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. وتعـــرض ٢٠١٢ أبريـــل/ نيســـان ١٩آذار/ مـــارس إلـــى  ١٩مشـــاورة ُعقـــدت علـــى شـــبكة اإلنترنـــت فـــي الفتـــرة مـــن 
  حصيلة المشاورة. ٢٧و ٢٦الفقرتان 

وقد ُوضع هذا التقرير بهدف إتاحة فرصة أخرى للدول األعضاء لتبادل اآلراء حول خيارات تعزيـز العمـل   -٤
  األمراض غير السارية من خالل إقامة شراكة فعالة. وهذا التقرير يتضمن ما يلي:المتعدد القطاعات للوقاية من 

تســـليط الضـــوء علـــى العمـــل المتعـــدد القطاعـــات والضـــروري للوقايـــة مـــن األمـــراض غيـــر الســـارية   (أ)
  ومكافحتها، وعلى الكيفية التي تحقق بها الشراكات التقدم في العمل المتعدد القطاعات بهذا الخصوص؛

ــ  (ب) ان ضــرورة وقيمــة الشــراكات فــي التقــدم فــي العمــل المتعــدد القطاعــات، بمــا فــي ذلــك الــدروس بي
المستفادة على مدى السنوات العشر الماضية من الشراكات العالمية خارج مجـال األمـراض غيـر السـارية، 

األمـراض  وتحديد عدد المهام التي مـن شـأن الشـراكات أن تفيـد فيهـا العمـل المتعـدد القطاعـات للوقايـة مـن
  غير السارية ومكافحتها؛

بيــــان خيــــارات تعزيــــز وتيســــير العمــــل المتعــــدد القطاعــــات للوقايــــة مــــن األمــــراض غيــــر الســــارية   (ج)
  ومكافحتها عن طريق الشراكات الفعالة.

شـــأن ذلـــك أن يضـــيف إلـــى إســـهامات  وتـــدعو الـــدول األعضـــاء إلـــى تبـــادل آرائهـــا حـــول هـــذه الورقـــة. فمـــن  -٥
  األمانة في تقرير األمين العام لألمم المتحدة.

  التقدم في العمل المتعدد القطاعات للوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها
هناك مستويان يمكن فيهما االضطالع بالعمل على الوقايـة مـن العجـز والوفـاة المبكـرة مـن جـراء اإلصـابة   -٦

والمسـتوى األول يتضــمن التـدابير المتخـذة علـى نطـاق الســكان للحـد مـن التعـرض لعوامــل  السـارية. بـاألمراض غيـر
الخطر. فتنفيذ التدخالت العالية المردود داخل قطاع الصحة وخارجه للحـد مـن عوامـل الخطـر الخاصـة بـاألمراض 

ين. أمــا المســتوى الثــاني فيتعلــق غيــر الســارية سُيســهم فــي الحــد مــن معــدالت الوفــاة المبكــرة بمقــدار يصــل إلــى الثلثــ
بالتدخالت التي تستهدف من يعانون بالفعل من األمراض غير السارية ويتأثرون بمضاعفاتها، أو المعرضين بشدة 
لمضــاعفاتها. والــُنظم الصــحية التــي تلبــي بفعاليــة وٕانصــاف أكبــر احتياجــات الرعايــة الصــحية للمصــابين بــاألمراض 

  ١المبكرة بما يتراوح بين الثلث والنصف. الوفاةاألخرى من معدالت غير السارية يمكن أن تحد هي 

ويتضمن العمل المتعدد القطاعات لمكافحـة األمـراض غيـر السـارية مشـاركة السـلطات الوطنيـة مـن جميـع   -٧
القطاعات الحكومية في تحسين الحصائل الصحية الناجمة عن هذه األمراض، والحد مـن التعـرض لعوامـل الخطـر 

  ٢:هما قتينوالعمل المتعدد القطاعات يتم بصورة نموذجية بطري القابلة للتغيير.المشتركة 

                                                           
األمـراض  كافحـةمهو مبين فـي المطبـوع المشـترك بـين األمـم المتحـدة ومنظمـة الصـحة العالميـة بعنـوان "لنتحـد فـي  كما    ١

اصنعوا التاريخ: انضـموا إلـى قـادة العـالم فـي االجتمـاع الرفيـع المسـتوى لألمـم المتحـدة بشـأن األمـراض (غيـر  -غير السارية 
(تــــــــــم  http://www.who.int/nmh/events/un_ncd_summit2011/qa/overview_brochure.pdfالمعديــــــــــة) غيــــــــــر الســــــــــارية" 

  ).٢٠١٢أيار/ مايو  ١االطالع في 
. ٢٠١٠ الخـــاص بـــاألمراض (غيـــر المعديـــة) غيـــر الســـاريةتقريـــر الوضـــع العـــالمي مـــن  ٦كمـــا هـــو مبـــين فـــي الملحـــق     ٢

  .٢٠١١جنيف، منظمة الصحة العالمية، 
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األوســع نطاقــًا فــي عمليــات السياســات  إدراج المراعــاة المنهجيــة للشــواغل الصــحيةطريقــة مــن خــالل   •
  قطاعات أخرى غير قطاع الصحة؛ داخلالروتينية 

طريقــة مــن خــالل إيــالء اهتمــام خــاص للوقايــة مــن األمــراض غيــر الســارية ومكافحتهــا فــي سياســات   •
  .وبرامج وأنشطة القطاعات المعنية

غيـر السـارية  )غيـر المعديـة(وسـلمت الـدول األعضـاء، فـي اإلعـالن السياسـي، بـأن الوقايـة مـن األمـراض   -٨
ومكافحتهــا علــى نحــو فعــال تتطلبــان اتبــاع نهــوج متعــددة القطاعــات علــى المســتوى الحكــومي، بمــا فــي ذلــك النهــوج 

  ١المتبعة على صعيد الحكومة ككل في جميع القطاعات المعنية، حسب االقتضاء.

امـــل الخطـــر وللسياســـات الوطنيـــة المتبعـــة فـــي قطاعـــات أخـــرى غيـــر قطـــاع الصـــحة تـــأثير كبيـــر علـــى عو   -٩
من تغيير السياسة الصحية فقـط، الخاصة باألمراض غير السارية. فالمكاسب الصحية يمكن تحقيقها بسهولة أكبر 

وذلك بالتـأثير علـى السياسـات العموميـة فـي قطاعـات مثـل الزراعـة واالتصـاالت والتعلـيم والتوظيـف والطاقـة والبيئـة 
  تنمية االجتماعية واالقتصادية والرياضة والنقل والتخطيط العمراني.والشؤون المالية والصناعة والتجارة والعمل وال

والمنظمــات الحكوميــة  ٣والبنــك الــدولي ٢وحــدد العمــل الــذي اضــطلع بــه كــل مــن منظمــة الصــحة العالميــة  -١٠
الدوليــة األخــرى مختلــف األســاليب واإلجــراءات المناســبة للوقايــة مــن األمــراض غيــر الســارية ومكافحتهــا. وفــي هــذا 

لصدد هناك وعـي متزايـد بإمكانيـة اتخـاذ سلسـلة مـن الخطـوات السـتهالل وٕانجـاز العمـل المتعـدد القطاعـات للوقايـة ا
  من األمراض غير السارية ومكافحتها، بما في ذلك ما يلي:

  إنشاء آليات للعمل على صعيد الحكومة ككل من أجل التصدي لألمراض غير السارية؛  •

  ى أعلى المستويات؛تأمين االلتزام السياسي عل  •

تعزيــز القوامــة المســؤولة، مــع العمــل فــي الوقــت ذاتــه علــى حمايــة الصــحة العموميــة مــن أي تعــارض   •
في المصالح بين دوائر صناعة التبغ والصـحة  األساسيبالتعارض محتمل في المصالح، واالعتراف 

  العمومية؛

  إنشاء آليات للتمويل المستدام والذي يمكن التنبؤ به؛  •

  االستثمار في القوى العاملة المالئمة؛  •

                                                           
  .A/RES/66/2لعامة لألمم المتحدة من قرار الجمعية ا ٣٦انظر الفقرة     ١
بمــا فــي ذلــك "العمــل المتعــدد القطاعــات مــن أجــل الصــحة: ســبيل راســمي السياســات إلــى تنفيــذ العمــل الفعــال والمســتدام     ٢

  ، انظر٢٠١١بشأن الصحة" منظمة الصحة العالمية، 
http://www.who.int/kobe_centre/publications/intersectorial_action_health2011/en/index.html  ار/  ١(تم االطالع في أي

  ).٢٠١٢مايو 
 Effective responses to non-communicable diseases: embracing“بمـا فـي ذلـك ورقـة نقـاش بخصـوص مـا يلـي:     ٣

action beyond the health sector” ،انظر:٢٠١١، البنك الدولي ،(  
http://siteresources.worldbank.org/HEALTHNUTRITIONANDPOPULATION/Resources/281627-

1095698140167/EffectiveResponsestoNCDs.pdf .)٢٠١٢أيار/ مايو  ١(تم االطالع في .  
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  تعزيز إتاحة األدوية والتكنولوجيات المأمونة والفعالة والجيدة؛  •

  تعزيز تطوير واتباع طرق تقييم األثر لرصد وتقييم العمل المتعدد القطاعات.  •

  الشراكةالتقدم في العمل المتعدد القطاعات عن طريق 
فات التعاونية والمستدامة الموجهة نحو النتائج عنصران ضروريان لخطة إن تكوين وتنسيق الجهود والتحال  -١١

وذلـــك مـــن أجـــل خفـــض  ١العمـــل الخاصـــة باالســـتراتيجية العالميـــة للوقايـــة مـــن األمـــراض غيـــر الســـارية ومكافحتهـــا،
تكـــاليف المعـــامالت، والحـــد مـــن تجـــزؤ الجهـــود وتالفـــي االزدواجيـــة، واالســـتخدام األمثـــل للهياكـــل القائمـــة، وضـــمان 

ســــتندان إلــــى السياســــة الحاليــــة للشــــراكات بالنســــبة إلــــى يالشــــمول، وتوضــــيح الغــــرض المنشــــود. وهــــذان العنصــــران 
  رورية على المستوى القطري واإلقليمي والعالمي.وكذلك اإلعالن السياسي. وهذه الجهود ض ٢،المنظمة

وتــدل الخبــرة الدوليــة علــى أن بإمكــان الحكومــات أن تحقــق إنجــازات كبيــرة، مــن خــالل األســاليب المتعــددة   -١٢
القطاعات، في مجال الحد من عـبء المـرض ومـن العجـز ومعـدالت الوفـاة المبكـرة نتيجـة األمـراض غيـر السـارية. 

علــى المســتوى القطــري واإلقليمــي والعــالمي أمــر  يــة علــى أن إنشــاء أنشــطة التعــاون والشــراكاتوتــدل البّينــات األول
حاســم لتحقيــق التقــدم. وتوجــد شــراكات بــين الحكومــات والمجتمعــات المحليــة وبــين المنظمــات غيــر الحكوميــة؛ وبــين 

وكاالتهـــا وصــــناديقها الحكومـــات وبـــين مجتمـــع شـــركاء التنميــــة؛ وبـــين الحكومـــات وبـــين منظومــــة األمـــم المتحـــدة و 
وبرامجهــا والمؤسســات الماليــة الدوليــة وغيرهــا مــن المنظمــات الكبــرى الدوليــة والحكوميــة الدوليــة؛ وبــين الحكومــات 

مـــن اإلعـــالن  ٤٤والقطـــاع الخـــاص، ودور هـــذه الشـــراكات بـــالغ األهميـــة التخـــاذ مـــا يلـــزم مـــن تـــدابير لتنفيـــذ الفقـــرة 
  السياسي.

كات التي تضـم عـدة أصـحاب مصـلحة أهميـة بالغـة علـى المسـتوى الُقطـري الشر وتكتسي أنشطة التعاون وا  -١٣
ألن الموارد المخصصة للوقاية من األمـراض غيـر السـارية ومكافحتهـا محـدودة فـي معظـم الميزانيـات الوطنيـة. كمـا 

هم، أن جهــود التعــاون حاســمة فــي الحــد مــن التجــزؤ بــين أصــحاب المصــلحة وفــي زيــادة درجــة التنســيق النــاجح بيــن
وذلــك كــي يتســنى التصــدي للجوانــب العديــدة لألمــراض غيــر الســارية وعوامــل الخطــر الخاصــة بهــا. وعلــى المســتوى 
اإلقليمي يوفر التعاون بين بلدان الشمال وبلدان الجنوب، والتعاون بين بلدان الجنوب، والتعاون الثالثي، من خالل 

يـة مـن األمـراض غيـر السـارية ومكافحتهـا، ولتحديـد الـدروس الشراكات، بيئـة مواتيـة لتبـادل الخبـرات فـي مجـال الوقا
المستفادة وتعميمها. أما على المستوى العالمي فإن اإلعالن السياسي يعترف بأن منظمة الصحة العالمية، بصفتها 
الوكالة المتخصصة الرائدة المسؤولة عن الصـحة فـي منظومـة األمـم المتحـدة، تعـزز التعـاون بـين الحكومـات وفيمـا 

ين وكـــاالت منظومـــة األمـــم المتحـــدة والمؤسســـات الماليـــة الدوليـــة والمنظمـــات الدوليـــة والـــدوائر األكاديميـــة ومراكـــز بـــ
 البحــوث والمنظمــات الدوليــة غيــر الحكوميــة ومجموعــات الــدفاع عــن حقــوق المســتهلك، وحســب االقتضــاء القطــاع

  ى نحو منسق ومركز.لخاص، وذلك من أجل التصدي لألمراض غير السارية وتخفيف أثرها علا

ت القائمة التعاون فيمـا بـين فـرق الرعايـة الصـحية والمرضـى واُألسـر وعلى المستوى الُقطري تشمل الشراكا  -١٤
مــن الــدول األعضــاء بــأن  ٪٩٠أفــاد نحــو  ٢٠١٠و ٢٠٠٩والمجتمعــات المحليــة والشــركاء المعنيــين. وفــي عــامي 

ألنشطة الرئيسـية الراميـة إلـى التصـدي لألمـراض غيـر السـارية. هناك شراكات قائمة أو أنشطة تعاون جارية لتنفيذ ا
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بالترتيـب). ومـن اآلليـات المسـتخدمة فـي التعـاون المتعـدد  ٪٨١و ٪٨٤وركزت غالبيتها على التبغ والداء السـكري (
  القطاعات لجان مشتركة بين اإلدارات ولجان وزارية وفرق عمل ومؤسسات أكاديمية ومنظمات غير حكومية.

وعلــى المســـتوى اإلقليمــي تشـــمل الشــراكات القائمـــة شــبكات للتعـــاون مــن أجـــل االرتقــاء باألولويـــة المعطـــاة   -١٥
غير السارية في برامج العمل الصحية واإلنمائية اإلقليمية، وتبادل أفضل الممارسات في مجـاالت تعزيـز  لألمراض

لصـــحيين وتطـــوير البنيـــة التحتيـــة المالئمـــة الصـــحة والتشـــريع والتنظـــيم وتعزيـــز الـــُنظم الصـــحية وتـــدريب العـــاملين ا
   للرعاية الصحية وتطوير وسائل التشخيص.

وعلــى المســتوى العــالمي تشــمل الشــراكات القائمــة ممارســة المنظمــة لــدورها القيــادي والتنســيقي فــي مجــال   -١٦
ر الوكــاالت تعزيــز ورصــد العمــل الصــحي العــالمي المنســق لمكافحــة األمــراض غيــر الســارية فيمــا يتعلــق بعمــل ســائ

المعنية في األمم المتحدة وكذلك البنك الدولي والمنظمات الدولية األخرى. وفي هذا الصـدد عقـدت منظمـة الصـحة 
اإلعـالن السياسـي لالجتمـاع  العالمية "االجتماع األول لصناديق األمم المتحدة وبرامجها ووكاالتها بخصـوص تنفيـذ

غيـر السـارية ومكافحتهـا  )غيـر المعديـة(دة بشـأن الوقايـة مـن األمـراض الرفيع المستوى للجمعية العامة لألمـم المتحـ
وأنشــأت المنظمــات غيــر الحكوميــة والمؤسســات الخيريــة والــدوائر  ١).٢٠١١كــانون األول/ ديســمبر  ٨(نيويــورك، 

  األكاديمية شراكات عالمية أخرى.

للوقايــة مــن األمــراض غيــر الســارية ومــن الضــروري القيــام بالمزيــد مــن العمــل مــن أجــل تعزيــز الشــراكات   -١٧
لالسـتراتيجية العالميـة للوقايـة مـن األمـراض غيـر  ٢٠١٣-٢٠٠٨مـن خطـة عمـل الفتـرة  ٥ومكافحتها وفقًا للغرض 

شــراكة موثقــة فــي مجــال الصــحة  ١٠٠وذلــك باالســتناد إلــى الــدروس المســتفادة مــن أكثــر مــن  ٢الســارية ومكافحتهــا،
غيــر الســارية ويمكــن االســتفادة منهــا فــي التصــدي لألمــراض غيــر الســارية علــى العالميــة يتجــاوز نطاقهــا األمــراض 

الصـــعيد العـــالمي. وتضـــم هـــذه الشـــراكات مجموعـــة متنوعـــة مـــن الهياكـــل التنظيميـــة والعالقـــات وترتيبـــات التعـــاون. 
قايــة مــن صــلح للجميــع" لبنــاء وتنســيق جهــود التعــاون والتحالفــات الموجهــة نحــو النتــائج للو ي حجــم موحــدوجــد "ي وال

األمـــراض غيـــر الســـارية ومكافحتهـــا، وهكـــذا يلـــزم بنـــاء الترتيبـــات بعنايـــة شـــديدة وباالســـتناد إلـــى أفضـــل الممارســـات 
والبّينـات المتاحـة واسـتعراض الراسخة وحسب القيـود القائمـة. ويتمثـل أهـم الـدروس  المسـتفادة مـن المعـارف الحاليـة 

  لهيكل ينبغي أن يتبع الوظيفة.االخبرات الدولية فيما يتعلق بالشراكات في أن 

  الهيكل يتبع الوظيفة
ًا للتعقيــد الــذي يتســم بــه تنفيــذ تــدخالت مكافحــة األمــراض غيــر الســارية واالســتجابات الالزمــة يلــزم أن نظــر   -١٨

المبينـة  الوظـائفيشمل بناء وتعزيز وتنسيق جهود التعاون الموجهة والتحالفـات والشـراكات نحـو النتـائج العديـد مـن 
  أدناه:

التوعية بزيادة حجم مشاكل الصحة العمومية الناجمة عـن األمـراض غيـر السـارية،  الدعوة والتوعية:  •
واالرتقاء باألولوية المعطاة لألمراض غير السـارية فـي العمـل اإلنمـائي، ودعـم حملـة التوعيـة العامـة، 
بما في ذلك التوعية بالمشاكل الناجمة عـن تعـاطي  التبـغ وتعـاطي الكحـول علـى نحـو ضـار والنظـام 

                                                           
ـــــــــــــــــــــر صـــــــــــــــــــــدر عـــــــــــــــــــــن االجتمـــــــــــــــــــــاع مـــــــــــــــــــــن الموقـــــــــــــــــــــع اإللكترونـــــــــــــــــــــي     ١ يمكـــــــــــــــــــــن الحصـــــــــــــــــــــول علـــــــــــــــــــــى تقري

http://www.who.int/nmh/events/2011/UN_NCDs_Report.pdf  ٢٠١٢آذار/ مارس  ٣٠(تم االطالع في.(  
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ائي غيـر الصـحي والخمـول البـدني، وخصوصـًا بـين الشـباب، مـع االعتـراف بـأن الثقافـة الصـحية الغذ
  مازالت في مرحلة مبكرة في كثير من البلدان.

م القطاعـــات واألطـــراف الفاعلـــة وجهودهـــا فـــي تصـــميم وتنفيـــذ ورصـــد ترســـيخ ودعـــ آليـــات التنســـيق:  •
لمنخفضـة والمتوسـطة الـدخل، قـد تلـزم أيضـًا البرامج الخاصـة بـاألمراض غيـر السـارية. وفـي البلـدان ا

آليــات لتنســيق التعــاون اإلنمــائي مــن خــالل القنــوات الموجــودة، كــي يتســنى إنشــاء قنــوات جديــدة أقــل 
عرضــــة للتجــــزؤ وتعقيــــد التنســــيق علــــى المســــتوى الُقطــــري. واليــــزال مــــن األمــــور الحاســــمة التنســــيق 

الشـركاء الـدوليين، كـي يتسـنى الحـد بصـورة شـاملة لاللتزام السياسي والممارسات العملية بـين  العالمي
مــن معــدل الوفــاة المرتفــع وعــبء المــرض الثقيــل اللــذين تعــاني منهمــا البلــدان المنخفضــة والمتوســطة 

  الدخل.

تخصــيص المــوارد وتعبئتهــا. ويشــمل ذلــك تحــري تقــديم المــوارد الكافيــة التــي  التمويــل وتعبئــة المــوارد:  •
مـــن خـــالل القنـــوات الداخليـــة والثنائيـــة واإلقليميـــة والمتعـــددة األطـــراف،  يمكـــن التنبـــؤ بهـــا والمســـتدامة

  في ذلك آليات التمويل االبتكاري التقليدية والطوعية. بما

تقــــديم الــــدعم التقنــــي وتــــوفير بنــــاء القــــدرات للبلــــدان المنخفضــــة والمتوســــطة الــــدخل،  بنــــاء القــــدرات:  •
  عرفة" أيضًا.وخصوصًا أقل البلدان نموًا، ومن خالل "مراكز الم

دعم وتيسير البحوث المتعلقـة بـاألمراض غيـر السـارية وترجمتهـا مـن أجـل  تطوير/ ابتكار المنتجات:  •
تعزيـــز قاعـــدة المعرفـــة لصـــالح العمـــل الجـــاري علـــى المســـتوى الـــوطني واإلقليمـــي والعـــالمي، وتشـــجيع 

ـــة والعا ـــة واإلقليمي ـــة، بمـــا فيهـــا الـــدوائر التحالفـــات والشـــبكات التـــي تجمـــع الجهـــات الفاعلـــة الوطني لمي
األكاديميـــة ومؤسســـات البحـــوث، مـــن أجـــل تطـــوير أدويـــة ولقاحـــات ووســـائل تشـــخيص وتكنولوجيـــات 

  جديدة.

إتاحـة وتيّسـر األدويـة والتكنولوجيـات  اإلسهام في الجهود المبذولة مـن أجـل تحسـين إتاحة المنتجات:  •
  في مجال الوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها.

  خيارات الشراكة العالمية
نظرًا ألن وظائف وأهداف أية شراكة عالمية ينبغي أن تؤثر في الترتيبات الهيكلية، أما تلـك التـي لهـا دور   -١٩

تمويلي هام فتتطلب هياكل رسـمية أكثـر لتصـريف الشـؤون مـع أدوار واضـحة لصـنع القـرار، والمسـاءلة عـن قـرارات 
نســـيقي عـــالمي فـــي المقـــام األول ســـتعمل بأقصـــى فعاليـــة بهياكـــل رســـمية أقـــل التمويـــل. والشـــراكات التـــي لهـــا دور ت

تقريبــًا وتضــم بإحكــام لتصــريف الشــؤون. أمــا الشــبكات التــي تركــز علــى مهــام محــددة (وهــي تحالفــات غيــر مهيكلــة 
علومـات منظمات تعمل معًا على تبادل المعلومات وتنسيق األنشطة) فستكون عالية الفعاليـة والكفـاءة فـي تبـادل الم

وتنسيق األنشطة، ومن ثم ستوفر المرونة وتحد من تكاليف المعامالت التـي تـرتبط غالبـًا بالهياكـل الرسـمية وآليـات 
  تصريف الشؤون.

ومع االعتراف بالطابع المتعدد القطاعات الذي يتسم به التصدي لألمراض غير السارية، وضـرورة إشـراك   -٢٠
وى العالمي، واالستجابة المنسقة التي يقتضـيها التصـدي لألمـراض غيـر عدد ضخم من الجهات الفاعلة على المست

السـارية، يبــدو أن الشـراكة الرســمية المنفـردة القائمــة بـذاتها قــد ال تفــي بكـل االحتياجــات. وعـالوة علــى ذلـك فإنــه مــع 
جـــزؤ األنشـــطة مراعـــاة الحقـــائق السياســـية والماليـــة الراهنـــة والســـاحة الصـــحية المكتظـــة بالفعـــل وضـــرورة الحـــد مـــن ت
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 المفرط، يبدو من غير الواقعي إنشـاء هيكـل عـالمي جديـد. ويمكـن أن يـؤدي اتبـاع نهـج أجـدى وأفعـل إلـى االعتمـاد
على عـدد مـن الشـراكات والتحالفـات وترتيبـات التعـاون الموجهـة نحـو النتـائج ذات الطـابع العـالمي الخفيفـة الحركـة. 

أو إنشاء ترتيبات جديدة وربطها معًا عن طريق نهج مترابط ترابطـًا  ويمكن أن يتضمن ذلك تعزيز الترتيبات القائمة
  شبكيًا.

ــــة مــــن األمــــراض غيــــر الســــارية ومكافحتهــــا  االحتياجــــاتومــــع التســــليم بــــأن   -٢١ العالميــــة فيمــــا يخــــص الوقاي
علـــى مـــر الـــزمن يلـــزم الـــرد عـــن عـــدد مـــن األســـئلة المتعلقـــة بمســـارات العمـــل الممكنـــة مـــن أجـــل تلبيـــة هـــذه  تتغيـــر

، وكـذلك األسـئلة المتعلقـة بالهياكـل الممكنـة كمـا هـو ٢٤إلـى  ٢٢مـن  ات، كما هو مبين أدناه فـي الفقـر االحتياجات
  .٢٥مبين في الفقرة 

وفيما يتصل بوظيفتي الـدعوة والتوعيـة قـد تشـمل األسـئلة المتعلقـة بمسـارات العمـل الممكنـة مـن أجـل تلبيـة   -٢٢
  :االحتياجات العالمية ما يلي

ن للشـركاء الـدوليين أن يشـكلوا تحالفـات سياسـية علـى نطـاق الحركـات االجتماعيـة العالميـة كيف يمكـ  •
  لدعم الدول األعضاء في الوفاء بااللتزامات المدرجة في اإلعالن السياسي؟

كيف يمكن للشركاء الدوليين أن يضمنوا إدراج األمـراض غيـر السـارية فـي المناقشـات العالميـة بشـأن   •
  ؟٢٠١٥ذلك برنامج عمل األمم المتحدة لما بعد عام  التنمية، بما في

  كيف يمكن للشركاء الدوليين أن يقدموا الدعم إلى حمالت التوعية العامة الوطنية؟  •

وفيمــــا يتصــــل بوظــــائف التنســــيق قــــد تشــــمل األســــئلة المتعلقــــة بمســــارات العمــــل الممكنــــة مــــن أجــــل تلبيــــة   -٢٣
  االحتياجات العالمية ما يلي:

يمكــن للشــركاء الــدوليين أن يضــمنوا التــآزر فــي جهــودهم الراميــة إلــى التصــدي لألمــراض غيــر  كيــف  •
  السارية بطريقة متسقة ومنسقة؟

إلــى البلــدان فــي مجــال األمــراض غيــر الســارية  كيــف يمكــن للشــركاء الــدوليين أن يقــدموا الــدعم التقنــي  •
  ساءلة المتبادلة؟بما يحقق الملكية والتنسيق والمواءمة وتحقيق النتائج والم

  كيف يمكن للشركاء الدوليين أن يقودوا عملية إعداد وتنسيق وتنفيذ إطار للمساءلة؟  •

يتصل بوظائف التمويل وتعبئة الموارد وبناء القدرات وتطـوير المنتجـات وٕاتاحـة المنتجـات قـد تشـمل  وفيما  -٢٤
  األسئلة المتعلقة بمسارات العمل الممكنة من أجل تلبية االحتياجات العالمية ما يلي:

تدامة مـن كيف يمكن للشركاء الـدوليين أن يضـمنوا تقـديم المـوارد الكافيـة التـي يمكـن التنبـؤ بهـا والمسـ  •
خــالل القنــوات الثنائيــة والمتعــددة األطــراف، بمــا فــي ذلــك اســتخدام آليــات التمويــل االبتكــاري التقليديــة 

  والطوعية من أجل الوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها؟

كيف يمكن للشركاء الدوليين أن يدعموا الجهود الوطنيـة المبذولـة مـن أجـل تشـجيع أو إنشـاء أو دعـم   •
، والتـــي تســــتهدف ٢٠١٣عزيـــز السياســـات والخطــــط الوطنيـــة المتعــــددة القطاعـــات، بحلـــول عــــام أو ت
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لالسـتراتيجية  ٢٠١٣-٢٠٠٨الوقاية مـن األمـراض غيـر السـارية ومكافحتهـا، مـع مراعـاة خطـة عمـل 
  العالمية للوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها؟

ارات الوطنيــة فيمــا يخــص بحــوث الجــودة المتعلقــة كيــف يمكــن للشــركاء الــدوليين أن يشــجعوا االســتثم  •
  بالوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها؟

كيف يمكن للشركاء الدوليين أن يسهموا في الجهود الوطنيـة المبذولـة مـن أجـل تحسـين إتاحـة وتيسـر   •
  األدوية والتكنولوجيات في مجال الوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها؟

تشمل األسئلة المقابلة والمتعلقة بالهياكل العالمية الممكنة للشراكات الفعالة للوقاية من األمـراض غيـر وقد   -٢٥
  السارية ومكافحتها ما يلي:

  كيف يمكن ضمان توجيه العمل بقواعد منظمة الصحة العالمية وقيمها والتزاماتها؟  •

  كيف يمكن إنشاء شبكات التعاون التي تركز على مهام محددة؟  •

  كيف يمكن تمهيد وتنسيق بناء الشبكات؟  •

  كيف يمكن إنشاء ائتالف استراتيجي يضم شبكات التعاون؟  •

هل يلـزم إنشـاء آليـة للتنسـيق العـام؟ وٕاذا كـان األمـر كـذلك فمـا هـي أفضـل آليـة لتيسـير التعـاون علـى   •
  نطاق الشبكة؟ وما هي الهياكل القائمة التي يمكن االرتقاء بها؟

  ليات للتنسيق الُقطري؟هل ستلزم آ  •

هل يمكن االرتقاء بشبكات التعاون القائمة من أجل تعزيز الشراء الجماعي لكميات كبيرة من األدوية   •
، ودعــم الحكومــات الوطنيــة فــي االســتفادة مــن جوانــب وتســجيلها ذات الصــلة بــاألمراض غيــر الســارية

  تجارة (تريبس)؟المرونة في االتفاق الخاص بجوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بال

وفــي إطــار المشــاورة التــي ُعقــدت علــى شــبكة اإلنترنــت فــي وقــت ســابق مــن هــذا العــام (المشــار إليهــا فــي   -٢٦
) ُدعيـــت الـــدول األعضـــاء وصـــناديق األمـــم المتحـــدة وبرامجهـــا ووكاالتهـــا والمنظمـــات غيـــر الحكوميـــة ذات ٣ الفقـــرة

منهــا اإلجابــة عمــا يلــي: (أ) الثغــرات والمشــكالت التــي الصــلة وكيانــات مختــارة مــن القطــاع الخــاص إلــى عــدة أمــور 
ينبغي أن تكون أولويات تستهدفها الشراكات العالمية؛ (ب) الشكل الذي ينبغي أن تتخذه الشراكات من أجل تحقيق 
الفعالية القصوى من أجل التغلب على التجزؤ الذي اتسمت به تاريخيًا االستجابة العالميـة لألمـراض غيـر السـارية، 

من أجل التصدي لتعارض المصالح؛ (ج) كيفية تعريف دور منظمة الصحة العالميـة فـي عقـد الشـراكات العالميـة و 
  الجديدة وتنسيقها ودعمها.

ووردت تعليقات مـن ثمـاني دول أعضـاء وصـندوق واحـد مـن صـناديق األمـم المتحـدة. كمـا وردت وجهـات   -٢٧
ع الخــاص. وعلــى الــرغم مــن أن مجموعــة التعليقــات منظمــة غيــر حكوميــة ومــن كيانــات مــن القطــا ٤٣نظــر مــن 

ووجهــات النظــر الــواردة كانــت واســعة فقــد أمكــن تحديــد عــدد مــن القواســم المشــتركة. وشــملت الثغــرات والمشــكالت 
المحــددة التــي ينبغــي أن تكــون أولويــات تســتهدفها الشــراكات العالميــة االلتــزام علــى "المســتويات العليــا" خــارج قطــاع 
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المناقشات الخاصة بتحديد األشـكال التـي ينبغـي أن تتخـذها هـذه الشـراكات عـن اقتراحـات مفادهـا  وأسفرتالصحة. 
أن توضع الشراكات القائمـة فـي االعتبـار، وأن يـتم تعزيـز الشـبكات المنسـقة العالميـة واإلقليميـة ودون اإلقليميـة مـن 

يتعلــق بــدور منظمــة الصــحة العالميــة دلــت التعليقــات  وفيمــا ١أجــل الوقايــة مــن األمــراض غيــر الســارية ومكافحتهــا.
المتخصصـة فـي الرئيسـية التي تمخضت عنها المشاورة على االعتراف بأن للمنظمة الدور القيادي بصفتها الوكالـة 

الصحة، وهو اعتراف يشمل أدوار المنظمة ووظائفها فيما يخص السياسة الصحية وفقـًا لواليتهـا. وعـالوة علـى هـذا 
ـــا ـــادي والتنســـيقي فـــي تعزيـــز ورصـــد العمـــل العـــالمي لمكافحـــة فقـــد أكـــدت التعليق ت مجـــددًا علـــى دور المنظمـــة القي

  األمراض غير السارية وفقًا لإلعالن السياسي.

  الصالت بإصالح المنظمة
دارت مناقشات من خـالل عمليـة إصـالح المنظمـة بشـأن دور المنظمـة فـي الشـراكات. وفـي دورة المجلـس   -٢٨

، وافق المجلس التنفيـذي ٢٠١١بشأن إصالح المنظمة والتي ُعقدت في تشرين الثاني/ نوفمبر التنفيذي االستثنائية 
على عدد من المبادئ التـي تسـتند إليهـا مشـاركة المنظمـة مـع أصـحاب المصـلحة غيـر الـدول األعضـاء، ومشـاركة 

ول خيـارات تعزيـز وتيسـير وينبغي أن تستهدي بهذه المبادئ أية مناقشة حـ ٢المنظمة مع الشراكات وٕاشرافها عليها.
  العمل المتعدد القطاعات في مجال الوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها من خالل الشراكات الفعالة.

  اإلطار الزمني
آب/  ٢٧سـتقدم األمانـة، فـي  ٢٠١٢بناًء على المداوالت التي ستجري في جمعية الصحة في أيـار/ مـايو   -٢٩

في تقرير األمين العام لألمم المتحدة، الذي سيقدم إلى الدورة السابعة والسـتين ، مدخالت المنظمة ٢٠١٢أغسطس 
  .٢٠١٢للجمعية العامة لألمم المتحدة في أيلول/ سبتمبر 

  اإلجراء المطلوب من جمعية الصحة
جمعية الصحة مدعوة إلى اإلحاطة علمًا بـالتقرير وتبـادل اآلراء وٕاعطـاء المزيـد مـن اإلرشـادات. وستشـكل   -٣٠

  اآلراء المبداة مساهمة في مدخالت األمانة في تقرير األمين العام لألمم المتحدة.
  
  
  

=     =     =  

                                                           
من خطة عمـل االسـتراتيجية العالميـة للوقايـة مـن األمـراض غيـر السـارية ومكافحتهـا، والقـرار  ٥يتسق ذلك مع الغرض     ١
  .١٤-٦٣ع  ص  ج
  .٤إضافة  ١٣٠/٥ت  مانظر الوثيقة     ٢


