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  عملية وضع اإلطار
  
عـــالمي شـــامل للرصـــد يشـــمل مجموعـــة مـــن المؤشـــرات واألهـــداف العالميـــة تواصـــلت عمليـــة وضـــع إطـــار   -٣

غير السارية ومكافحتها بشكل شـامل وشـفاف كمـا هـو مبـين أدنـاه تمشـيًا الطوعية فيما يتعلق بالوقاية من األمراض 
  .٧ق١٣٠مع اإلعالن السياسي واستجابة للقرار م ت

المنظمة مشاورات على شبكة اإلنترنـت مـع الـدول األعضـاء بشـأن وثيقـة بحـث عـن إطـار  أجرت  (أ)
الرصــد الــذي يشــمل مجموعــة مــن المؤشــرات واألهــداف فيمــا يتعلــق بالوقايــة مــن األمــراض غيــر الســارية 
ومكافحتها. وقدمت إحدى وعشـرون دولـة عضـوًا تعليقـات خطيـة خـالل المشـاورات التـي نظمـت فـي الفتـرة 

  .٢٠١٢فبراير  وشباط/ ٢٠١١ديسمبر  كانون األول/ ما بين

أجــري حــوار غيــر رســمي بشــأن إطــار عــالمي للرصــد وتوصــيات متصــلة بمجموعــة مــن األهــداف   (ب)
. وشـــاركت ثــالث وعشـــرون ٢٠١١ديســمبر  كــانون األول/ ١٥الطوعيــة مــع منظمـــات غيــر حكوميــة فـــي 

  عملية ومضمون وثيقة البحث.منظمة غير حكومية في الحوار وأبدت انطباعاتها بخصوص ال

أجريت مشاورات غير رسمية مباشرة مـع الـدول األعضـاء والوكـاالت والصـناديق والبـرامج التابعـة   (ج)
هيئــة تابعــة لمنظومــة  ١١دولــة عضــوًا و ٤٣. وشــاركت ٢٠١٢ينــاير  كــانون الثــاني/ ٩لألمــم المتحــدة فــي 

  هداف الطوعية.األمم المتحدة في المشاورات التي ركزت على اإلطار واأل

نشــر ملخــص عــن المناقشــات التــي دارت خــالل المشــاورات بمــا فــي ذلــك المســائل التــي أثارتهــا   (د)
  .٢٠١٢فبراير  الدول األعضاء على موقع المنظمة اإللكتروني في مستهل شهر شباط/

غيـر إقليم منظمة الصـحة العالميـة األوروبـي مشـاورات تقنيـة إقليميـة بشـأن ترصـد األمـراض نظم   (هـ)
السارية ورصدها وتقييمها. وأتيح ملخص عن المناقشات التي دارت خالل المشاورات المنظمـة فـي أوسـلو 

  لتنظر فيه الدول األعضاء في اإلقليم األوروبي. ٢٠١٢فبراير  شباط/ ١٠و ٩في 

أعدت مسودة وثيقة بحث ثانية عن اإلطار العالمي للرصد والمؤشرات وعن التوصـيات المتصـلة   (و)
موعــة مــن األهــداف العالميــة الطوعيــة اســتنادًا إلــى المشــاورات المــذكورة أعــاله واسترشــادًا بانطباعــات بمج

  الدول األعضاء.

علـى شـبكة اإلنترنـت  بشـأن اإلطـار والمؤشـرات واألهـدافستجرى مجموعـة ثانيـة مـن المشـاورات   (ز)
مـــارس إلـــى  آذار/ ٢٢حـــدة مـــن الـــدول األعضـــاء والوكـــاالت والصـــناديق والبـــرامج التابعـــة لألمـــم المتمـــع 
. وسيدعى كل من المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص أيضًا إلى التعبير ٢٠١٢أبريل  نيسان/ ١٩

  .٧ق١٣٠م تعن وجهات نظره بخصوص وثيقة البحث الثانية خالل هذه المشاورات تمشيًا مع القرار 

مــع  اإلطــار والمؤشــرات واألهــدافبشــأن مســودة ســتجرى مجموعــة ثانيــة مــن المشــاورات المباشــرة   (ح)
. ٢٠١٢أبريل  نيسان/ ٢٧و ٢٦الدول األعضاء والوكاالت والصناديق والبرامج التابعة لألمم المتحدة في 

وستتيح األمانة خالل هذه المشاورات ملخصًا عن وجهات النظر المتعلقة بوثيقـة البحـث الثانيـة والمسـتلمة 
  ص أثناء مجموعة المشاورات الثانية على اإلنترنت.من المنظمات غير الحكومية والقطاع الخا

ســـيجرى حـــوار غيـــر رســـمي ثـــان مـــع منظمـــات غيـــر حكوميـــة بشـــأن وثيقـــة البحـــث الثانيـــة فـــي   (ط)
  .٢٠١٢أبريل  نيسان/ ٣٠
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 أيـار/ ٢من المقرر إجراء حوار غير رسـمي مـع القطـاع الخـاص بشـأن وثيقـة البحـث الثانيـة فـي   (ي)
  .٢٠١٢مايو 

ول األعضــاء إلــى المشــاركة فــي الحــوارين المشــار إليهمــا فــي الفقــرتين الفــرعيتين (ط) ســتدعى الــد  (ك)
  و(ي) أعاله.

ســتطرح األمانــة وثيقــة إضــافة إلــى هــذا التقريــر المرحلــي الموضــوعي علــى جمعيــة الصــحة لكــي   (ل)
شـــبكة تنظـــر فيهـــا بنـــاء علـــى المســـاهمات المقدمـــة ردًا علـــى وثيقـــة البحـــث الثانيـــة خـــالل المشـــاورات علـــى 

اإلنترنـــت والمشـــاورات المباشـــرة وخـــالل الحـــوارين غيـــر الرســـميين مـــع المنظمـــات غيـــر الحكوميـــة والقطـــاع 
  ١الخاص.

  
  اإلطار والمؤشرات واألهداف: حالة وضع اإلطار

  
أدناه وصف عملية وضع اإلطار العالمي الذي يشمل مجموعة من المؤشرات واألهداف. وتعتمـد هـذه  يرد  -٤

فريــق المنظمــة المرجعــي المعنــي بالوبائيــات وفريــق المنظمــة العامــل الجهــود المتواصــلة علــى المشــورة التــي قــدمها 
والمساهمات التي  ٢٠١١و ٢٠١٠ التقني المعني باألهداف الخاصة باألمراض غير السارية إلى األمانة في سنتي

وردت مـن الــدول األعضــاء بشــأن وثيقـة البحــث األولــى عبــر العمليــات الموصـوفة أعــاله وتسترشــد بــالفقرات المعنيــة 
  .٧ق١٣٠م تمن منطوق القرار 

  
وطلبــت الــدول األعضــاء فــي االنطباعــات التــي أبــدتها عقــب المشــاورات علــى شــبكة اإلنترنــت والمشــاورات   -٥

ن األمانــة أن تــوفر تفاصــيل إضــافية عــن المعــايير المســتخدمة الختيــار األهــداف والمؤشــرات المقترحــة المباشــرة مــ
وتصف الصلة بين اإلطار العالمي للرصد ومؤشراته وأهدافه وتتيح المعلومات عن األساليب المستخدمة في عملية 

األهـداف والمؤشـرات وتـزود المزيـد  النمذجة التي ارتكزت عليها عمليـات تحديـد األهـداف وتعـزز بعـد اإلنصـاف فـي
من التفاصيل عن مدى واقعية األهداف والمؤشرات العالمية وتقدم وصفًا للعالقة بـين األهـداف والمؤشـرات العالميـة 
وأي عمليـــة وطنيـــة لتحديـــد األهـــداف. وأبـــدت الـــدول األعضـــاء أيضـــًا قلقهـــا بشـــأن مـــدى مالءمـــة بعـــض األهـــداف 

أو أهـــداف  الوقـــت ذاتـــه األضـــواء علـــى الثغـــرات مثـــل الحاجـــة إلـــى مؤشـــرات و/والمؤشـــرات المقترحـــة وســـلطت فـــي 
  متصلة بالخمول البدني وعوامل الخطر الغذائية األخرى وفرص الحصول على األدوية ووسائل التشخيص.

  
وأبرزت االنطباعات التي أبدتها المنظمات غير الحكومية المعنية خـالل الحـوار غيـر الرسـمي المـنظم فـي   -٦

فــي جملــة أمــور أهميــة وضــع أهــداف واقعيــة وتحديــد أهــداف ومؤشــرات تخضــع  ٢٠١١ديســمبر  انون األول/كــ ١٥
الحكومات للمساءلة وٕادراج أهداف إضافية لمجاالت مثل الحصول على األدوية والخمـول البـدني وتسـوس األسـنان 

  وأهداف محددة خاصة باألطفال.
  
وثيقـــة البحـــث المنقحـــة الثانيـــة مـــن إعـــداد المنظمـــة بإيجـــاز إطـــارًا عالميـــًا للرصـــد ومجموعـــة مـــن  وتعـــرض  -٧

المؤشرات لرصد التقدم المحرز في الوقاية من األمراض غيـر السـارية والحـد منهـا. ويسـتند اإلطـار العـالمي للرصـد 
الـذي يشـمل ثالثـة عناصـر  ٢تهـاإلى إطار الرصد الوطني الموصـى بـه للوقايـة مـن األمـراض غيـر السـارية ومكافح

                                                           

 .١إضافة  ٦٥/٦جالوثيقة     ١

(علـــى  ٢٠١١، جنيـــف، منظمـــة الصـــحة العالميـــة، ٢٠١٠التقريـــر العـــالمي عـــن وضـــع األمـــراض غيـــر الســـارية انظـــر     ٢
مـارس  آذار/ ٢٨عليه فـي  اطلع، /http://www.who.int/nmh/publications/ncd_report2010/enالموقع اإللكتروني التالي: 

٢٠١٢( 
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معـدالت المراضـة والوفيـات الخاصـة بمـرض معـين)؛ (ب) ورصـد حـاالت التعـرض رئيسية هي: (أ) رصـد النتـائج (
(عوامل الخطر)؛ (ج) ورصد استجابة النظم الصـحية. ويجـب أن تكـون المؤشـرات األساسـية (وأي أهـداف مرتبطـة 

ندة بالبينـــات. كمـــا تعـــرض وثيقـــة البحـــث الثانيـــة بإيجـــاز مســـودة بهـــا) ضـــمن اإلطـــار واقعيـــة وقابلـــة للتحقيـــق ومســـ
بتحديــد  ٢٠٢٥توصــيات المنظمــة المتصــلة بمجموعــة األهــداف العالميــة الطوعيــة التــي ينبغــي تحقيقهــا بحلــول ســنة 

  المؤشرات ومصادر البيانات.
  
منها أهدافًا عالميـة ويضم اإلطار العالمي للرصد مجموعة من المؤشرات األساسية تتضمن طائفة صغيرة   -٨

  طوعية.
  
علــى المعــايير التاليــة. فكــان يجــب أن (أ) تتصــل اتصــاًال  وتــم اختيــار المؤشــرات واألهــداف العالميــة بنــاءً   -٩

كبيرًا بالوبائيات والصحة العمومية؛ (ب) وتحافظ على اتساقها مع االستراتيجيات العالمية واإلقليمية الرئيسـية؛ (ج) 
مكنة ومسندة بالبينات في مجال الصحة العمومية؛ (د) وتوفر البينات على إمكانية تحقيقها وتتيح تدخالت فعالة وم

علـــى المســـتوى القطـــري بمـــا فـــي ذلـــك فـــي البلـــدان المنخفضـــة الـــدخل والمتوســـطة الـــدخل؛ (هــــ) وتتـــيح أدوات لجمـــع 
  البيانات وتسمح بتحديد البيانات المرجعية ورصد التغييرات على مر الزمن.

  
رح وثيقــة البحــث الثانيــة تمشــيًا مــع تلــك المعــايير والتعليقــات المســتلمة مــن الــدول األعضــاء فــي نهايــة وتقتــ  -١٠

فـي  ٪٢٥هـدفًا متعلقـًا بمعـدل الوفيـات (انخفـاض نسـبي بنسـبة  :خمسـة أهـداف عالميـة تشـمل ٢٠١٢فبراير  شباط/
و السكري أو أمراض الجهـاز التنفسـي أمراض القلب واألوعية الدموية أو السرطان أمعدل الوفيات اإلجمالي بسبب 

ارتفاع ضغط الدم وتدخين  المزمنة) وأربعة أهداف مرتبطة بعوامل الخطر (تخفيض معدل انتشار فرط ضغط الدم/
  التبغ وحاالت الخمول البدني ومدخول الملح في الغذاء).

  
العالميــة بالتشــديد  واقتصــرت األهــداف العالميــة علــى عــدد صــغير. وسترســي األســاس الحتياجــات الرصــد  -١١

الخــاص علــى ضــمان جــدوى التطبيــق فــي الســياقات اإلقليميــة والقطريــة. ويعتمــد الهــدف المتصــل بمعــدل الوفيــات 
اعتمــادًا شــديدًا علــى مــدى تحقيــق األهــداف األربعــة المتعلقــة بعوامــل الخطــر والتقــدم المحــرز بالنســبة إلــى مؤشــرات 

د حددت األهداف العالمية عقب اسـتعراض علمـي للوضـع الحـالي رئيسية أخرى خاصة باألمراض غير السارية. وق
األولـى مـن البلـدان علـى مـدى العشـر سـنوات  ٪١٠واالتجاهات الحاليـة وتقيـيم حاسـم للجـدوى. واسـتخدم أداء نسـبة 

والسـنة المسـتهدفة هـي  ٢٠١٠الماضية على األقـل لتحديـد هـدف حيثمـا أمكـن. والسـنة األساسـية لرصـد التقـدم هـي 
  .٢٠٢٥و ٢٠١٠وتقدم األهداف العالمية من حيث معدل االنخفاض النسبي بين سنتي . ٢٠٢٥

  
وٕاضافة إلى المؤشرات واألهداف العالمية يحدد اإلطار العالمي للرصد أيضًا سلسلة من مؤشرات المنظمة   -١٢

األساسية اإلضافية التي ال تفي بكل المعايير بل تعتبر أنها تؤثر تأثيرًا كبيرًا في الحد مـن األمـراض غيـر السـارية. 
الشروط وعوامل الخطر والتدخالت. وقد جرى اختيار وتشمل هذه المجموعة الثانية من المؤشرات طائفة أوسع من 

المؤشــرات أساســًا لصــلتها بالصــحة العموميــة وٕامكانيــة قياســها. وتــرد أدنــاه قائمــة بالمجموعــة الواســعة المقترحــة مــن 
  المؤشرات األساسية ضمن اإلطار العالمي للرصد وتبين أيضًا المؤشرات األساسية المقترحة كأهداف.

  
  ة لترصد األمراض غير الساريةالمؤشرات األساسي

  
  النتائج

  أمــراض القلــب واألوعيــة الدمويــة ســنة بســبب  ٧٠و ٣٠احتمــال الوفــاة غيــر المشــروط فــي ســن يتــراوح بــين
 والسرطان والسكري وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة (الهدف).
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 .اإلصابة بالسرطان حسب نوع السرطان  
  

  حاالت التعرض للخطر
  سـنة أو  ١٥حسب السن لتدخين التبغ الحالي لدى األشخاص الذين تبلغ أعمـارهم معدل االنتشار المقيس

 أكثر (الهدف).

  سنة أو أكثـر (أقـل مـن  ١٨معدل االنتشار المقيس حسب السن للبالغين قليلي الحركة الذين تبلغ أعمارهم
 ) (الهدف).٪دقيقة من الحركة المعتدلة في األسبوع أو ما يساوي ذلك) ( ١٥٠

  المقــيس حســب الســن لكلوريــد الصــوديوم الغــذائي فــي اليــوم لــدى فئــات الســكان البــالغين المتوســط المــدخول
 )(الهدف).٪سنة أو أكثر) ( ١٨(الذين تبلغ أعمارهم 

  ســـنة أو أكثـــر)  ١٨معـــدل االنتشـــار المقـــيس حســـب الســـن لفئـــات الســـكان البـــالغين (الـــذين تبلـــغ أعمـــارهم
 غرامات) من الفاكهة والخضار في اليوم. ٤٠٠المستهلكين أقل من خمس حصص إجمالية (

 .(باللتر) (المسجل وغير المسجل المقدر) استهالك الفرد البالغ للكحول الصافية 

  ١٨معدل االنتشار المقيس حسب السن لمناسبات اإلسراف في الشرب لـدى البـالغين الـذين تبلـغ أعمـارهم 
 ).٪سنة أو أكثر (

  ســنة أو  ١٨الرتفــاع ضــغط الــدم لــدى البــالغين الــذين تبلــغ أعمــارهم معــدل االنتشــار المقــيس حســب الســن
أو ضـغط الـدم االنبسـاطي  مليمتـر زئبـق أو أكثـر و/ ١٤٠أكثر (حسب ضغط الدم االنقباضي الذي يبلـغ 

 )(الهدف).٪مليمتر زئبق أو أكثر أو األدوية لمعالجة ارتفاع ضغط الدم) ( ٩٠الذي يبلغ 

 الســـكر فـــي الـــدم لـــدى البـــالغين (حســـب  ن الرتفـــاع مســـتوى الغلوكــوز/معــدل االنتشـــار المقـــيس حســـب الســـ
) أو أكثـر لتريسـيد مليغـرام/ ١٢٦لتـر ( مليمـول/ ٧مستوى الغلوكوز في بالزما الدم على الريق الذي يبلـغ 

 ).٪األدوية لمعالجة ارتفاع مستوى الغلوكوز في الدم) (أو 

  ســنة أو  ١٨والبدانــة لــدى البــالغين الــذين تبلــغ أعمــارهم معــدل االنتشــار المقــيس حســب الســن لفــرط الــوزن
بالنســبة إلــى فــرط  ٢كيلــوغرام/م ٢٥أكثــر والمــراهقين واألطفــال (حســب منســب كتلــة الجســم الــذي يزيــد علــى 

بالنســـبة إلـــى البدانـــة علــى التـــوالي ووفقـــًا لمعـــايير المنظمـــة المرجعيـــة للنمـــو  ٢كيلـــوغرام/م ٣٠الــوزن وعلـــى 
 ).٪مرجعية لنمو األطفال) (ومعايير المنظمة ال

  معـــدل االنتشـــار المقـــيس حســـب الســـن الرتفـــاع مســـتوى الكولســـترول اإلجمـــالي لـــدى البـــالغين الـــذين تبلـــغ
 ١٩٠لتـــر أو  مليمـــول/ ٥ســـنة أو أكثـــر (حســـب مســـتوى الكولســـترول اإلجمـــالي الـــذي يبلـــغ  ١٨أعمـــارهم 
  أو أكثر). لتريسيد مليغرام/

  
  استجابة النظم الصحية الوطنية

  اإلمدادات الغذائية في الزيوت النباتية المهدرجةاعتماد سياسات وطنية تقضي جزئيًا على. 

  المحتويـة علـى نسـبة عاليـة مـن الـدهون المشـبعة أو اعتماد سياسات وطنية للحد من وقـع تسـويق األغذيـة
 أو السكريات الحرة أو الملح على األطفال. المتحولةاألحماض الدهنية 
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  سـنة أو  ٣٠المتعددة (بما في ذلك ضبط السكر في الدم) لألشخاص الذين تبلـغ أعمـارهم العالج باألدوية
أو أكثر في غضون عشر سنوات أو يعـانون مـن  ٪٣٠أكثر ويحتمل إصابتهم بنوبة أو سكتة قلبية بنسبة 

 أمراض القلب واألوعية الدموية.

 سـنة ويجـرين تحريـًا لسـرطان عنـق الـرحم مـرة  ٤٩و ٣٠انتشـار النسـاء اللـواتي تتـراوح أعمـارهن بـين  معدل
 واحدة على األقل.

  التهــاب الكبــد وفيــروس الفيــروس الحليمــي البشــريضــد فيروســات مرتبطــة بالســرطان أي  اللقاحــاتتــوفير 
 باء.

  في المرافق العامة والخاصة. الجنيسة لمكافحة األمراض غير الساريةإتاحة األدوية األساسية 

  الغلوكــوز فــي الــدم وضــغط الــدم) لتحــري إتاحــة بعــض وســائل التشــخيص األساســية (أجهــزة لقيــاس مســتوى
 األمراض غير السارية في المرافق العامة والخاصة.

  ـــة ـــة القويـــة المفعـــول المماثل ـــة الملطفـــة المقـــدرة حســـب اســـتهالك المســـكنات األفيوني الحصـــول علـــى الرعاي
  فين (ما عدا الميثادون) لكل حالة وفاة بسبب السرطان.للمور 

  
. ويمكـــن ٢٠٢٥و ٢٠٢٠و ٢٠١٥ينبغـــي اســـتعراض التقـــدم العـــالمي المحـــرز كـــل خمـــس ســـنوات أي فـــي   -١٣

. وينبغــي أن تقــارن التقــارير ٢٠٢٥علــى التقــدم الخطــي المحــرز لتحقيــق أهــداف ســنة  تحديــد أهــداف متوســطة بنــاءً 
ق علــى الصــعيد القطــري بإمكانيــة المقارنــة والشــفافية حتــى يتســنى تقاســم الــدروس وقيــاس تــولي زمــام األمــور والتطبيــ

  التقدم مما يتطلب تنسيق التقارير القطرية الوثيق مع التحاليل العالمية.
  

مــن  ٦٠و ٤٥للــدول األعضــاء وفقــًا للفقــرتين  بــد مــن نظــم رصــد متينــة علــى الصــعيد القطــري. وينبغــيوال  -١٤
اإلعالن السياسـي أن تمـنح أولويـة أكبـر لترصـد أنشـطة الوقايـة مـن األمـراض غيـر السـارية ومكافحتهـا وتعـزز نظـم 

  الرصد والترصد على المستوى القطري وتزيد موارد الميزانية المخصصة للترصد وتمنحها األولوية.
  

  المبنية على األوضاع الوطنيةاألهداف والمؤشرات الوطنية 
  

من اإلعالن السياسي أن تنظر في وضع أهـداف ومؤشـرات وطنيـة  ٦٣ينبغي للدول األعضاء وفقًا للفقرة   -١٥
علــى األوضــاع الوطنيــة باالعتمــاد علــى توجيــه منظمــة الصــحة  للوقايـة مــن األمــراض غيــر الســارية ومكافحتهــا بنــاءً 

  العالمية.
  

سـيما القدرات إلى البلـدان الناميـة والصل األمانة تقديم المساعدة التقنية والدعم لبناء وفي هذا الصدد، ستوا  -١٦
البلدان األقل نموًا حتى تتمكن من تعزيز نظم الرصد والترصد على المستوى القطري بما في ذلك تحسـين أنشـطتها 

الوفيـات عبـر االستقصـاءات في مجال جمـع البيانـات واإلحصـاءات المتعلقـة بعوامـل الخطـر والمحـددات ومعـدالت 
  المدمجة في نظم المعلومات الصحية الوطنية القائمة.

  
  المستقبل

  
مـــن اإلعـــالن السياســـي أن تعـــد مـــن خـــالل األجهـــزة  ٦٢يطلـــب مـــن منظمـــة الصـــحة العالميـــة فـــي الفقـــرة   -١٧

السـارية ومكافحتهـا الرئاسية توصيات متصلة بمجموعـة مـن األهـداف العالميـة الطوعيـة للوقايـة مـن األمـراض غيـر 
  .٢٠١٢قبل نهاية عام 
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في جملة أمور أن يسـتكمل العمـل علـى مؤشـرات اإلطـار  ٧ق١٣٠م تالقرار في  من المدير العامويطلب   -١٨
وأن يرفـع تقريـرًا عـن  ٢٠١٢على مشـاورات مـع الـدول األعضـاء تـنظم قبـل نهايـة عـام  العالمي للرصد وأهدافه بناءً 

مـــن اإلعـــالن السياســـي عبـــر المجلـــس التنفيـــذي فـــي دورتـــه الثانيـــة  ٦٢و ٦١لفقرتين تنفيـــذ التوصـــيات المتصـــلة بـــا
  والثالثين بعد المائة إلى جمعية الصحة العالمية خالل دورتها السادسة والستين.

  
مــن اإلعــالن السياســي أن تــنهض بالسياســات والخطــط الوطنيــة  ٤٥وينبغــي للــدول األعضــاء وفقــًا للفقــرة   -١٩

اض غيــر الســارية ومكافحتهــا أو تضــع هــذه السياســات والخطــط أو تــدعمها وتعززهــا حســبما يكــون للوقايــة مــن األمــر 
  .٢٠١٣مالئمًا بحلول سنة 

  
مــن اإلعــالن السياســي أن يقــدم بالتعــاون الوثيــق مــع المــدير العــام  ٦٤ويطلــب مــن األمــين العــام فــي الفقــرة   -٢٠

عيــة العامــة خــالل الــدورة الســابعة والســتين الخيــارات إلــى الجم ٢٠١٢لمنظمــة الصــحة العالميــة وبحلــول نهايــة ســنة 
المتاحـة لتعزيــز العمـل المتعــدد القطاعـات وتســهيله مـن أجــل الوقايـة مــن األمـراض غيــر السـارية ومكافحتهــا بإرســاء 
شراكة فعالة حتى تنظر فيها الدول األعضاء. وفي هذا المضمار، قدمت األمانة إلى جمعية الصحة تقريـرًا مرحليـًا 

  ١ًال وجدوًال زمنيًا عن مساهمات المنظمة في تقرير األمين العام لألمم المتحدة.منفص
  

فــي جملــة أمــور أن يقــدم إلــى جمعيــة الصــحة العالميــة  ٧ق١٣٠م تالقــرار فــي  مــن المــدير العــامويطلــب   -٢١
غيـر السـارية لوقايـة مـن األمـراض خالل الدورة السادسة والستين عبر المجلس التنفيذي خطة عمل للمنظمة بشـأن ا

  للنظر فيها واحتمال اعتمادها. ٢٠٢٠-٢٠١٣ومكافحتها للفترة 
  
  

  العالمية اإلجراء المطلوب من جمعية الصحة
  

  وتقديم توجيهات إضافية. جمعية الصحة مدعوة إلى اإلحاطة علمًا بهذا التقريرإن   -٢٢
  
  
  

=     =     =  
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