
 
 

  2013تشرين األول/أكتوبر  9  اللجنة اإلقليمية
  لشرق المتوسط

  نالستو الدورة 

  2013تشرين األول/أكتوبر  30 – 27، ُعمان، مسقط

  اجتماع تقني

خطة العمل العالمية لمنظمة الصحة العالمية بشأن الوقاية من األمراض غير السارية 
  2020-2013ومكافحتها 

  أهداف االجتماع:

  يهدف هذا االجتماع إىل ما يلي:

تقوم به األمانة من أجل تنفيذ خطة العمل إطالع الدول األعضاء على أحدث املعلومات حول العمل الذي  •
ما تلك ، والسيّ 2020-2013العاملية ملنظمة الصحة العاملية بشأن الوقاية من األمراض غري السارية ومكافحتها 

 البنود اليت تتعلق مبؤشرات خطة العمل وآلية التنسيق العاملية.
ا املنظمة حول إعداد جمموعة مَ ليت تقدَّ احلصول على إسهامات الدول األعضاء يف ما خيص ورقة النقاش ا • ت 

حَرز يف تنفيذ خطة العمل العاملية ة وضع التقارير حول التقدُّم الـمُ لتوجيه عملي مؤشرات خطة العملحمدودة من 
 للمنظمة بشأن الوقاية من األمراض غري السارية ومكافحتها.

ا املنظمة حول مسودة مَ اليت تقدَّ احلصول على إسهامات الدول األعضاء يف ما خيص ورقة النقاش  • ت 
 للوقاية من األمراض غري السارية ومكافحتها. اختصاصات آلية تنسيق عالمية

  وورقتا النقاش متوافرتان بالعربية واإلنكليزية والفرنسية. 

  معلومات أساسية ونقاط المناقشة

عاملية بشأن الوقاية من األمراض غري السارية اعتمدت الدول األعضاء باإلمجاع خطة العمل العاملية ملنظمة الصحة ال
 2013، وذلك يف الدورة السادسة والستني جلمعية الصحة العاملية اليت انعقدت يف أيار/مايو 2020-2013ومكافحتها 

ضع، بالتشاور مع الدول األعضاء، جمموعة حمدودة من ). وطلب القرار إىل املديرة العامة أن ت66.10(القرار ج ص ع 
مسودة هذه املؤشرات و م قدِّ أن تُ مسودة اختصاصات آلية تنسيق عاملية، و  عدَّ تُ  أنو ات خطة العمل، مؤشر 

 

  



 - 2  -  
 
 

وانطالقًا من هذا  االختصاصات من خالل اجمللس التنفيذي إىل مجعية الصحة العاملية السابعة والستني للموافقة عليها.
  عمل ومسودة اختصاصات آلية التنسيق العاملية.ت أمانة املنظمة مسودة جمموعة مؤشرات خطة الالتكليف، أعدَّ 

  مؤشرات خطة العمل

مؤشرات مقرتحة على وجه اإلمجال، وتتوافق هذه املؤشرات مع األهداف املتوخاة من خطة العمل العاملية  9هناك 
وجد ، بينما ي3مؤشرات للهدف  4(هناك  2020-2013للمنظمة بشأن الوقاية من األمراض غري السارية ومكافحتها 

    ). 6، 5، 4، 2، 1مؤشر واحد لكل هدف من األهداف 

معايري على النحو التايل: معايري التعريف واإلجناز؛ ومقام الكسر؛ وخط  8وُحيدَّد لكل مؤشر من هذه املؤشرات 
؛ ومصدر خط األساس؛ وأداة جتميع البيانات؛ وعملية التحقق من صحة البيانات؛ والتواتر املتوقع 2013األساس 

  لتجميع البيانات؛ والصالت باألداة اليت ُجتَمع منها البيانات حول املؤشر.

  أسئلة إىل الدول األعضاء:

 هل توافق الدول األعضاء على مؤشرات خطة العمل التسع املقرتحة؟ .1

ا؟ وبالنسبة لك .2  ل مؤشر من هذه املؤشرات التسع، هل توافق الدول األعضاء على املعايري وتعريفا

  اختصاصات آلية التنسيق العالمية

دف آلية التنسيق العاملية اخلاصة خبطة العمل العاملية للمنظمة بشأن الوقاية من األمراض غري السارية ومكافحتها 
ضاء، والصناديق والربامج والوكاالت التابعة لألمم املتحدة، وغريها من الشركاء إىل تيسري التعاون يف ما بني الدول األع

ما من أي تأثُّر ال مربر له بأي  الدوليني، واألطراف الفاعلة من غري الدول، مع محاية املنظمة والصحة العمومية وصو
  أم ُحمَتمًال.سواء كان هذا التعارض حقيقياً أم ُمتصوَّراً  ،شكل من أشكال تعارض املصاحل

وتُبنيِّ مسودة اختصاصات آلية التنسيق العاملية الغرض من اآللية ومبادئها ومهامها واملشاركني فيها واملسؤوليات 
ا اإلدارية ومساءلتها. ا العامة وفرق عملها وأمانتها وترتيبا ا ودورية انعقاد اجتماعا   املنوطة 

  أسئلة إىل الدول األعضاء:

يب اجلامعة: أي من املبادئ املقرتحة توافق عليها الدول األعضاء؟ وهل هناك مبادئ أخرى املبادئ واألسال .1
 نها آلية التنسيق العاملية؟ينبغي أن تتضمّ 

أخرى  وظائفاملقرتحة توافق عليها الدول األعضاء والشركاء الدوليون؟ وهل هناك  الوظائف: أي من الوظائف .2
 ية؟ينبغي أن تتضمنها آلية التنسيق العامل

 فرق العمل: هل توجد جمموعة من فرق العمل األولية اليت ترغب الدول األعضاء يف إنشائها؟ .3

ا؟ .4  مسؤوليات األمانة: هل هناك مسؤوليات إضافية ترغب الدول األعضاء يف اضطالع األمانة 
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نسيق العاملية؟ وكيف املساءلة: هل توافق الدول األعضاء على األسلوب املقرتح يف ما يتصل باملساءلة عن آلية الت .5
أمام آلية التنسيق العاملية عن رفع تقارير حول ما يقومون به من أعمال؟ وكيف  عرضًة للمساءلةيكون املشاركون 

حَرز يف بلوغ األهداف العاملية  ختلق مواطن اتفاقميكن آللية التنسيق العاملية أن 
ُ
مع تقارير األمانة حول التقدُّم امل

 ؟2026و  2021و  2016عوام الطوعية التسع يف األ

تعارض املصاحل: ما هي األساليب األساسية حلماية مصاحل الصحة العمومية من أي تأثُّر ال مربر له بأي شكل  .6
 من أشكال تعارض املصاحل سواء كان هذا التعارض حقيقياً أم ُمتصوَّراً أم ُحمَتمًال؟

 ة التنسيق العاملية؟االسم: ما االسم الذي تراه الدول األعضاء مناسباً آللي .7

  النتائج المتوقعة

جتميع إسهامات الدول األعضاء بإقليم شرق املتوسط حول جمموعة حمدودة من مؤشرات خطة العمل ومسودة 
  اختصاصات آلية التنسيق العاملية.

  جدول األعمال

 : مؤشرات خطة العملتقدمي •
 مناقشة عامة •
 أسئلة •
 : اختصاصات آلية التنسيق العامليةتقدمي •
 اقشة عامةمن •
 أسئلة •
 االستنتاجات والتوصيات •


