسـبقًا لتشـجيع الجهـات الفاعلـة غيـر  ٣أجل الدول األعضاء،
ي بلــوغ الغايــات االختياريــة التســع المتعلقــة بــاألمراض غيــر الســارية بــأكثر الــدول علــى تســجيل وتعمــيم مســاهماتها فــ

 الطرق موضوعية وقابلية للتحقق المستقل.
  

  نطاق مسودة النهج وغرضها
  
التــي ينبغــي علــى بعــض االعتبــارات  ٦٩/١٠جالــوارد فــي الوثيقــة  ٤ســلطت األمانــة األضــواء فــي الملحــق  -٩

علـى  معـايير المواءمـة واألثـر والمشـاركة والخيـارات المنهجيـة. وبنـاءً  أخذها فـي الحسـبان لـدى وضـع الـنهج وتشـمل

                                                           
  ).٢٠١١( ٦٦/٢الذي اعتمدته الجمعية العامة لألمم المتحدة في القرار    ١
  ).٢٠١٤( ٦٨/٣٠٠اعتمدت الجمعية العامة لألمم المتحدة الوثيقة في القرار    ٢
 .٦٩/١٠جالوارد في الوثيقة  ٨ملخص في الملحق    ٣
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(ب) منصـــة لتعمـــيم اســـتخدام هـــذه  ؛ذلـــك، ســـيتكّون الـــنهج مـــن (أ) أداة للتبليـــغ الـــذاتي للجهـــات الفاعلـــة غيـــر الـــدول
 لألداة. غير الدول الجهات الفاعلة

 
اعتمدت الدول األعضاء خطة العمل العالمية بشأن الوقاية من األمراض غيـر السـارية ، ٢٠١٣وفي عام  -١٠

التـــي تتضـــمن مجموعـــة شـــاملة مـــن خيـــارات السياســـات للـــدول األعضـــاء واإلجـــراءات  ٢٠٢٠-٢٠١٣ومكافحتهـــا 
حرز مـن أجـل التقدم الم خطة العمل العالميةالمقترح أن يتخذها الشركاء الدوليون والقطاع الخاص. وسيعجل تنفيذ 

ويـوفر الـزخم لتحقيـق الغايـات المتصـلة بـاألمراض غيـر  ٢٠٢٥بلوغ الغايات العالمية االختياريـة التسـع بحلـول عـام 
 السارية والمدرجة في أهداف التنمية المستدامة.

  
وترى األمانة أن اإلجراءات الخاصة بالشركاء الدوليين حسبما تتجلى في خطة العمل العالمية تمثل حجر  -١١
اوية في وضع نهج يضمن التنسيق بين الجهات الفاعلة غيـر الـدول والمواءمـة بتقـديم الـدعم التقنـي مـن المنظمـة الز 

محــددة زمنيــًا، تظــل أغراضــها وجيهــة مــن أجــل إلــى الــدول األعضــاء. وعلــى الــرغم مــن أن خطــة العمــل العالميــة 
 والمدرجة في أهداف التنمية المستدامة.التصدي لألمراض غير السارية وتحقيق الغايات المتصلة بهذه األمراض 

  
وتعــزز األغــراض الســتة الــواردة فــي خطــة العمــل العالميــة بعضــها بعضــًا وُيحتمــل أن تشــمل أنشــطة جهــة  -١٢

معينة من الجهات الفاعلة غير الدول أكثـر مـن غـرض واحـد. ومـع ذلـك، تشـجَّع الجهـات الفاعلـة غيـر الـدول علـى 
باألنشطة المندرجة في مجال عملها األساسي على النحو المحـدد فـي وثـائق أال تسجل إال المساهمات التي تتصل 

 استراتيجياتها وتؤثر أكبر تأثير في تخفيف عبء األمراض غير السارية.
  

وال تتمتع األمانة بالقدرة علـى ضـمان جـودة جميـع أنشـطة الجهـات الفاعلـة غيـر الـدول. والغـرض المنشـود  -١٣
المزيــد مــن اإلرشــادات بشــأن المســاهمات التــي يمكــن أن تقــدمها  تــوفيرمــن مــن مســودة الــنهج هــو تمكــين األمانــة 

المخرجـات  مؤشـراتمـن بمـا فـي ذلـك مجموعـة  ،التسـعالجهات الفاعلة غير الـدول للمسـاعدة علـى تحقيـق الغايـات 
ن المقترحــة لمختلــف فئــات الجهــات الفاعلــة غيــر الــدول، والســماح بتقــديم تقــارير كليــة عــن مســتوى تلــك األنشــطة مــ

 الجهات الفاعلة غير الدول إلى جمعية الصحة.
  

  المشاركة
  

تحقق مشاركة الجهات الفاعلة غير الدول في تنفيذ النهج غرضًا مجديًا إال إذا كانت معايير المشاركة  لن -١٤
انتقائيــة نظــرًا إلــى كثــرة الجهــات الفاعلــة التــي تعكــف حاليــًا علــى االرتقــاء بمكافحــة األمــراض غيــر الســارية والطائفــة 

 الكبيرة من األنشطة التي تشارك فيها.
 

بتضــارب المصــالح بشــكل  ٢٠١١مــن اإلعــالن السياســي لعــام  ٣٨لعامــة فــي الفقــرة وقــد ســلمت الجمعيــة ا -١٥
أساســي بــين دوائــر صــناعة التبــغ والصــحة العموميــة. وُيعتــرف بهــذا التضــارب الــذي ال يمكــن تســويته فــي المبــادئ 

وائـر صـناعة مـن اتفاقيـة المنظمـة اإلطاريـة التـي تشـدد علـى التنـاقض المتأصـل بـين د ٣-٥ة لتنفيذ المـادة يالتوجيه
علــى ذلــك، ُتســتبعد دوائــر صــناعة التبــغ مــن المشــاركة وكــذلك دوائــر صــناعة  التبــغ والمســؤولية االجتماعيــة. وبنــاءً 

 األسلحة.
  

ــــى  -١٦ ــــنهج إل ــــذ ال ــــة العامــــة للمشــــاركة فــــي تنفي ــــدول وتســــتند األهلي ــــر ال ــــة غي ــــال الجهــــات الفاعل ألحكــــام امتث
عــــن الجمعيــــة العامــــة لألمــــم المتحــــدة وٕاطــــار المنظمــــة ) الصــــادرين ٢٠١٤( ٦٨/٣٠٠) و٢٠١١( ٦٦/٢ قــــرارينال



   EB140/27          Annex 2    ٢الملحق           ١٤٠/٢٧ت م

28 

وخطـــة العمـــل العالميـــة بشـــأن الوقايـــة مـــن األمـــراض غيـــر الســـارية  ١للمشـــاركة مـــع الجهـــات الفاعلـــة غيـــر الـــدول
  ٢٠٢٠.٢-٢٠١٣ومكافحتها 

  
  المنصة المقترحة لتعميم استخدام النهج

  
ر الســارية ومكافحتهــا اســتخدام الــنهج مــن آليــة التنســيق العالميــة بشــأن الوقايــة مــن األمــراض غيــســتعزز  -١٧

جانــب الجهــات الفاعلــة غيــر الــدول. ومــع ذلــك، ســيكون الــنهج بمثابــة طريقــة للتبليــغ الــذاتي عنــدما تعتمــده جمعيــة 
أن تستتبع عملية تعميم استخدام أداة التبليغ الذاتي إعداد مبادئ توجيهية مفصلة تصدر عن الصحة. ومن المقترح 

الســبل الممكنــة لمســاهمة الجهــات الفاعلــة غيــر الــدول فــي بلــوغ الغايــات العالميــة االختياريــة التســع، األمانــة بشــأن 
فـــي ذلـــك وضـــع معـــايير للجـــودة ومؤشـــرات للمخرجـــات قابلـــة للقيـــاس يمكـــن علـــى أساســـها قيـــاس مـــدى تحقيـــق  بمـــا

أيضـًا أن تعمـم الجهـات الفاعلـة األغراض الستة المتفق عليها والواردة في خطـة العمـل العالميـة. وستسـتلزم العمليـة 
 غير الدول بذاتها مساهماتها على مواقعها اإللكترونية باستخدام المبادئ التوجيهية التي تعدها األمانة.

 
وتســـعى األمانـــة إلـــى الحصـــول علـــى توجيـــه مـــن الـــدول األعضـــاء بشـــأن مســـتوى الطمـــوح المطلـــوب منهـــا  -١٨

للجهـات الفاعلـة غيـر الـذي يتكـّون مـن أداة للتبليـغ الـذاتي  لالضطالع بما يلي ذكره من أجـل مواصـلة وضـع الـنهج
 الدول ومنصة لتعميم استخدام هذه الجهات الفاعلة ألداة التبليغ الذاتي:

 إعداد أداة ملموسة للتبليغ الذاتي للجهات الفاعلة غير الدول، بما في ذلك المؤشرات ذات الصلة؛ -

الفاعلـة غيـر الـدول النفـاذ إليهـا لتحميـل تقاريرهـا ألغـراض إعداد منصة مفتوحة على اإلنترنت يمكـن للجهـات  -
  المقارنة والتقييم على نطاق واسع.

  
  

                                                           
 ).٢٠١٦( ١٠-٦٩ج ص عالذي اعتمدته جمعية الصحة العالمية التاسعة والستون في القرار    ١

  ).٢٠١٣( ١٠-٦٦ج ص عالتي اعتمدتها جمعية الصحة العالمية السادسة والستون في القرار    ٢
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  ٣الملحق 
  

  الخاصة بآلية التنسيق العالمية للوقاية من األمراض غير السارية خطة العمل المقترحة
  ٢٠١٩- ٢٠١٨التي تشمل الفترة  ومكافحتها

  
  
وتبــّين خطــة العمــل هــذه أنشــطة آليــة التنســيق العالميــة للوقايــة مــن األمــراض غيــر الســارية ومكافحتهــا،  -١

. وتراعـــي خطـــة العمـــل ٢٠١٩-٢٠١٨فيهـــا أنشـــطة األفرقـــة العاملـــة المحـــددة بـــأطر زمنيـــة، وتشـــمل الفتـــرة  بمـــا
وخطة العمل  ٢٠١٧،٣-٢٠١٦و ٢٠١٥٢-٢٠١٤وخطتي العمل للفترتين  ١اختصاصات آلية التنسيق العالمية،

واإلعـــالن السياســـي الجتمـــاع  ٢٠٢٠،٤-٢٠١٣العالميـــة بشـــأن الوقايـــة مـــن األمـــراض غيـــر الســـارية ومكافحتهـــا 
والوثيقـة  ٥ن األمـراض غيـر المعديـة (غيـر السـارية) ومكافحتهـا،الجمعية العامة الرفيع المستوى المعني بالوقايـة مـ

باالستعراض والتقييم الشاملين للتقدم المحرز في الوقايـة الرفيع المستوى المعني  الختامية الجتماع الجمعية العامة
 .٢٠٣٠وخطة التنمية المستدامة لعام  ٦،ومكافحتها(غير السارية) من األمراض غير المعدية 

 
والحاجــة إلــى تعزيــز الــدعوة  ٢٠٣٠وتأخــذ خطــة العمــل هــذه فــي االعتبــار خطــة التنميــة المســتدامة لعــام  -٢

والمشـــاركة والعمـــل علـــى مســـتوى متعـــدد القطاعـــات ومتعـــدد الجهـــات صـــاحبة المصـــلحة لـــدعم الـــنهج التـــي تشـــمل 
بمشــاركة جميــع شــرائح يتجــاوز قطــاع الصــحة والمجتمــع ككــل الحكومــة ككــل علــى مســتوى جميــع القطاعــات بمــا 

 المجتمع بغية تحقيق الغايات المتصلة باألمراض غير السارية والمدرجة في أهداف التنمية المستدامة.
  
مـن  ١٧و ١٦وسُيراعى ما يلي ذكره خالل تنفيذ خطـة العمـل هـذه: التقييمـات المشـار إليهـا فـي الفقـرتين  -٣

أثنــاء االجتمــاع الثالــث الرفيــع المســتوى للجمعيــة العامــة  الوثيقــة الختاميــة المزمــع اعتمادهــا؛ ١٤٠/٢٧ت  مالوثيقــة 
الحصــائل ؛ ٢٠١٨بشــأن الوقايــة مــن األمــراض غيــر الُمعديــة (غيــر الســارية) ومكافحتهــا المقــرر عقــده فــي عــام 

والمنتــديات واألحــداث الرفيعــة المســتوى المعنيــة التــي تعقــدها الجمعيــة العامــة المعتمــدة خــالل ســائر االجتماعــات 
علــى  ٢٠٣٠متحــدة فــي إطــار األنشــطة المنهجيــة لمتابعــة واســتعراض تنفيــذ خطــة التنميــة المســتدامة لعــام لألمــم ال

 ٧الصعيد العالمي.
  
تتماشـى مـع يتمحور تنظـيم خطـة العمـل هـذه حـول خمسـة أغـراض وعلى غرار خطتي العمل السابقتين،  -٤

. وســـوف تنفَّـــذ خطــة العمـــل فـــي الفتـــرة الوظــائف الخمـــس آلليـــة التنســيق العالميـــة المبّينـــة فـــي اختصاصــات اآلليـــة
تمشــيًا مــع اإلطــار الزمنــي للميزانيــة  ٢٠١٩وكــانون األول/ ديســمبر  ٢٠١٨الواقعــة مــا بــين كــانون الثــاني/ ينــاير 

واالعتمــادات الماليــة المخصصــة ألنشــطة آليــة التنســيق العالميــة والمدرجــة فــي  ٢٠١٩-٢٠١٨البرمجيــة المقترحــة 
للميزانيـة البرمجيـة (األمـراض غيـر السـارية)  ١-٢المجـال البرمجـي  سـُتدمج بالكامـل فـيتلك الميزانية البرمجيـة. و 

                                                           
 .١التذييل  ،، الملحق١إضافة  ٦٧/١٤جالوثيقة    ١

  .١تنقيح  ٣إضافة  ٦٧/١٤جالوثيقة    ٢
 .٣، الملحق ٦٨/١١جالوثيقة    ٣

  ).٢٠١٣( ١٠-٦٦ج ص عالتي اعتمدتها جمعية الصحة العالمية السادسة والستون في القرار    ٤
 ).٢٠١١( ٦٦/٢الذي اعتمدته الجمعية العامة لألمم المتحدة في القرار    ٥

 ).٢٠١٤( ٦٨/٣٠٠التي اعتمدتها الجمعية العامة لألمم المتحدة في القرار    ٦

 ).٢٠١٦( ٧٠/٢٩٩لألمم المتحدة في القرار التي اعتمدتها الجمعية العامة    ٧



   EB140/27          Annex 3    ٣الملحق           ١٤٠/٢٧ت م

30 

بمـا يتمشـى مـع اإلجـراءات التشـغيلية  ١-٢الذي ينفَّذ من خالل شبكة المجـال البرمجـي  ٢٠١٩-٢٠١٨المقترحة 
 الراسخة.

  
تنســيق العالميــة وتمشــيًا مــع نطــاق آليــة ال ٢٠١٧-٢٠١٦خطــة العمــل التــي تشــمل الفتــرة وكمــا فــي حــال  -٥

ـــرة  ـــة التـــي تشـــمل الفت ـــزه  ٢٠١٩-٢٠١٨وغرضـــها، تهـــدف مســـودة خطـــة العمـــل الثالث إلـــى تيســـير التنســـيق وتعزي
يتصـل باألنشـطة وبمشـاركة الجهـات صـاحبة المصـلحة المتعـددة وعملهـا فـي جميـع القطاعـات علـى الصـعيد  فيما

خطة العمل العالمية بشأن الوقاية من األمـراض  المحلي والوطني واإلقليمي والعالمي من أجل المساهمة في تنفيذ
، مع تجنب ازدواجية الجهـود واسـتخدام المـوارد علـى نحـو يضـمن الكفـاءة ٢٠٢٠-٢٠١٣غير السارية ومكافحتها 

وتحقيـــق النتـــائج وحمايـــة المنظمـــة والصـــحة العموميـــة مـــن أي تـــأثير ال مبـــرر لـــه ألي شـــكل مـــن أشـــكال تضـــارب 
 ١أم متصورًا أم محتمًال.المصالح سواء أكان فعليًا 

  
  األغراض واإلجراءات

  
تنفيــذ خطــة العمــل العالميــة بشــأن الوقايــة مــن فــي : الــدعوة وٕاذكــاء الــوعي بشــأن ضــرورة اإلســراع ١الغــرض 

، وٕادراج موضـوع الوقايـة مـن تلـك األمـراض ومكافحتهـا فـي ٢٠٢٠-٢٠١٣األمراض غير السارية ومكافحتهـا 
  .خطة التنمية الدوليةصميم 

  
وتطويرها، بـالتركيز علـى تحقيـق  ٢٠١٦المستهلة في عام  عالميةالتصاالت االحملة مواصلة شن  :١-١إلجراء ا

الغايــات المتصــلة بــاألمراض غيــر الســارية والمدرجــة فــي أهــداف التنميــة المســتدامة والوفــاء بااللتزامــات المرتبطــة 
  ٢ألعضاء.بالوقاية من تلك األمراض ومكافحتها حسبما اتفقت عليه الدول ا

  
إذكاء الـوعي بشـأن ضـرورة تسـريع اإلجـراءات الراميـة إلـى تـدعيم التصـدي لألمـراض غيـر السـارية  :٢-١اإلجراء 

ـــوطني مـــن خـــالل تيســـير التنســـيق وتعزيـــزه فيمـــا يتصـــل باألنشـــطة وبمشـــاركة الجهـــات صـــاحبة  علـــى الصـــعيد ال
فـي آليـة التنسـيق العالميـة أثنـاء المنتـديات المصلحة المتعـددة وعملهـا فـي جميـع القطاعـات مـن جانـب المشـاركين 

  السياسية الرفيعة المستوى.
  

لتيسير التنسيق وتعزيـزه فيمـا يتصـل باألنشـطة وبمشـاركة الجهـات صـاحبة إجراء حوار على األقل  :٣-١اإلجراء 
دعـم  جـلالمصلحة المتعددة وعملها في جميع القطاعات على الصعيد المحلـي والـوطني واإلقليمـي والعـالمي مـن أ

  .ألمراض غير الساريةالمرتبطة بالتصدي ل الوفاء بالتزاماتهاالدول األعضاء في 
  

: بث المعرفة وتبادل المعلومات باالستناد إلـى البيِّنـات العلميـة و/ أو أفضـل الممارسـات فيمـا يتعلـق ٢ الغرض
  .٢٠٢٠-٢٠١٣بتنفيذ خطة العمل العالمية بشأن الوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها 

  
غير السارية ونقلها وتحديد المواظبة على تيسير تبادل المعلومات عن البحوث المتعلقة باألمراض  :١-٢اإلجراء 
التخـاذ اإلجـراءات إجـراء البحـوث ونقلهـا وتيسـير االبتكـار بهـدف تعزيـز قاعـدة المعـارف  التـي تحـول دونالعقبات 
  على المستوى الوطني واإلقليمي والعالمي. المستمرة

  
                                                           

  .١، الفقرة ١التذييل  ،، الملحق١إضافة  ٦٧/١٤جالوثيقة    ١
  ) الصادرين عن الجمعية العامة لألمم المتحدة.٢٠١٤( ٦٨/٣٠٠) و٢٠١١( ٦٦/٢انظر القرارين    ٢
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تحتـوي علـى مـواد  ٢٠١٨آلية التنسيق العالمية بحلول نهاية عـام  ١حفظ مكتبة مرجعية عبر بوابة :٢-٢اإلجراء 
  وجيهة ومالئمة تعزز العمل المتعدد القطاعات والجهات صاحبة المصلحة بشأن األمراض غير السارية.

  
ســــيما عــــن طريــــق جماعــــات الممارســــين والحلقــــات يم المعــــارف وتبــــادل المعلومــــات والدعــــم تعمــــ :٣-٢اإلجــــراء 
ــــــى اإل الدراســــــية ــــــدعم تنفيــــــذ عل خطــــــة العمــــــل العالميــــــة بشــــــأن الوقايــــــة مــــــن األمــــــراض غيــــــر الســــــارية نترنــــــت ل
  على المستوى الوطني واإلقليمي والعالمي. ٢٠٢٠-٢٠١٣ ومكافحتها

  
  إعداد تقرير سنوي عن األنشطة يصف التقدم المحرز في تنفيذ خطة العمل ونشره.  :٤-٢اإلجراء 

  
محفــل لتحديــد العقبــات التــي تعتــرض ســبيل تنفيــذ خطــة العمــل العالميــة بشــأن الوقايــة مــن  تاحــة: إ٣الغــرض 

وتبــادل الحلــول واإلجــراءات االبتكاريــة الالزمــة لتنفيــذها،  ٢٠٢٠-٢٠١٣األمــراض غيــر الســارية ومكافحتهــا 
  القطاعات.جميع وتعزيز اإلجراءات المستدامة على صعيد 

  
تشــجيع الــدول األعضــاء والجهــات لوســائل الســبل و الباألقــل كــي يوصــي  علــى إنشــاء فريــق عامــل: ١-٣اإلجــراء 

مـن خـالل نهـج  الوقاية مـن األمـراض غيـر السـارية ومكافحتهـاالوفاء بالتزاماتها المرتبطة  الفاعلة غير الدول على
  متعددة الجهات صاحبة المصلحة والقطاعات.

  
فيمـا عقد اجتماع على األقل للمشاركين في آلية التنسيق العالمية من أجل تيسير التنسـيق وتعزيـزه  :٢-٣اإلجراء 

يتصل باألنشطة وبمشاركة الجهات صاحبة المصلحة المتعددة وعملها في جميع القطاعات على الصعيد المحلي 
  والوطني واإلقليمي والعالمي.

  
عــن طريـق تحديــد وتعزيــز اإلجـراءات المســتدامة علــى صــعيد  : التقــدم فــي العمـل المتعــدد القطاعــات٤الغـرض 

القطاعات التي من شأنها أن تسهم في تنفيـذ خطـة العمـل العالميـة بشـأن الوقايـة مـن األمـراض غيـر السـارية 
  .وتدعمها ٢٠٢٠-٢٠١٣ومكافحتها 

  
التـي تشـمل الحكومـة  نهجهـاإنشاء موائد مستديرة استراتيجية ترمي إلى دعـم الحكومـات فـي تعزيـز  :١-٤اإلجراء 

يتجــاوز قطــاع الصــحة والمجتمــع ككــل بمشــاركة جميــع شــرائح المجتمــع، ككــل علــى مســتوى جميــع القطاعــات بمــا 
بالتعاون مع الوحدات التقنيـة المعنيـة التابعـة للمنظمـة وفرقـة عمـل األمـم المتحـدة المشـتركة بـين الوكـاالت المعنيـة 

ارية) ومكافحتهــــا والجهــــات صــــاحبة المصــــلحة األخــــرى حســــب بالوقايــــة مــــن األمــــراض غيــــر المعديــــة (غيــــر الســــ
  االقتضاء.

  
العمـــل مـــع الوحـــدات التقنيـــة المعنيـــة التابعـــة للمنظمـــة وفرقـــة عمـــل األمـــم المتحـــدة المشـــتركة بـــين  :٢-٤اإلجـــراء 
ســعيًا إلــى تلبيــة طلبــات الــدول األعضــاء الداعيــة إلــى تنفيــذ توصــيات األفرقــة العاملــة التابعــة للمنظمــة  الوكــاالت

  والمعنية بآلية التنسيق العالمية.
  

مواصــلة المســاهمة فــي مبــادرة متكاملــة، بالتعــاون مــع الوحــدات التقنيــة والمكاتــب المعنيــة التابعــة  :٣-٤اإلجــراء 
تحــــدة المشــــتركة بــــين الوكــــاالت والجهــــات صــــاحبة المصــــلحة األخــــرى، تضــــمن وفرقــــة عمــــل األمــــم المللمنظمــــة 

االسـتجابة المالئمـة والمنسـقة والشـاملة لتقـديم الـدعم إلـى الـدول األعضـاء الملتزمـة بـإحراز تقـدم سـريع المسـار مــن 
                                                           

  ).٢٠١٦تشرين الثاني/ نوفمبر  ٣(تم االطالع في  /http://www.gcmportal.orgانظر الموقع اإللكتروني التالي:    ١
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الغايـــات و  ٢٠٢٥بحلـــول عـــام  االختياريـــة التســـع المتعلقـــة بـــاألمراض غيـــر الســـارية العالميـــةالغايـــات  أجـــل تحقيـــق
  .٢٠٣٠المتصلة باألمراض غير السارية والمدرجة في أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 

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

وقايــة مــن األمــراض غيــر المحلــي والــوطني واإلقليمــي والعــالمي مــن أجــل تنفيــذ خطــة العمــل العالميــة بشــأن ال
  .٢٠٢٠-٢٠١٣السارية ومكافحتها 

  
المثــابرة علــى تعزيــز تنفيــذ الــنهج الــذي تعــده المنظمــة لتســجيل وتعمــيم مســاهمات الجهــات الفاعلــة  :١-٥اإلجــراء 

  السارية.التسع المتعلقة باألمراض غير  الغايات االختياريةغير الدول في بلوغ 
  

رســم خــرائط االلتزامــات التــي يقطعهــا المشــاركون فــي آليــة التنســيق العالميــة وتعميمهــا فيمــا يتصــل  :٢-٥اإلجــراء 
  ٢٠٢٠.١-٢٠١٣خطة العمل العالمية بشأن الوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها بتنفيذ 

  
مــن  ٢للتمويــل إجــراء حــوار متواصــل الستكشــاف جــدوى إنشــاء آليــات وشــراكات اختياريــة وابتكاريــة :٣-٥اإلجــراء 

أجـــل إعـــداد االســـتجابة الوطنيـــة لألمـــراض غيـــر الســـارية وتنفيـــذها عبـــر نهـــج متعـــددة الجهـــات صـــاحبة المصـــلحة 
  والقطاعات.

  
  

=     =     =  
  

                                                           
  .٢٢، الفقرة ١، الملحق والتذييل ١إضافة  ٦٧/١٤جانظر الوثيقة    ١
العالميــة مــن أجــل تحقيــق التنميــة تعزيــز وســائل التنفيــذ وتنشــيط الشــراكة مــن أهــداف التنميــة المســتدامة ( ١٧وفقــًا للهــدف    ٢

 ).المستدامة


