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  ومكافحتهاغير السارية  من األمراضالوقاية 
 
  

  اختصاصات آلية التنسيق العالمية
  بشأن الوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها

 
  

  ةالعام ةمن المدير تقرير 
  

بشــــأن العمــــل  إلكمــــالتقريــــر االجتمــــاع الرســــمي الثــــاني للــــدول األعضــــاء  بإحالــــة ةالعامــــ ةتشــــرف المــــدير ت  
األمراض غير السارية ومكافحتها (انظر الملحق) الذي عقد في اختصاصات آلية التنسيق العالمية بشأن الوقاية من 

إلــى جمعيــة الصــحة العالميــة الســابعة والســتين كمعلومــات تكميليــة  ٢٠١٤أبريــل  نيســان/ ٢٥إلــى  ٢٣جنيــف مــن 
  ).١(١٣٤ت م من المقرر اإلجرائي للمجلس التنفيذي ٣عمًال بالفقرة  ٦٧/١٤من الوثيقة ج ٥ للفقرة
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  الملحق
  

  تقرير االجتماع الرسمي الثاني للدول األعضاء
  اختصاصات آلية التنسيق العالمية بشأن العمل إلكمال

  بشأن الوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها
  

  (متفق عليه)
  
اختصاصــات آليــة التنســيق العالميــة  بشــأنالعمــل  إلكمــالاالجتمــاع الرســمي الثــاني للــدول األعضــاء قــد عُ   -١

 ٢٣فــــي جنيــــف مــــن (اختصــــارًا آليــــة التنســــيق العالميــــة) بشــــأن الوقايــــة مــــن األمــــراض غيــــر الســــارية ومكافحتهــــا 
ن لـو وحضـر الجلسـة ممث. )برئاسة السيدة ماريـا لـويزا إسـكوريل دي مـورايس (البرازيـل ٢٠١٤أبريل  نيسان/ ٢٥ إلى
  من منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي.دولة عضوًا ومنظمة واحدة  ١١٢من 

  
ـــــــــــــــدول األعضـــــــــــــــاء   -٢ ـــــــــــــــر االجتمـــــــــــــــاع الرســـــــــــــــمي األول لل ـــــــــــــــي تقري ـــــــــــــــدول األعضـــــــــــــــاء ف ونظـــــــــــــــرت ال

  .)A/NCD/GCM/2/2 (الوثيقة
  
وتـم االتفـاق  االجتماع الرسمي الثانيعن  (التذييل) المرفقة طيهآلية التنسيق العالمية وانبثقت اختصاصات   -٣

  فق اآلراء.اعليها بتو 
  
 خطــة عمــل خاصــة بآليــة التنســيق العالميــةمــن المــدير العــام تقــديم مســودة  االجتمــاع الرســمي الثــانيوطلــب   -٤

  ١كي تنظر فيها جمعية الصحة العالمية السابعة والستون. ٢٠١٥-٢٠١٤تشمل الفترة 
  
آليـة المخصصـة ألنشـطة  الميزانيةاعتمادات للوفاء بإلى إيالء عناية خاصة  االجتماع الرسمي الثانيودعا   -٥

  وميزانيات المنظمة البرمجية الالحقة. ٢٠١٥-٢٠١٤ميزانية المنظمة البرمجية للفترة  التي تشملها التنسيق العالمية
  
 ضـمن آليـة التنسـيق العالميـةأيضًا بإدراج التقارير عن التقدم الـذي تحـرزه  االجتماع الرسمي الثانيوأوصى   -٦

 ٢٠٢٠-٢٠١٣ن األمــراض غيــر الســارية العالميــة للمنظمــة بشــأالعمــل خطــة التقــارير عــن التقــدم المحــرز فــي تنفيــذ 
التـــي ســـتقدمها األمانـــة إلـــى جمعيـــة الصـــحة العالميـــة فـــي إطـــار تسلســـل التقـــارير المتفـــق عليـــه والمبـــين فـــي القـــرار 

  .١٠-٦٦ع  ص  ج
  
 آليــة التنســيق العالميــةواختصاصــات تقــديم هــذا التقريــر مــن المــدير العــام  االجتمــاع الرســمي الثــانيطلــب يو   -٧

  المرفقة طيه إلى جمعية الصحة العالمية السابعة والستين كي تنظر فيهما.
  
فـي هـذا التقريـر بشدة بأن تنظر جمعية الصحة العالمية السابعة والسـتون  االجتماع الرسمي الثانيويوصي   -٨
  .آلية التنسيق العالميةاعتماد اختصاصات بهدف رفق به ما أُ فيو 
  
  

                                                           
 .٣إضافة  ٦٧/١٤انظر الوثيقة ج    ١
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  ١تذييل ال
  

  اختصاصات آلية التنسيق العالمية
  بشأن الوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها

  
  (متفق عليه)

  
  

  النطاق والغرض
  
العالميـــة بشـــأن الوقايـــة مـــن األمـــراض غيـــر الســـارية ومكافحتهـــا  اختصاصـــات آليـــة التنســـيقنطـــاق  يتمثـــل  -١

مشـــاركة الجهـــات بو  التنســـيق وتعزيــزه فيمـــا يتصـــل باألنشــطةتيســـير  فــي(اختصــارًا آليـــة التنســيق العالميـــة) وغرضـــها 
 مـن أجـلالعـالمي و  يوالوطني واإلقليمـالمحلي  الصعيدالقطاعات على  جميع في عملهاصلحة المتعددة و مصاحبة ال

 يـةتجنـب ازدواجمـع ، ٢٠٢٠-٢٠١٣ن األمراض غير السارية العالمية للمنظمة بشأالعمل خطة المساهمة في تنفيذ 
أي تـأثير وحماية المنظمـة والصـحة العموميـة مـن على نحو يضمن الكفاءة وتحقيق النتائج استخدام الموارد و الجهود 

  .محتمالً  مأ اً متصور  مأ فعلياً سواء أكان ال مبرر له ألي شكل من أشكال تضارب المصالح 
  

  ةجامعال بارامتراتج والو المبادئ والنه
  
 البـارامتراتو  ١٨علـى التـوالي فـي الفقـرة  ةالمحـدد جامعـةبالمبـادئ والنهـوج ال العالمية آلية التنسيقستسترشد   -٢
  .١٠-٦٦ع ص جمن ملحق القرار  ١٥في الفقرة  محددةال
  
دعــــــم الجهــــــود نهايــــــة إلــــــى اللــــــى االحتياجــــــات القطريــــــة وتهــــــدف فــــــي إ العالميــــــة آليــــــة التنســــــيق ســــــتندوست  -٣

ن األمـراض غيـر السـارية العالميـة للمنظمـة بشـأالعمـل خطـة تنفيـذ فـي سـبيل القطاعـات  على نطاقالمبذولة  القطرية
٢٠٢٠-٢٠١٣.  

  
  آلية التنسيق العالميةوظائف 

  
ن األمــراض العالميــة للمنظمــة بشــأبــاألغراض الســتة لخطــة العمــل  العالميــة آليــة التنســيقوظــائف تسترشــد س  -٤

  فيما يلي:وتتمثل  ،ى معهاشاوتتم ٢٠٢٠-٢٠١٣غير السارية 
  

 تنفيـــذ خطـــة العمـــل العالميـــةبضـــرورة اإلســـراع  شـــأنبالـــدعوة وٕاذكـــاء الـــوعي  :الـــدعوة وٕاذكـــاء الـــوعي -
الوقايــة مــن األمــراض غيــر الســارية  وتعمــيم؛ ٢٠٢٠-٢٠١٣ن األمــراض غيــر الســارية للمنظمــة بشــأ

وٕايــــالء العنايــــة الواجبــــة للوقايــــة مــــن األمــــراض غيــــر الســــارية ومكافحتهــــا فــــي خطــــة التنميــــة الدوليــــة؛ 
 ؛٢٠١٥خطة التنمية لما بعد عام الخاصة بفي المناقشات  ومكافحتها

 
المعـــارف وتبـــادل المعلومـــات باالســـتناد إلـــى البينـــات العلميـــة و/ أو  بـــث :المعـــارف والمعلومـــات بـــث -

ن األمـــراض غيـــر الســـارية العالميـــة للمنظمـــة بشـــأبتنفيـــذ خطـــة العمـــل  فيمـــا يتعلـــقأفضـــل الممارســـات 
تعزيز الصحة والوقاية من األمـراض غيـر السـارية ومكافحتهـا ورصـدها  في ذلك، بما ٢٠٢٠-٢٠١٣

  وترصدها؛
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وتبـــادل الحلـــول واإلجـــراءات تـــوفير محفـــل يتـــيح تحديـــد العقبـــات  :قبـــاتالعتحديـــد تشـــجيع االبتكـــار و  -
 ؛٢٠٢٠-٢٠١٣خطة العمل العالمية للمنظمة بشأن األمراض غير السارية تنفيذ  من أجلاالبتكارية 

 
التقـدم فـي العمـل المتعـدد القطاعـات عـن طريـق تحديـد وتعزيـز : التقدم فـي العمـل المتعـدد القطاعـات -

خطـة العمـل العالميـة علـى صـعيد القطاعـات التـي مـن شـأنها أن تسـهم فـي تنفيـذ المسـتمرة اإلجراءات 
 ؛وتدعمه ٢٠٢٠-٢٠١٣للمنظمة بشأن األمراض غير السارية 

 
تحديــد وتبــادل المعلومــات عــن مصــادر التمويــل وآليــات التعــاون القائمــة : الــدعوة إلــى تعبئــة المــوارد -

خطــة العمــل العالميــة والمحتملــة علــى الصــعيد المحلــي والــوطني واإلقليمــي والعــالمي مــن أجــل تنفيــذ 
  .٢٠٢٠-٢٠١٣للمنظمة بشأن األمراض غير السارية 

  
  ةمشاركجهات الال
  
حســــب  خــــرىاأل ةالمشــــاركالجهــــات شــــمل توقــــد  ١الــــدول األعضــــاء قيــــادة آليــــة التنســــيق العالميــــة. ســــتتولى  -٥

  االقتضاء، كل مما يلي: 

  صناديق األمم المتحدة وبرامجها ومؤسساتها وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية المعنية؛ -

  ٢الجهات الفاعلة غير الدول. -
  

  ةالمشاركالجهات مسؤوليات 
  
اتبـــاع إرشـــادات المنظمـــة الخاصـــة بالقواعـــد والمعـــايير وأدواتهـــا التقنيـــة، حســـبما  ةمشـــاركجهـــات الينبغـــي لل  -٦

  فيما يلي: اتقتضيه الظروف الوطنية، وستتمثل مسؤولياته
  

ببــذل جهــود  ٢٠٢٠-٢٠١٣خطــة العمــل العالميــة للمنظمــة بشــأن األمــراض غيــر الســارية دعــم تنفيــذ  -
 ؛تستهدف تحقيق النتائج

 الوطنية الرامية إلى الوقاية من األمراض غيـر السـارية ومكافحتهـا مـن خـالل جملـة أمـوردعم الجهود  -
التعــاون بــين آليــات تبــادل المعلومــات بشــأن أفضــل الممارســات وبــث نتــائج البحــوث وتعزيــز  مــن بينهــا

إيالء والتعـاون اإلقليمـي، بـ والتعاون بين بلدان الجنوب والتعـاون الثالثـي الجنوببلدان الشمال وبلدان 
  .لمساعدة التقنيةخاص لاهتمام 

  

                                                           
 ومنظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي، حسب االقتضاء.    ١

تبـع تغيـر الـدول، سـوف  الجهـات الفاعلـةدون اإلخالل بالمناقشات الجارية بشـأن مشـاركة منظمـة الصـحة العالميـة مـع     ٢
مع الجهات الفاعلة غير الدول القواعد ذات الصـلة التـي يجـري اآلن التفـاوض بشـأنها فـي إطـار إصـالح المنظمـة،  المشاركة

علـى مـدى الـنص وتنطبـق هـذه الحاشـية  وستنظر فيها جمعية الصحة العالمية السابعة والستون من خالل المجلـس التنفيـذي.
  حيثما يشار إلى الجهات الفاعلة غير الدول.
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  مكونات آلية التنسيق العالمية
  
ستتولى الدول األعضاء اإلشراف على آلية التنسيق العالمية وٕارشادها عن طريق المجلس التنفيذي وجمعية   -٧

وستيسـر الصحة العالمية وعبر المشاورات و/ أو جلسات اإلحاطة بالمعلومات الدورية التـي تنظمهـا أمانـة المنظمـة. 
  ينها الدول األعضاء تنسيق المعلومات وتبادلها.مراكز االتصال الوطنية المعنية باألمراض غير السارية التي تع

  
  وتشمل المكونات األخرى الجهات التالية:  -٨

 أمانة المنظمة؛ -
فرقــة عمــل األمــم المتحــدة المشــتركة بــين الوكــاالت بشــأن الوقايــة مــن األمــراض غيــر المعديــة (غيــر  -

وغيرهـــا مـــن المنظمـــات ووكـــاالت األمـــم المتحـــدة الفرديـــة وصـــناديقها وبرامجهـــا  الســـارية) ومكافحتهـــا
 )؛٢، الملحق ٦٧/١٤(انظر الوثيقة ج الحكومية الدولية المعنية

  األفرقة العاملة حسب مقتضى الحال. -
  

  األفرقة العاملة
  
سيتولى المدير العـام إنشـاء األفرقـة العاملـة، عنـد االقتضـاء، بمـا فـي ذلـك تحديـد مـددها وتشـكيل أعضـائها،   -٩

تعزيــز العمــل الرامــي إلــى تحقيــق النتــائج فــي إطــار الوظــائف الخمــس آلليــة دف بهــ ١بالتشــاور مــع الــدول األعضــاء،
 ٢٠٢٠-٢٠١٣خطــة العمــل العالميــة للمنظمــة بشــأن األمــراض غيــر الســارية التنســيق العالميــة وتمشــيًا مــع مبــادئ 

  وأغراضها الستة.
  

الالزمـة فيمـا بالمهارات والخبـرات الخبراء المتمتعين  ١،بالتشاور مع الدول األعضاء ،وسيختار المدير العام  -١٠
ويمكن لألفرقة العاملة فـي إطـار اضـطالعها بعملهـا أن تجـري أ من أجله الفريق العامل. نشَ يتصل بالموضوع الذي يُ 

  غير الدول. المعنية الجهات الفاعلةوالسيما مع  ،االقتضاء عندمشاورات 
  

بــين الجنســين والتمثيــل الجغرافــي وتعــدد  للتــوازنوتــولى العنايــة الواجبــة لــدى تشــكيل أعضــاء األفرقــة العاملــة   -١١
  ضمان تكافؤ الفرص في تمثيل البلدان المتقدمة والبلدان النامية.مع القطاعات، 

  
  االجتماع العام

  
بغــرض تيســير  ٢٠١٧لوجــه فــي عــام اجتماعــًا وجهــًا فــي آليــة التنســيق العالميــة  ةالمشــاركالجهــات عقد تســ  -١٢

التنســيق وتعزيــزه فيمــا يتصــل باألنشــطة وبمشــاركة الجهــات صــاحبة المصــلحة المتعــددة وعملهــا فــي جميــع القطاعــات 
وتقيـيم  ٢٠٢٠-٢٠١٣ن األمـراض غيـر السـارية العالميـة للمنظمـة بشـأالعمل خطة والنهوض ب ،على كل المستويات

هذا االجتماع لدى الطرائق لعقد التقدم الذي تحرزه آلية التنسيق العالمية حتى ذلك التاريخ. وستحدد الدول األعضاء 
وميزانيـــة المنظمـــة البرمجيـــة المتصـــلة بهـــا للفتـــرة  ٢٠١٧-٢٠١٦للفتـــرة  آليـــة التنســـيق العالميـــةاعتمـــاد خطـــة عمـــل 

٢٠١٧-٢٠١٦.  
  

                                                           
 ات التكامل االقتصادي اإلقليمي، حسب االقتضاء.ومنظم   ١



  A67/14 Add.1          Annex  الملحق        ١إضافة  ٦٧/١٤ج

6 

  التنسيق العالميةدور المنظمة بصفتها أمانة آلية 
  

ألمراض غير السارية والصحة ل تهالتنسيق العالمية في إطار دائر اتوفِّر المنظمة خدمات األمانة آللية   -١٣
  إلى المدير العام للمنظمة. تقاريرالترفع سالتي النفسية 

  
  في جملة أمور ما يلي: الرئيسية ألمانة آلية التنسيق العالمية المهام شملتوس  -١٤

 مسودات خطط عمل آلية التنسيق العالمية ومسودة اختصاصات أي فريق عامل؛وضع  -
عقد اجتماع آلية التنسـيق العالميـة وأي اجتماعـات لألفرقـة العاملـة حسـب االقتضـاء وتـوفير الخـدمات  -

 لهذه االجتماعات؛

 دعم تنفيذ وظائف آلية التنسيق العالمية؛ -
ٕادارة موقـــع إلكترونـــي ومنتـــدى و  كمركـــز لالستفســـارات والمعلومـــات عـــن آليـــة التنســـيق العالميـــة العمـــل -

ة نشـــطاألبقائمـــة و  ةمشـــاركجهـــات الافتراضـــي آلليـــة التنســـيق العالميـــة، بمـــا فـــي ذلـــك قائمـــة محدَّثـــة بال
 ؛افتراضي وفرص للمشاورات االفتراضية اتومجتمع ممارسالمتصلة بآلية التنسيق العالمية 

العمــل خطــة تقــديم إســهامات متعلقــة بآليــة التنســيق العالميــة فــي التقــارير عــن التقــدم المحــرز فــي تنفيــذ  -
التـــي ســـترفع إلـــى جمعيـــة الصـــحة  ٢٠٢٠-٢٠١٣ن األمـــراض غيـــر الســـارية العالميـــة للمنظمـــة بشـــأ

 ؛٢٠٢١و ٢٠١٨و ٢٠١٦ األعوامالعالمية في 
باألنشـطة وبمشـاركة الجهـات صـاحبة المصـلحة فيمـا يتصـل عنـد االقتضـاء،  ،تيسير التنسـيق وتعزيـزه -

في آلية التنسيق العالمية، تمشيًا مع  ةالمشاركالجهات فيما بين  المتعددة وعملها في جميع القطاعات
  وظائفها.

  
  خطط العمل

  
خطـط  إلى جمعية الصحة العالمية. وستحددمسودات خطط عمل آلية التنسيق العالمية سيقدم المدير العام   -١٥

، حســب االقتضــاء واختصاصــاتهامحــددة المــدة العمــل أنشــطة آليــة التنســيق العالميــة، بمــا فــي ذلــك أي أفرقــة عاملــة 
 ١لسابعة والستين.إلى جمعية الصحة العالمية ا ٢٠١٥-٢٠١٤وستقدم مسودة خطة العمل األولى التي تشمل الفترة 

فستقدم إلى جمعية الصحة العالميـة الثامنـة والسـتين  ٢٠١٧-٢٠١٦أما مسودة خطة العمل الثانية التي تشمل الفترة 
سـتقدم خطـط العمـل الالحقـة التـي تشـمل فتـرة سـنتين إلـى جمعيـة الصـحة العالميـة كمـا من خـالل المجلـس التنفيـذي. 

  من خالل المجلس التنفيذي كي تنظر فيها الدول األعضاء.
  

  الترتيبات اإلدارية
  

 باشـرفيمـا يتعلـق باألنشـطة التـي تُ  ال تكاليفهـ، من حيـث المبـدأ، عـن تحّمـلةمسؤو  ةالمشاركالجهات كون تس  -١٦
الســـفر واإلقامـــة لحضـــور  تكـــاليففـــي إطـــار آليـــة التنســـيق العالميـــة (بمـــا فـــي ذلـــك علـــى ســـبيل المثـــال ال الحصـــر 

  االجتماعات).

                                                           
  .٣إضافة  ٦٧/١٤انظر الوثيقة ج   ١
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  المنظمة.وستتبع االعتمادات المالية لممثلي الدول األعضاء الممارسات المعتادة في   -١٧
  

. اعتمادات مالية لتمويل عمل أمانة آلية التنسيق العالمية ٢٠١٥-٢٠١٤لمنظمة البرمجية اتشمل ميزانية و   -١٨
  وستشمل ميزانيات المنظمة البرمجية الالحقة اعتمادات مماثلة.

  
  مدة آلية التنسيق العالمية وتقييمها

  
العمـل ، بمـا يتماشـى مـع خطـة ٢٠٢٠إلـى عـام  ٢٠١٤المقرر استمرار آليـة التنسـيق العالميـة مـن عـام  من  -١٩

جمعيــة الصـــحة  مـــن جانــبتقيــيم أولــي  ســـُيجرىو  .٢٠٢٠-٢٠١٣العالميــة للمنظمــة بشــأن األمـــراض غيــر الســارية 
مراعــاة التقريــر المرحلــي لخطــة ، مــع وقيمتهــا المضــافة تقــدير نتــائج آليــة التنســيق العالميــةل ٢٠١٧العالميــة فــي عــام 

 ٢٠٢١. وسيقدَّم تقييم نهائي إلى جمعية الصـحة العالميـة فـي عـام ٢٠١٥العمل العالمية وخطة التنمية لما بعد عام 
لكي تنظر فيه الدول األعضاء من أجل تقييم مدى فعالية آلية التنسيق العالمية وقيمتها المضافة واستمرار مالءمتها 

الفتـرة المحـددة لهـا. وسـتتطور  يـدمدت، بمـا فـي ذلـك إمكانيـة ٢٠٢٥عالميـة االختياريـة المحـددة لعـام لتحقيق الغايات ال
  آلية التنسيق العالمية عبر المراحل المبّينة أدناه.

  
  المرحلة  السنة

 الصـحة جمعيـة لمـن ِقَبـ اختصاصـاتها علـى الموافقـة عقـب العالمية التنسيق آلية إنشاء  ٢٠١٤
   والستين السابعة العالمية

  األولى العمل مرحلة  ٢٠١٧-٢٠١٥
  األولي التقييم  ٢٠١٧
  الثانية العمل مرحلة  ٢٠٢٠-٢٠١٨
  النهائي التقييم  ٢٠٢١

  
  المساءلة

  
فـــي إطـــار آليـــة  باشـــرســـُتكفل فـــي جميـــع األحـــوال ســـلطة األجهـــزة الرئاســـية للمنظمـــة علـــى األنشـــطة التـــي تُ   -٢٠

  .التنسيق العالمية
  

آلية التنسيق العالمية في التقارير عن التقدم المحرز في تنفيذ خطة  هحرز ذي تتقارير عن التقدم الالسُتدرج و   -٢١
  .٢٠٢١و ٢٠١٨و ٢٠١٦في األعوام  ٢٠٢٠-٢٠١٣العمل العالمية للمنظمة بشأن األمراض غير السارية 

  
المتعلقـة  اونتائجهـ االهـأعمفي أنشطة آلية التنسيق العالمية، حسب االقتضاء،  ةالمشارك الجهاتشاطر توس  -٢٢

تيحهــا تالمعلومــات التــي  تنطــويوال بآليــة التنســيق العالميــة، والســيما عبــر الموقــع اإللكترونــي آلليــة التنســيق العالميــة. 
  .من المنظمةعلى تأييد في آلية التنسيق العالمية  ةمشاركجهات الال
  
  

=    =    =  


