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 الوكــاالت بــين المشــتركة المتحــدة األمــم عمــل فرقــة اختصاصــات تحديــد فــي الُمحــرز التقــدم
  ومكافحتها )السارية غير( المعدية غير األمراض من بشأن الوقاية

  
 للـدول اجتمـاع ُعقـد ،E/RES/2013/12 القـرار من ٤ والفقرة ١٠-٦٦ع ص ج القرار من ٥-٣ بالفقرة عمالً   -٤

 عمـل فرقـة اختصاصـات بشـأن العمـل السـتكمال ٢٠١٣ نـوفمبر /الثـاني تشـرين ١٤و ١٣ في جنيف في األعضاء
 فـي بمـا ومكافحتهـا، )السـارية غيـر( المعديـة غير األمراض من بشأن الوقاية الوكاالت بين المشتركة المتحدة األمم
 .الدوليــة المنظمــات مــن وغيرهــا ووكاالتهــا وبرامجهــا المتحــدة األمــم صــناديق علــى والمســؤوليات المهــام توزيــع ذلــك
  .٣ق الملح في الرسمي االجتماع تقرير ويرد

  
 بخطــة الخاصــة العمــل خطــة مؤشــرات مــن المحــدودة المجموعــة وضــع فــي الُمحــرز التقــدم
 فـي ومكافحتهـا السـارية غيـر األمـراض من للوقاية العالمية الصحة لمنظمة العالمية العمل
   ٢٠٢٠-٢٠١٣ الفترة

  
 الشــركاء مــن وغيرهــا األعضــاء الــدول مــع مشــاورة ُعقــدت ،١٠-٦٦ع ص ج القــرار مــن ٤-٣ بــالفقرة عمــالً   -٥

 مؤشـرات مـن المحـدودة المجموعـة بشـأن العمل الختتام ،٢٠١٣ نوفمبر /الثاني تشرين ١٥ في جنيف في المعنيين
 ومكافحتهـا السـارية غيـر األمـراض مـن للوقايـة العالميـة الصحة لمنظمة العالمية العمل بخطة الخاصة العمل خطة
  .٤ الملحق في المشاورة هذه تقرير ويرد .٢٠٢٠-٢٠١٣ الفترة في
  

  والتقييمات األمانة تقارير تسلسل
  
 العلميــــة البيِّنـــات ضـــوء وفــــي ،١٠-٦٦ع ص ج القـــرار مـــن ١٠-٣ الفقــــرة فـــي الـــوارد الطلــــب علـــى وبنـــاءً    -٦

 لخطــة ٣ التــذييل تحــديث بغيــة ٢٠١٥و ٢٠١٤ عــامي فــي للبيِّنــات أول اســتعراض إجــراء األمانــة تعتــزم المســتجدة،
 العالميــة الصــحة جمعيــة إلــى ٣ للتــذييل تحــديث وتقــديم االقتضــاء، حســب ،٢٠٢٠-٢٠١٣ للفتــرة العالميــة العمــل
  .التنفيذي المجلس خالل من والستين التاسعة

  
 التقــدم عــن تقــارير األمانــة ســتقدم ،١٠-٦٦ع ص ج القــرار مــن ٩-٣ الفقــرة فــي الــوارد الطلــب علــى وبنــاءً   -٧

 فـــي التنفيـــذي المجلـــس خـــالل مـــن الصـــحة جمعيـــة إلـــى ،٢٠٢٠-٢٠١٣ العالميـــة العمـــل خطـــة تنفيـــذ فـــي الُمحـــرز
 الصـحة لمنظمـة العالميـة العمـل خطـة عليه نصت الذي )ب(٦٠ لإلجراء ووفقاً  .٢٠٢١و ٢٠١٨و ٢٠١٦ األعوام
 ،٢٠٢٠و ٢٠١٧ عـــامي فـــي العمـــل خطـــة لتنفيـــذ مســـتقالً  تقييمـــاً  األمانـــة ســـُتجري ،٢٠٢٠-٢٠١٣ للفتـــرة العالميـــة
 الغايــات بلــوغ فــي الُمحــرز التقــدم عــن تقــارير األمانــة ســتقدم وكــذلك .المرحليــة تقاريرهــا فــي التقيــيم هــذا نتــائج وتــدرج
  .٢٠٢٦و ٢٠٢١و ٢٠١٦ األعوام في االختيارية العالمية

  
 نصـت الذي )ب(٦٠ واإلجراء ٢٠١٣-٢٠٠٨ للفترة العمل خطة عليه نصت الذي )هـ(٣٩ لإلجراء ووفقاً   -٨

ــح عالميــة تقــارير إعــداد األمانــة تعتــزم ،٢٠٢٠-٢٠١٣ للفتــرة العالميــة العمــل خطــة عليــه  األمــراض اتجاهــات توضِّ
 الوقايـة بشـأن السياسـاتية اإلرشـادات وتقـدم لمقتضـياتها، االسـتجابة علـى البلـدان وقـدرة خطرها وعوامل السارية غير
 وتُنشـر ،٢٠٢٠و ٢٠١٥و ٢٠١٣ األعـوام فـي التقـارير هـذه ُتجمَّـع وسـوف .ومكافحتهـا السـارية غيـر األمـراض من
 تنفيــذ ســبيل فــي المبذولــة جهودهــا فــي البلــدان دعــم بهــدف وذلــك بالترتيــب، ٢٠٢١و ٢٠١٦و ٢٠١٤ األعــوام فــي

  .٢٠٢٠-٢٠١٣ للفترة العالمية العمل خطة في الواردة السياساتية الخيارات
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 لألمـم العام لألمين تقريراً  األمانة سُتعد ،E/RES/2013/12 القرار من ٤ الفقرة في الوارد الطلب على وبناءً   -٩
 دورتـه فـي فيـه ينظـر لكـي واالجتمـاعي االقتصـادي المجلـس إلـى العـام األمـين ليقدمه القرار، هذا تنفيذ عن المتحدة

  .٢٠١٤ عام في الموضوعية
  

 الُمحـرز التقـدم عـن تقريـراً  األمانـة أعـدت ،A/RES/66/2 القـرار مـن ٦٥ الفقرة في الوارد الطلب على وبناءً   -١٠
 المتحـدة لألمـم العامـة للجمعيـة المسـتوى الرفيـع لالجتمـاع السياسـي اإلعـالن فـي ُقطعـت التـي االلتزامات تحقيق في

  ).١٢ الفقرة انظر( ومكافحتها )السارية غير( المعدية غير األمراض من الوقاية بشأن
  

  .١٠ إلى ٦ من الفقرات في الواردة والتقييمات التقارير تسلسل يوجز جدوالً  ٥ الملحق ويتضمن  -١١
  

 فـي المحـرز للتقـدم الشـامالن وتقييمهـا المتحـدة لألمـم العامة الجمعية استعراض
  )٢٠١٤( ومكافحتها السارية غير األمراض من الوقاية

  
 تقريــراً  ٢٠١٣ ديســمبر األول/ كــانون ٣ فــي العــام المــدير أحــال ،A/RES/66/2 القــرار مــن ٦٥ للفقــرة وفقــاً   -١٢
 بشــأن السياســي اإلعــالن فــي المتضــمنة االلتزامــات تحقيــق فــي المحــرز التقــدم عــن المتحــدة لألمــم العــام األمــين إلــى

 خـالل المتحـدة لألمم العامة الجمعية إلى العام المدير تقرير العام األمين يحيل أن وُيتوخى السارية. غير األمراض
 جانــب مــن شــاملين وتقيــيم اســتعراض إلجــراء توطئــة األعضـاء، الــدول فيــه تنظــر لكــي ٢٠١٤ عــام مــن األول الربـع

 نـوفمبر الثـاني/ تشـرين ٢٠ وفـي ومكافحتهـا. السـارية غيـر األمـراض مـن الوقايـة فـي المحرز للتقدم العامة الجمعية
 كميسِّـرين نيويـورك فـي المتحـدة األمـم لـدى وجامايكـا لبلجيكـا الـدائمين الممثلـين العامة الجمعية رئيس عّين ،٢٠١٣

  الشاملين. والتقييم االستعراض ترتيبات بشأن المشاورات لقيادة مشارَكين
  

    األعضاء الدول تتخذها بأن الموصى األولوية ذات اإلجراءات على عامة نظرة
  

 بــالنهوض، والحكومــات الــدول رؤســاء التــزم ،A/RES/66/2 القــرار مــن ٤٥ الفقــرة فــي :الشــؤون تصــريف  -١٣
 (السارية) المعدية غير األمراض من للوقاية القطاعات من العديد في وطنية وخطط بسياسات ،٢٠١٣ عام بحلول

 نفسـه، القـرار مـن ٦٣ الفقـرة وفـي االقتضـاء. حسـب وتعزيزهـا دعمهـا أو والخطـط السياسـات هذه ووضع ومكافحتها
 التــي اإلرشــادات مــن باالســتفادة الوطنيــة، األوضــاع ضــوء فــي وطنيــة ومؤشــرات أهــداف وضــع فــي بــالنظر التزمــوا
 وضــع فــي النظــر )١( علــى األعضــاء الــدول ُتَحــث ،١٠-٦٦ع ص ج القــرار وفــي العالميــة. الصــحة منظمــة تقــدمها
 إطـار مراعـاة مـع الوطنيـة، األوضاع إلى تستند ومؤشرات غايات تشمل السارية، غير األمراض لرصد وطنية أطر

 اختياريــة؛ عالميــة غايــات تســع مــن ومجموعــة والعشــرون الخمســة المؤشــرات ذلــك فــي بمــا الشــامل، العــالمي الرصــد
 الالزمــة الخطــوات واتخــاذ االقتضــاء، حســب ،٢٠٢٠-٢٠١٣ الفتــرة فــي للمنظمــة العالميــة العمــل خطــة تنفيــذ )٢(

  فيها. الواردة األغراض لتحقيق
  

 والحكومـات الـدول رؤسـاء التزم ،A/RES/66/2 القرار من ٤٣ الفقرة في :الخطر لعوامل التعرض من الحدّ   -١٤
 التــي البلــدان وتشــجيع التبــغ، مكافحــة بشــأن اإلطاريــة المنظمــة التفاقيــة األطــراف الــدول تنفيــذ تســريع )١( يلــي: بمــا
 للمنظمـة العالميـة االسـتراتيجية بتنفيـذ النهـوض )٢( إليهـا؛ االنضـمام فـي تنظـر أن علـى بعـد االتفاقية إلى تنضم لم

 تعــاطي مــن للحــد للمنظمــة العالميــة االســتراتيجية تنفيــذ تعزيــز )٣( والصــحة؛ البــدني والنشــاط التغذيــة أنمــاط بشــأن
 غيــر والمشــروبات األطعمــة تســويق بشــأن المنظمــة توصــيات مجموعــة تنفيــذ تعزيــز )٤( ضــار؛ نحــو علــى الكحــول
 للمنظمــة العالميــة العمــل خطــة تنفيــذ علــى األعضــاء الــدول ُتَحــث ،١٠-٦٦ع ص ج القــرار وفــي لألطفــال. الكحوليـة
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 تـدخالت تتضـمن والتـي ،االقتضـاء حسـب ،٢٠٢٠-٢٠١٣ الفتـرة فـي ومكافحتها السارية غير األمراض من للوقاية
 بــاألمراض المرتبطــة الخطــر لعوامــل واألفــراد الســكانية المجموعــات تعــرض مــن للحــد التكلفــة فّعالــة سياســاتية وخيــارات

 بتحقيـق الصـحيح، النطاق على ُنفذت ما إذا البلدان، لجميع تسمح أن شأنها من وخيارات تدخالت وهي السارية، غير
  .٢٠٢٥ عام بحلول التسع االختيارية العالمية الغايات بلوغ في به ُيعتد تقدم

  
 الـدول رؤسـاء التـزم ،A/RES/66/2 القرار من (ب)٤٥ للفقرة مراعاةً  :االستجابة من الصحية النظم تمكين  -١٥

 األوليــة. الصــحية الرعايــة تــدعم التــي الصــحية للــنظم الشــامل التــدعيم االقتضــاء، حســب يواصــلوا، بــأن والحكومــات
 الفتــــرة فــــي للمنظمــــة العالميــــة العمــــل خطــــة تنفيــــذ علــــى األعضــــاء الــــدول ُتَحــــث ،١٠-٦٦ع ص ج للقــــرار ومراعــــاةً 
 بمزيـد االسـتجابة مـن الصـحية النظم ُتمكِّن سياساتية وخيارات التكلفة فّعالة تدخالت تتضمن التي ،٢٠٢٠-٢٠١٣

   الصحية. الرعاية من سارية غير بأمراض المصابين الحتياجات واإلنصاف الفّعالية من
  

 حسب يدعموا، بأن والحكومات الدول رؤساء التزم ،A/RES/66/2 القرار من ٦٠ الفقرة في :النتائج قياس  -١٦
 القـرار وفـي الوطنيـة. الصحية المعلومات نظم مع المتكاملة القطري المستوى على والرصد الترصد نظم االقتضاء،

 والرصــد للترصــد وطنيــاً  نظامــاً  االقتضــاء، حســب وتــدعِّم، تُنشــئ أن علــى األعضــاء الــدول ُتَحــث ،١٠-٦٦ع ص ج
 الشـــامل العـــالمي الرصـــد إلطـــار والعشـــرين الخمســـة المؤشـــرات إلـــى اســـتناداً  ذلـــك فـــي بمـــا التقـــارير، بتقـــديم يســـمح

 غيــر األمــراض بشــأن أخــرى إضــافية وطنيــة أو إقليميــة ومؤشــرات غايــات وأي التســع االختياريــة العالميــة والغايــات
  السارية.

  
  األعضاء. الدول تتخذها بأن الموصى األولوية ذات اإلجراءات ٦ الملحق في الوارد الجدول ويلخِّص  -١٧
  

   التنفيذي المجلس من المطلوب اإلجراء
  

 ٢٠١٣-٢٠٠٨ للفترة العمل خطة تنفيذ في المحرز التقدم عن بالتقرير علماً  اإلحاطة إلى مدعو المجلس  -١٨
  ).١ (الملحق ومكافحتها السارية غير األمراض من للوقاية العالمية باالستراتيجية الخاصة

  
 بشـأن العمـل إلكمـال األعضـاء للـدول الرسـمي االجتمـاع عـن بـالتقرير علمـاً  اإلحاطـة إلى مدعو والمجلس  -١٩

 وتوفير والتذييل) ٢ (الملحق ومكافحتها السارية غير األمراض من بشأن الوقاية العالمية التنسيق آلية اختصاصات
 بغيــة األعضــاء، للــدول ثــانٍ  رســمي اجتمــاع بعقــد الخــاص االقتــراح ذلــك فــي بمــا المتابعــة، عمليــة بشــأن اإلرشــادات

  والستين. السابعة العالمية الصحة جمعية قبل العمل إكمال
  

 بشـأن العمـل إلكمـال األعضـاء للـدول الرسـمي االجتمـاع عـن بـالتقرير علمـاً  اإلحاطـة إلى مدعو والمجلس  -٢٠
 (غيــر المعديــة غيــر األمــراض مــن بشــأن الوقايــة الوكــاالت بــين المشــتركة المتحــدة األمــم عمــل فرقــة اختصاصــات

 ٣ (الملحـق ووكاالتهـا وبرامجهـا المتحـدة األمـم صـناديق ومسـؤوليات مهـام تقسـيم ذلـك فــي بما ومكافحتها، السارية)
  الستين. السابعة العالمية الصحة جمعية إلى بتقديمه والتوصية والتذييل)،

  
 المجموعـــة بشـــأن العمـــل إلكمـــال األعضـــاء الـــدول مشـــاورة عـــن التقريـــر فـــي النظـــر إلـــى مـــدعو والمجلـــس  -٢١

 الســارية غيــر األمــراض مــن للوقايــة للمنظمــة العالميــة العمــل بخطــة الخاصــة العمــل خطــة مؤشــرات مــن المحــدودة
 لخطــة التســعة المؤشــرات باعتمــاد التوصــية فــي والنظــر والتــذييل) ٤ (الملحــق ٢٠٢٠-٢٠١٣ الفتــرة فــي ومكافحتهــا

  .٢٠١٤ مايو أيار/ في والستين السابعة العالمية الصحة جمعية جانب من السارية غير باألمراض الخاصة العمل
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  ١ الملحق
 

  الخاصة العمل خطة تنفيذ في الُمحرز التقدم عن تقرير
  ومكافحتها السارية غير األمراض من للوقاية العالمية باالستراتيجية

 ٢٠١٣-٢٠٠٨ للفترة
  
  

 ٢٠١٣-٢٠٠٨ الفترة خالل األمانة اتخذتها التي اإلجراءات موجز
  

 الصـعيدين علـى اإلنمـائي العمـل في السارية غير لألمراض الممنوحة األولوية مستوى رفع :١ الغرض
 المتَّبعــة العامــة السياســات فــي ومكافحتهــا األمــراض هــذه مــن الوقايــة أنشــطة وٕادراج والــوطني، العــالمي
 الحكومية اإلدارات مستويات مختلف على

  
 البيِّنـات بقاعـدة الخاصـة المعلومات إعداد على الدوليين والشركاء األعضاء الدول مع األمانة عملت 

 ذلـك فـي بمـا والتنميـة، والفقـر السـارية غيـر األمـراض بـين بالعالقة السياسات راسمي لتعريف الالزمة
 عـــام بعـــد لمـــا التنميـــة وبخطـــة بالصـــحة المتعلقـــة لأللفيـــة اإلنمائيـــة باألهـــداف تربطهـــا التـــي الصـــالت
  والدولية. اإلقليمية األحداث خالل من المعلومات هذه وبث ،٢٠١٥

  
 الســارية غيــر األمــراض ومكافحــة الصــحية الحيــاة أنمــاط بشــأن األول العــالمي الــوزاري المــؤتمر وُعقــد 

 أبريـــل نيســـان/ ٢٩و ٢٨ فـــي موســـكو فـــي العالميـــة الصـــحة ومنظمـــة الروســـي االتحـــاد نظمـــه الـــذي
 إعــالن وأوضــح للصــحة. وزيــراً  ٨٧ ذلــك فــي بمــا عضــواً  دولــة ١٦٠ ممثلــو المــؤتمر وحضـر .٢٠١١
 علــى للعمــل المنطقــي األســاس المــؤتمر أثنــاء فــي اعُتمــد الــذي الســارية غيــر األمــراض بشــأن موســكو

 إعــالن والســتون الرابعــة العالميــة الصــحة جمعيــة واعتمــدت بــه. وااللتــزام والــدولي الــوطني الصــعيدين
 باالجتمـــاع الخاصـــة التحضـــيرية لألعمـــال الالزمـــة الرئيســـية المـــدخالت مـــن أيضـــاً  باعتبـــاره موســـكو،
ـــة بشـــأن المتحـــدة لألمـــم العامـــة للجمعيـــة المســـتوى الرفيـــع ـــة غيـــر األمـــراض مـــن الوقاي  (غيـــر المعدي

 ).٢٠١١ سبتمبر أيلول/ ٢٠و ١٩ (نيويورك، ومكافحتها السارية)
  
 فيه شارك الذي المستوى الرفيع باالجتماع الخاصة التحضيرية لألعمال التقني الدعم األمانة وقدمت 

 اإلعــالن فــي هــؤالء أقــر وقــد والحكومــات. الــدول رؤســاء مــن رئيســاً  ٣٤و عضــواً  دولــة ١١٣ ممثلــو
 العـالمي الصـعيد علـى وخطرهـا السارية غير األمراض عبء بأن المستوى الرفيع لالجتماع السياسي
 اإلعـالن وتضـمَّن والعشـرين، الحـادي القـرن فـي التنميـة تواجـه التـي التحـديات أهم من واحداً  يشكالن
 مـن للوقايـة القطاعـات المتعـددة الوطنيـة والخطـط السياسـات بتشـجيع والحكومـات الـدول رؤساء التزام

 حســــب وتعزيزهــــا دعمهــــا أو والخطــــط السياســــات تلــــك ووضــــع ومكافحتهــــا الســــارية غيــــر األمــــراض
 األوضـــاع علـــى بنـــاءً  وطنيـــة ومؤشـــرات غايـــات تحديـــد فـــي والنظـــر ،٢٠١٣ عـــام بحلـــول االقتضـــاء
  العالمية. الصحة منظمة توجيهات إلى واستناداً  الوطنية

  
 الناميــــة البلــــدان فــــي التخطــــيط وزراء مــــن كبيــــر عــــدد إليــــه انضــــم السياســــي اإلعــــالن اعتمــــاد وبعــــد 

 العامـة الجمعيـة اعتمـدت ٢٠١٢ يونيـو حزيـران/ وفـي المـدني. المجتمـع ومنظمات الدولية والوكاالت
 الـــذي "المســتقبل عنــوان تحــت جــاءت التــي المســـتدامة للتنميــة المتحــدة األمــم مــؤتمر وثيقــة حصــائل
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 التحـديات أهـم مـن واحـداً  يشـكل السـارية غيـر لألمـراض العـالمي العبء بأن بذلك وأقرت إليه" نصبو
 األمـم عمـل فريـق حـدد ،٢٠١٢ يوليـو تمـوز/ وفـي ١.والعشـرين الحـادي القـرن في التنمية تواجه التي

 المتعددة األولويات كإحدى السارية غير األمراض ٢٠١٥ عام بعد لما التنمية بخطة المعني المتحدة
 تقريــره فــي وذلــك ٢٠١٥٢ عــام بعــد لمــا التنميــة خطــة فــي البشــر فــي واالســتثمار االجتماعيــة للتنميــة
 الجمعيــة أوصــت ،٢٠١٢ ديســمبر األول/ كــانون وفــي إليــه". نصــبو الــذي المســتقبل "تحقيــق المعنــون
ــالنظر العامــة  بعــد لمــا التنميــة بخطــة المتعلقــة المناقشــات فــي الشــاملة الصــحية التغطيــة إدراج فــي ب
 منهمــا كــل يعــزز السياســي اإلعــالن وتنفيــذ الشــاملة الصــحية التغطيــة تــوفير بــأن وأقــرت ٢٠١٥ عــام

 المعنــي المســتوى الرفيــع البــارزة الشخصــيات فريــق تقريــر تضــمن ،٢٠١٣ مــايو أيــار/ وفــي ٣.اآلخــر
 يـــدزألا عـــن النـــاجم المـــرض عـــبء لتخفـــيض إرشـــادية غايـــة ٢٠١٥،٤ عـــام بعـــد لمـــا التنميـــة بخطـــة

 الســارية غيــر واألمــراض المهملــة، المداريــة المنــاطق وأمــراض والمالريــا، والســل، بفيروســه، والعــدوى
 واختـــار .٢٠٣٠ عـــام بحلـــول بالصـــحة اإلنســـان تمتـــع لضـــمان إرشـــادي لهـــدف دعمـــاً  األولويـــة ذات

 يتطلــب الحصــائل هــذه تحقيــق بــأن إقــراراً  الهــدف، هــذا فــي الصــحية الحصــائل علــى التركيــز الفريــق
 األمـين تقريـر أشـار ،٢٠١٣ يوليـو تمـوز/ وفـي األساسـية. الصـحية الرعايـة لخـدمات الشاملة اإلتاحة
 والنهـوض لأللفيـة اإلنمائيـة األهـداف تحقيـق نحو بالتقدم التعجيل للجميع: كريمة "حياة المعنون العام
 فــي حــي واقــع إلــى الرؤيــة هــذه تحويــل أن إلــى ٥"٢٠١٥ عــام بعــد لمــا للتنميــة المتحــدة األمــم بخطــة
 جميـع علـى المنطبقـة والمتضـافرة التحويلية اإلجراءات من عدداً  سيقتضي ٢٠١٥ عام بعد ما مرحلة
 .السارية غير األمراض عبء من للحد البلدان

  
 الســارية غيــر األمــراض مــن الوقايــة مجــال فــي الوطنيــة والخطــط السياســات وتعزيــز وضــع :٢ الغــرض
  ومكافحتها

  
 العالميـة الصـحة منظمـة أقـاليم جميـع فـي والُقطريـة اإلقليميـة الدراسـية والحلقـات العمـل حلقات ُعقدت 

 المتعـددة الوطنيـة والخطـط السياسـات وتنفيـذ وضـع أجـل من األعضاء الدول إلى التقني الدعم لتقديم
  المعني الثامن الدولي المؤتمر وخالل ومكافحتها. السارية غير األمراض من الوقاية بشأن القطاعات
 من خبيراً  ٦٥٠ نحو فيه شارك الذي )٢٠١٣ يونيو حزيران/ ١٤-١٠ (هلسنكي، بالصحة بالنهوض

د السياسات، جميع في الصحة لدمج إطار ُوضع بلدًا، ١٢٠ من أكثر  الجيـدة الممارسـات بأمثلـة وزوِّ
   الُقطري. العمل تدعيم إلى الرامية

 
 التـدخالت مـن مجموعـة علـى ٢٠١٠٦ لعام السارية غير األمراض وضع عن العالمي التقرير ونص 

 تنفيـذها يمكـن والتـي ومكافحتهـا، السـارية غيـر األمـراض مـن الوقايـة إلـى تهـدف التـي المـردود العالية

                                                           
  .A/RES/66/288 قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة    ١
  .www.un.org/en/development/desa/policy/untaskteam_undf/report.shtml انظر    ٢
  .A/RES/67/81 لألمم المتحدة العامةقرار الجمعية     ٣
  .www.post2015hlp.org/the-report انظر    ٤
  .A/68/202 الجمعية العامة لألمم المتحدة وثيقة    ٥
٦    Global status report on noncommunicable diseases 2010. Geneva: World Health Organization; 2011.  
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 التكـاليف الحتسـاب أداة وُوضـعت التـدخالت هـذه لتنفيـذ العالميـة التكـاليف وقُـدرت .البلدان جميع في
 ١الُقطري. الصعيد على المرحلي التنفيذ تيسير أجل من

  
 المبســــطة التنفيــــذ وأدوات التشخيصــــية، والمعــــايير بالبيِّنــــات، المســــندة التوجيهيــــة المبــــادئ وُوضــــعت 

 وأمـراض والسكري والسرطان الوعائية القلبية األمراض عن المبكر والكشف المخاطر بتقدير الخاصة
 األساســـية التـــدخالت مـــن مجموعـــة األمانـــة ووضـــعت العالجـــي. وتـــدبيرها المزمنـــة، التنفســـي الجهـــاز
 غيـر لألمـراض العالجـي التـدبير تيسـير أجـل مـن ٢األوليـة الصـحية بالرعاية الخاصة المردود العالية
 الموارد. شح ظروف في حتى السارية

  
 علــى القــدرات تشــوب التــي الفجــوات تحديــد أجــل مــن بلــداً  ٣٠ علــى يزيــد مــا إلــى التقنــي الــدعم وُقــدم 

 وتنفيــــذ األوليــــة، الصــــحية الرعايــــة فــــي العــــاملين وتــــدريب وســــدها، األوليــــة الصــــحية الرعايــــة صــــعيد
    األولية. الصحية بالرعاية الخاصة التدخالت مجموعة

  
 فيهـا يشـترك والتـي للتغييـر القابلـة الخطر عوامل أهم من الحد إلى الرامية التدخالت تعزيز :٣ الغرض

 البـدني، والخمـول صـحي، غير غذائي نظام واتباع التبغ، تعاطي وهي: السارية، غير األمراض من عدد
 ضار نحوٍ  على الكحول وتعاطي

  
 إلــى الراميــة التــدخالت تنفِّــذ لكــي األعضــاء الــدول إلــى التقنيــة والمســاعدات اإلرشــادات األمانــة قــدمت 

 العالميـــة الصـــحة منظمـــة اتفاقيـــة وتنفيـــذ اعتمـــاد ذلـــك فـــي بمـــا تعززهـــا، أو الخطـــر عوامـــل مـــن الحـــد
 والنشــاط الغــذائي النظــام بشــأن العالميــة االســتراتيجية توصــيات وتنفيــذ التبــغ، مكافحــة بشــأن اإلطاريــة
 العالميـة واالسـتراتيجية األطفـال، وصغار الرضع تغذية بشأن العالمية واالستراتيجية والصحة، البدني
 غيــر والمشــروبات األغذيــة بتســويق الخاصــة والتوصــيات ضــار نحــو علــى الكحــول تعــاطي مــن للحــد

ـــــة ـــــال، الكحولي ـــــك الصـــــلة، ذات االســـــتراتيجيات مـــــن وغيرهـــــا لألطف  االســـــتراتيجيات خـــــالل مـــــن وذل
  الوطنية. العمل وخطط والسياسات

 
 أجـل مـن االقتضـاء، حسـب وُحدِّثت بالبيِّنات المسندة واألدوات والمعايير التوجيهية المبادئ وُوضعت 

 الخاصـــة االســـتراتيجيات ذلـــك فـــي بمـــا أعـــاله المـــذكورة العالميـــة االســـتراتيجيات دعـــم فـــي اســـتخدامها
 مـــن والحـــد ضـــار، نحـــو علـــى الكحـــول تعـــاطي مـــن والحـــد البـــدني، النشـــاط وتـــرويج التبـــغ، بمكافحـــة
 واألهـــداف المغـــذيات مرتســـمات وتحديـــد األطفـــال، ســـمنة مـــن والوقايـــة الســـكان، بـــين الملـــح اســـتخدام
  والبوتاسيوم. والصوديوم الدهنية واألحماض السكر مدخول على خاصة بصفة التركيز مع التغذوية

  
 باسـم ُعرفـت التقنية المساعدات من شاملة مجموعة المنظمة وضعت ،٢٠٠٨ عام وفي MPOWER 

 الصـحة منظمـة اتفاقيـة عليهـا نصـت التي الطلب من الحد تدابير تنفيذ على البلدان مساندة أجل من
 قيـاس أجـل مـن البلـدان إلى النطاق الواسع العملي الدعم وُقدم التبغ. مكافحة بشأن اإلطارية العالمية
 وتنفيـــذ الصـــلة، ذات التبـــغ تعـــاطي ومحـــددات الـــدخان) والعـــديم (الـــداخن التبـــغ تعـــاطي انتشـــار مـــدى

                                                           
١     Scaling up action against noncommunicable diseases: how much will it cost? Geneva: World Health 

Organization; 2011.                                                                                                                                                       
٢    Prevention and control of noncommunicable diseases: guidelines for primary health care in low-resource 

settings. Geneva: World Health Organization; 2012.                                                                                                   
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 معظــم تحقــق وقــد التبــغ. علــى الطلــب خفــض إلــى تهــدف التــي MPOWER برنــامج تــدخالت وتقيــيم
 البلـدان فـي الماضـية الخمسـة األعـوام خالل MPOWER ببرنامج الخاصة التدابير في الُمحرز التقدم

 أكثـر أو واحـد تنفيـذ فـي البلدان ثلث نجح ،٢٠١٢-٢٠٠٧ الفترة وفي الدخل. والمتوسطة المنخفضة
 هنـاك الحاضـر الوقت وفي اإلنجاز. من مستوى أعلى في MPOWER ببرنامج الخاصة التدابير من

 مقارنـة بلـدًا) ٤٨(و شـخص مليون ١٣٠٠ نحو تبلغ بزيادة أي بالحماية، ينعم شخص مليون ٢٣٠٠
 الالزمـــة القـــدرات بنـــاء علـــى المتنـــامي للطلـــب األمانـــة اســـتجابت األخيـــرة، اآلونـــة وفـــي .٢٠٠٧ بعـــام

 هـذه وخـالل واالسـتثمار. بالتجـارة المتعلقـة المسـائل مـع والتعامل التبغ، صناعة دوائر تدخل لمواجهة
 اإلطاريـة االتفاقية وتنفيذ االتفاقية أمانة مع العمل في التآزر تحقيق على المنظمة أمانة عملت الفترة
 حســـب االحتياجـــات تقـــدير وعمليـــات العاملـــة األفرقـــة فـــي المشـــاركة طريـــق عـــن التبـــغ مكافحـــة بشـــأن

  االقتضاء.
  

 ومكافحتها السارية غير األمراض من للوقاية البحوث تشجيع :٤ الغرض
  

 مـــن الوقايـــة إلـــى الراميـــة التـــدخالت نجـــاح علـــى الدالـــة البيِّنـــات تناولـــت التـــي االستعراضـــات ُأعـــدت 
 الخطــر بعوامــل المتعلقــة المعرفيــة الفجــوات أيضــاً  حــددت والتــي ومكافحتهــا، الســارية غيــر األمــراض
 المزمنــــة، التنفســــي الجهــــاز وأمــــراض والســــكري، والســــرطان، الوعائيــــة، القلبيــــة واألمــــراض الســــلوكية،
 المتعلقـة والمسـائل الصـلة، ذات الصـحية والـُنظم األوليـة الصـحية والرعايـة البشـرية، الوراثية والهندسة

 الـذي الوطنيـة للحـدود والعـابر القطاعـات المتعـدد البحـث أولويات االستعراضات وحددت باإلنصاف.
 غيـر األمـراض مـن بالوقايـة الخاصـة الوطنيـة والبـرامج السياسـات فيـذوتن بوضـع خاصـة بصفة يتعلق
 والوكاالت الحكومية، غير المنظمات وممثلي باحثي كبار من ٢٠٠ نحو وُدعي ومكافحتها. السارية

 البحـــث أولويـــات لمناقشـــة االجتمـــاع إلـــى العالميـــة الصـــحة منظمـــة مـــن المتعاونـــة والمراكـــز المانحـــة،
 التعـاون ولتحسـين الـدخل والمتوسـطة المنخفضـة البلـدان فـي البحثيـة القـدرات لتعزيز الالزمة واآلليات
 ومتسق. منسق بحثي برنامج تقديم أجل من الدولي

  
 دة وُوضعت  استعراضها وتولى المناقشات، تلك إلى باالستناد األولويات المحدد البحثي البرنامج مسوَّ

 .٢٠١٠ عـــام فـــي النهائيـــة الصـــيغة وُوضـــعت ٢٠٠٩ أكتـــوبر األول/ تشـــرين فـــي الخبـــراء مـــن فريـــق
 الســـياقات يالئـــم بحيـــث األولويـــات المحـــدد البحثـــي البرنـــامج تعـــديل أجـــل مـــن العمـــل حلقـــات وُعقـــدت
 مـــع الســـارية غيـــر بـــاألمراض المتعلقـــة الصـــحية الـــُنظم بحـــوث إجـــراء علـــى القـــدرة وتعزيـــز الوطنيـــة،
 األولية. الصحية الرعاية على خاصة بصفة التركيز

  
  ومكافحتها السارية غير األمراض من للوقاية الشراكات تشجيع :٥ الغرض

  
 ـــة الشـــبكة ُأطلقـــت ـــان ١الســـارية غيـــر لألمـــراض العالمي  المجلـــس دورة مـــن المســـتوى الرفيـــع الجـــزء إب

 مجموعــات مشــاركة تشــجيع أجــل مــن )٢٠٠٩ يوليــو تمــوز/ ٩-٦ (جنيــف، واالجتمــاعي االقتصــادي
 القـدرة بنـاء علـى المتعـددين المصـلحة أصـحاب وعمـل الـدعوة، فـي كافـة المعنيين المصلحة أصحاب
 ومكافحتهــا. الســارية غيــر األمــراض مــن الوقايــة أجــل مــن والماليــة البشــرية المــوارد وتعبئــة الوطنيــة،
 ٢٠١٣-٢٠٠٨ للفتــــرة العمــــل خطــــة تنفيــــذ دعــــم فــــي المصــــلحة أصــــحاب مشــــاركة الشــــبكة وحفــــزت
 ويسرتها.

                                                           
  .www.who.int/ncdnet انظر    ١
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 الصــحة لمنظمــة العــام المــدير تقريــر تحيــل التــي المتحــدة لألمــم العــام األمــين مــذكرة األمانــة وأعــدت 
 األمـراض مـن الوقايـة بشأن قطاعات عّدة في العمل وتيسير بتدعيم الخاصة الخيارات بشأن العالمية
 الشــراكات عــن عامــة لمحــة التقريــر وقــدم ١.فّعالــة شــراكة إقامــة طريــق عــن ومكافحتهــا الســارية غيــر

 واقتـرح الناجحـة، للنهـوج الرئيسـية والعناصـر منهـا المسـتفادة والدروس المجال، هذا في بالفعل القائمة
 لألمـــم العامــة الجمعيــة ونظـــرت الســارية. غيــر األمـــراض لمكافحــة العالميــة للشـــراكات نمــاذج خمســة
  .٢٠١٢ نوفمبر الثاني/ تشرين ٢٨ في التقرير في المتحدة

  
 اجتماعـات سـتة عقـد إلـى العالميـة الصـحة منظمـة دعـت ،٢٠١٣و ٢٠١١ عـامي بين ما الفترة وفي 

 التعاونيـة الترتيبـات هـذه وأسفرت السياسي. اإلعالن تنفيذ بشأن المتحدة األمم لمؤسسات رسمية غير
 بــين مشــترك عــالمي برنــامج )١( ذلــك فــي بمــا االســتراتيجية المبــادرات مــن عــدد عــن الرســمية غيــر

 المحمــول الهــاتف تكنولوجيــات اســتخدام بشــأن العالميــة الصــحة ومنظمــة لالتصــاالت الــدولي االتحــاد
 بــين مشــترك وبرنــامج )٢( بالحركــة")؛ وتمتــع بالصــحة ("تمتــع الســارية غيــر لألمــراض التصــدي فــي

 البلـــدان فـــي الســـرطان مكافحـــة دعـــم بشـــأن العالميـــة الصـــحة ومنظمـــة الذريـــة للطاقـــة الدوليـــة الوكالـــة
 الصـحة لمنظمـة العـام والمـدير اإلنمائي المتحدة األمم برنامج مدير من ةمشترك ورسالة )٣( النامية؛
 تصــميم عمليــات فــي الســارية غيــر األمــراض المتحــدة لألمــم الُقطريــة األفرقــة تــدمج أن تقتــرح العالميــة
 االهتمـام مـع الُقطريـة، واألولويـات للسـياقات وفقـاً  اإلنمائية للمساعدة المتحدة األمم عمل إطار وتنفيذ

 ؛٢٠١٣-٢٠١٢ الثنائيــة فــي اإلنمائيــة المســاعدة إطــار تنفيــذ بــدء المقــرر مــن حيــث بالبلــدان المبــدئي
 األمـــم برنـــامج نظمهـــا الســـارية غيـــر واألمـــراض التجاريـــة االتفاقـــات بشـــأن مشـــتركة عمـــل وحلقـــة )٤(

 المشــترك المتحــدة األمــم برنــامج بــين اتفــاق وكتــاب )٥( العالميــة؛ الصــحة ومنظمــة اإلنمــائي المتحــدة
 ومسـاندتها الناميـة البلـدان جهـود تيسـير علـى التعاون بشأن العالمية الصحة ومنظمة يدزألا لمكافحة

 غيـــر واألمـــراض البشـــري المنـــاعي العـــوز فيـــروس عـــن النـــاجم المـــرض لعـــبء بنجـــاح التصـــدي فـــي
 األولويـة زيادة بشأن بيانات المتحدة األمم لمنظومة التابعة المؤسسات رؤساء من عدد وقدم السارية.
  الدولية. العمل برامج في السارية غير لألمراض الممنوحة

  
 القرار ٢٠١٣ لعام الموضوعية دورته في واالجتماعي االقتصادي المجلس واعتمد E/RES/2013/12 

 الوكـاالت بـين المشـتركة المتحـدة األمـم عمـل فرقـة إنشاء المتحدة لألمم العام األمين إلى يطلب الذي
 فرقـة واليـة فـي التوسـع طريق عن ومكافحتها السارية) (غير المعدية غير األمراض من الوقايةبشأن 
 منظمة تتولى وسوف التبغ. بمكافحة المعنية المخصصة الوكاالت بين المشتركة المتحدة األمم عمل

 المجلـس إلـى تقاريرهـا العمـل فرقـة وترفـع ورئاسـتها، العمـل فرقـة اجتمـاع إلـى الـدعوة العالميـة الصحة
  المتحدة. لألمم العام األمين خالل من واالجتماعي االقتصادي

  
ــر األمــراض رصــد :٦ الغــرض ــيم ومحــدداتها، الســارية غي ــدم وتقي ــى المحــرز التق ــوطني الصــعيد عل  ال
  والعالمي واإلقليمي

  
 علـى للتـدريب العمـل حلقـات خـالل مـن القـدرات بنـاء أجـل مـن األعضاء الدول إلى التقني الدعم ُقدم 

 طـــالب لصـــحة العـــالمي االستقصـــاء إلجـــراء الـــالزم والتبليـــغ وتحليلهـــا البيانـــات وجمـــع المســـوح تنفيـــذ
 تتبعـه الـذي التـدريجي الـنهج باسـتخدام األسـرية، والمسـوح الشباب بين للتبغ العالمي والمسح المدارس
 أو الماليــة المــوارد نالبلــدا لجميــع تتــوافر ال ألنــه ونظــراً  البــالغين. بــين للتبــغ العــالمي والمســح المنظمــة

                                                           
  .A/67/373 وثيقة الجمعية العامة لألمم المتحدة    ١
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 األدنــى القـدر تمثــل مجموعـة األمانـة وضــعت فقـد كامــل، نحـو علـى المســح هـذا إلجــراء الـالزم الـدعم
 مـن وغيرهـا الصحة على المتعددة الخطر عوامل مسوح في إلدراجها التبغ عن األساسية األسئلة من

 المسوح.
  
 ٢٠١١ عـام فـي السـارية غيـر األمراض وضع عن العالمية الصحة لمنظمة العالمي التقرير وصدر. 

 تقريـر وعـرض ٢٠١١.١ عـام فـي السـارية غيـر األمـراض بشأن مكمِّلة ُقطرية مرتسمات صدرت كما
 علــى األعضــاء الــدول قــدرة وأوضــح ومحــدداتها الســارية غيــر لألمــراض العالميــة االتجاهــات الحالــة
 اتجاهـــات لرصـــد الالزمـــة األساســـية البيانـــات التقريـــر وقـــدم ومكافحتهـــا. األمـــراض هـــذه مـــن الوقايـــة

 التصــدي فــي البلــدان أحرزتــه الــذي التقــدم ولتقيــيم مســتقبًال، خطرهــا وعوامــل الســارية غيــر األمــراض
 نشـرت كمـا ٢،والصـحة الكحـول عـن العـالمي التقريـر أيضـاً  األمانـة نشـرت ،٢٠١١ عام وفي للوباء.

 ٣.التبغ عن الناجمة الوفيات عن عالمياً  تقريراً  ٢٠١٢ عام في
  
 الســارية غيــر لألمــراض العــالمي الرصــد إطــار والســتون السادســة العالميــة الصــحة جمعيــة واعتمــدت 

  مؤشرًا. ٢٥و اختيارية عالمية غايات تسع من مجموعة يشمل الذي

                                                           
١    Noncommunicable diseases country profiles. Geneva: World Health Organization; 2011.  
٢    Global status report on alcohol and health. Geneva: World Health Organization; 2011.  
٣    WHO global report on mortality attributable to tobacco. Geneva: World Health Organization; 2012.  
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  ٢ الملحق
  عليه) (متفق

  
 آلية اختصاصات بشأن العمل الختتام األعضاء للدول الرسمي االجتماع تقرير

  ومكافحتها السارية غير األمراض من الوقاية بشأن العالمية التنسيق
  
بشــأن  العالميــة التنســيق آليــة اختصاصــات بشــأن العمــل الختتــام األعضــاء للــدول الرســمي االجتمــاع انعقــد   -١

 وتولـت ٢٠١٣ نـوفمبر الثـاني/ تشـرين ١٣ إلـى ١١ مـن جنيـف فـي ومكافحتهـا، السـارية غيـر األمـراض مـن الوقاية
 ومنظمـة عضـواً  دولـة ١١٦ عن ممّثلون الجلسة وحضر (البرازيل). مورايس دي إسكوريل لويزا ماريا السيدة رئاسته
  اإلقليمي. االقتصادي التكامل منظمات من واحدة

  
 (الوثيقــــة العالميــــة الصــــحة منظمــــة عــــن الصــــادرة الثانيــــة المناقشــــة ورقــــة فــــي األعضــــاء الــــدول ونظــــرت  -٢

A/NCD/GCM/1/2،( الوثيقــــــــــــة اإلقليميــــــــــــة اللجــــــــــــان مــــــــــــن لجنــــــــــــة كــــــــــــل مناقشــــــــــــات نتــــــــــــائج يــــــــــــوجز وتقريــــــــــــر) 
A/NCD/GCM/1/INF./1.(   

  
دة عن الرسمي االجتماع وأسفر   -٣  غيـر األمـراض مـن بشـأن الوقايـة العالميـة التنسـيق آلية اختصاصات مسوَّ

 إليـه التوصـل تـم التـي اآلراء فـي التوافـق عناصـر مالحظـة األهميـة ومـن (التذييل). طيه المرفقة ومكافحتها السارية
 التـي العناصـر في للنظر الوقت من بمزيد األعضاء الدول وطالبت النص. هذا يجسدها والتي متنوعة، جوانب في
 فـي ُعـرض والـذي ١١ إلـى ٧ مـن الفقـرات فـي الـوارد الجديـد االقتـراح ذلـك فـي بمـا آراء، توافـق إلـى فيها تتوصل لم

   الرسمي. االجتماع أثناء
  
دة التقريـر هـذا تقـديم العـام المـدير إلى الرسمي االجتماع وطلب  -٤  العالميـة التنسـيق آليـة اختصاصـات ومسـوَّ

 والثالثـين الرابعـة دورتـه فـي التنفيـذي المجلس إلى طيه، المرفقة ومكافحتها السارية غير األمراض من بشأن الوقاية
    فيها. للنظر المائة بعد
  
 عمليـــة إجـــراء بضـــمان العـــام المـــدير مطالبـــة فـــي بـــالنظر التنفيـــذي المجلـــس الرســـمي االجتمـــاع يويوصـــ  -٥

 العالميـة التنسـيق آليـة اختصاصـات تحديـد بشـأن العمـل اسـتكمال بهـدف آخـر، رسـمي اجتماع ذلك في بما متابعة،
   العالمية. الصحة لجمعية والستين السابعة الدورة انعقاد قبل السارية غير باألمراض المعنية
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  تذييلال
 

دة    بشأن الوقاية العالمية التنسيق آلية اختصاصات مسوَّ
  ومكافحتها السارية غير األمراض من

  
  عليه) (متفق والغرض النطاق

  
 تيســير فـي ومكافحتهـا السـارية غيـر األمـراض مـن بشـأن الوقايـة العالميـة التنسـيق آليـة وغـرض نطـاق يتمثـل  -١

 المحلـي الصـعيد علـى القطاعـات جميـع في وعملهم المتعددين المصلحة أصحاب ومشاركة التنسيق أنشطة وتعزيز
 السـارية غيـر األمـراض بشـأن للمنظمـة العالميـة الخطـة تنفيـذ فـي المسـاهمة أجـل مـن والعـالمي، واإلقليمـي والوطني
 تحقيـق إلـى يتوجـه فعـال نحـو علـى المـوارد باسـتخدام وذلـك المبذولـة، الجهـود ازدواجيـة تجنـب مع ،٢٠٢٠-٢٠١٣
 المصــالح تضــارب أشــكال مــن شــكل ألي لــه موجــب ال تــأثير أي مــن العموميــة والصــحة المنظمــة وحمايــة النتــائج،
  عليه) (متفق محتمًال. أو متصوَّراً  أو حقيقياً  كان سواء

  
  عليه) (متفق الجامعة والبارامترات والنهوج المبادئ

  
 والبـــارامترات ،١٨ الفقـــرة فـــي بالترتيـــب المحـــددة والنهـــوج بالمبـــادئ العالميـــة التنســـيق آليـــة تسترشـــد ســـوف  -٢

  عليه) (متفق .١٠-٦٦ع ص ج القرار ملحق من ١٥ الفقرة في المحددة
  
 الُقطريـة الجهـود دعـم إلـى النهايـة في وتهدف الُقطرية االحتياجات إلى العالمية التنسيق آلية تستند وسوف  -٣

-٢٠١٣ الســارية غيــر األمــراض بشــأن للمنظمــة العالميــة الخطــة تنفيــذ ســبيل فــي القطاعــات نطــاق علــى المبذولــة
  عليه) (متفق .٢٠٢٠

  
  عليه) (متفق العالمية التنسيق آلية وظائف

  
 األمــراض بشــأن للمنظمــة العالميــة للخطــة الســتة بــاألغراض العالميــة التنســيق آليــة وظــائف تسترشــد ســوف  -٤

  عليه) (متفق :يلي فيما الوظائف هذه وتتمثل معها، وتتماشى ٢٠٢٠-٢٠١٣ السارية غير
  
 للمنظمـة العالميـة الخطـة بتنفيـذ اإلسـراع ضـرورة بشـأن الـوعي وٕاذكـاء الـدعوة الـوعي: وٕاذكـاء الدعوة 

 ومكافحتهـا السـارية غيـر األمـراض مـن الوقايـة وتعميم ؛٢٠٢٠-٢٠١٣ السارية غير األمراض بشأن
 فــي ومكافحتهــا الســارية غيــر األمــراض مــن للوقايــة الواجبــة العنايــة وٕايــالء الدوليــة؛ التنميــة خطــة فــي

  عليه) (متفق .٢٠١٥ عام بعد لما التنمية بخطة الخاصة المناقشات
  
 أفضل أو و/ العلمية البيِّنات إلى باالستناد المعلومات وتبادل المعرفة بث والمعلومات: المعارف بث 

 بمـا ،٢٠٢٠-٢٠١٣ السـارية غيـر األمـراض بشـأن للمنظمـة العالميـة بالخطـة يتعلق فيما الممارسات
 (متفــق وترصــدها ورصــدها ومكافحتهــا الســارية غيــر األمــراض مــن والوقايــة الصــحة تعزيــز ذلــك فــي

  عليه)
  
 الخطـــة تنفيـــذ تعتـــرض التـــي العقبـــات تحديـــد يتـــيح محفـــل تـــوفير العقبـــات: وتحديـــد االبتكـــار تشـــجيع 

 واإلجــــــراءات الحلــــــول وتبــــــادل ٢٠٢٠-٢٠١٣ الســــــارية غيــــــر األمــــــراض بشــــــأن للمنظمــــــة العالميــــــة
  عليه) (متفق االبتكارية.
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 وتعزيـز تحديـد طريـق عـن القطاعـات المتعـدد العمـل فـي التقـدم القطاعـات: المتعدد العمل في التقدم 
 بشـأن للمنظمـة العالميـة الخطـة تنفيـذ فـي تسـهم أن شأنها من التي القطاعات صعيد على اإلجراءات
  عليه) (متفق وتدعمه. ٢٠٢٠-٢٠١٣ السارية غير األمراض

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

 للمنظمـة العالميـة الخطـة تنفيـذ أجل من والعالمي واإلقليمي والوطني المحلي الصعيد على والمحتملة
  عليه) (متفق .٢٠٢٠-٢٠١٣ السارية غير األمراض بشأن

  
  عليه) (متفق المشاركون

  
 االقتضـاء، حسـب اآلخـرون المشـاركون يشـمل وقـد ١.العالميـة التنسـيق آليـة قيـادة األعضاء الدول ستتولى  -٥
   يلي: مما كل
  

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

  عليه) (متفق ٢.الجهات الفاعلة غير الدول –
  

  المشاركين] [مسؤوليات
  
 تقتضــيه حســبما التقنيــة، وأدواتهــا والمعــايير بالقواعــد الخاصــة المنظمــة إرشــادات اتبــاع للمشــاركين [ينبغــي  -٦

  يلي: فيما مسؤولياتهم وستتمثل الوطنية، الظروف
  

  ؛٢٠٢٠-٢٠١٣ السارية غير األمراض بشأن للمنظمة العالمية الخطة تنفيذ دعم –

 جملـة بـين خـالل، مـن ومكافحتهـا السـارية غير األمراض من الوقاية إلى الرامية الوطنية الجهود دعم –
 بلـــدان بـــين التعـــاون وتعزيـــز البحـــوث نتـــائج وبـــث الممارســـات أفضـــل بشـــأن المعلومـــات تبـــادل أمـــور،
 التقنية بالمساعدة االهتمام مع الثالثي، والتعاون الجنوب بلدان بين والتعاون الجنوب، وبلدان الشمال
  الخصوص. وجه على

 والمســاءلة التبليــغ ُأطــر فــي للمشــاركة واالســتعداد وحمايتهــا، العموميــة الصــحة بتعزيــز االلتــزام إثبــات –
  العامة.]

  
  
  
  

                                                           
  .ومنظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي حيثما ينطبق ذلك    ١
غيـر الـدول، سـوف يتبـع  الجهـات الفاعلـةدون اإلخالل بالمناقشات الجارية بشـأن مشـاركة منظمـة الصـحة العالميـة مـع     ٢

القواعـد ذات الصــلة التــي يجـري اآلن التفــاوض بشــأنها فـي إطــار إصــالح المنظمــة،  الجهــات الفاعلـة غيــر الــدولالتعـاون مــع 
  الستون من خالل المجلس التنفيذي.والتي ستنظر فيها جمعية الصحة العالمية السابعة و 
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 وكينيـا واليابـان والهنـد البهامـا وجـزر األعضـاء ودولـه األوروبي االتحاد( االستشاري] الخبراء [فريق
ـــا وسويســـرا الروســـي واالتحـــاد وميانمـــار ـــا (جنـــوب االستشـــاري] [الفريـــق / )وزمبـــابوي وتركي  أفريقي
  )نيجيريا :الفرع حذف( / اإلسالمية) إيران وجمهورية (البرازيل متحفظ] [موقف / وزمبابوي)

  
 استشــاري وفريــق العــام والمــدير العالميــة الصــحة جمعيــة العالميــة التنســيق آليــة شــؤون تصــريف [سيتضــمن  -٧

 االختصاصــات. هــذه مــن أخــرى مواقــع فــي الــوارد النحــو علــى اإلشــراف العالميــة الصــحة جمعيــة وســتتولى دولــي.
 مــن والســيما ،٢٠٢٠-٢٠١٣ الســارية غيــر األمــراض بشــأن للمنظمــة العالميــة الخطــة تنفيــذ العــام المــدير وســيدعم
 (الواليــات العالميــة.] الصــحة بمنظمــة النفســية والصــحة الســارية غيــر األمــراض لــدائرة المســاعد العــام المــدير خــالل

   وموناكو) األعضاء ودوله األوروبي واالتحاد البرازيل الجملة: حذف( األمريكية) المتحدة
  

  (المكسيك) أو و/
  

 / [اإلرشـادات] األعضـاء) ودولـه األوروبي االتحاد( [الدولي] / االستشاري] الخبراء [فريق االستشاري الفريق سيقدم
 التنسيق بآلية الخاصة العمل خطة وضع بشأن األمانة إلى األعضاء) ودوله األوروبي واالتحاد (الصين [المشورة]
 والمكســـيك األعضـــاء ودولـــه األوروبـــي االتحـــاد( (المكســـيك).] نشـــرها] لهـــا/ [والتـــرويج ورصـــدها وتنفيـــذها العالميـــة
 الخــاص الــدور [إضــافة (البرازيــل) زمنــي] حــد [إضــافة مونــاكو). الجملــة: حــذف( )األمريكيــة المتحــدة والواليــات
  (كندا) بالدعوة]

  
  األعضــاء) ودولــه األوروبــي االتحــاد( [الــدولي] / االستشــاري] الخبــراء [فريــق االستشــاري الفريــق [ســيتكون  -٨

 العالميـــة الصـــحة منظمـــة لالئحـــة [وفقـــاً  ُيختـــارون عضـــواً  األعضـــاء) ودولـــه األوروبـــي االتحـــاد( ]١٨[ / ]٣٠[ مـــن
 إقليم كل في األعضاء الدول [من األعضاء) ودوله األوروبي االتحاد( االستشاريين] الخبراء ولجان بأفرقة الخاصة

 ممثلـين والنـرويج) ومونـاكو (ليبيـا إقلـيم] كـل مـن ٢[ / إقلـيم)] كـل مـن ٣[( / إقليم)] كل من ٤[( المنظمة أقاليم من
 الجملـة: مـن الثاني الجزء حذف( مقاعـد)] (ثالثة الحكومية غير والمنظمات مقاعد) (ثالثة الدوليين] [الشركاء عن

 وســيتولى (ماليزيــا) اإلقليمــي] الصــعيد علــى فرعيــة لجنــة إنشــاء [إضــافة: األعضــاء). ودولــه األوروبــي االتحــاد
 والصـحة السـارية غيـر األمـراض [لـدائرة وكينيـا) األعضـاء ودولـه األوروبي االتحاد حذف:( [المساعد] العام المدير

 الـــذين األعضـــاء تعيـــين العالميـــة، الصـــحة لمنظمـــة وكينيـــا) األعضـــاء ودولـــه األوروبـــي االتحـــاد حـــذف:( النفســـية]
 وخبـراء األعضاء) ودوله األوروبي االتحاد حذف:( السياسات،] [راسمي من المهارات، من مناسب بمزيج يتمتعون
 فــي التــوازن مراعــاة مــع دوليــًا، بهــم المعتــرف الســارية غيــر األمــراض مجــال فــي التقنيــين والخبــراء العموميــة الصــحة
 األربــع المــرض بفئــات الخاصــة الخبــرات فــي التــوازن إيجــاد وضــرورة الناميــة والبلــدان المتقدمــة البلــدان بــين التمثيــل
 عمليــة شــفافية إضــافة:[ المتحــدة) (الواليــات األعضــاء).] ودولــه األوروبــي االتحــاد( خطرهــا] [وعوامــل الرئيســية
  (المكسيك) األعضاء] تعيين

  
 األعضــاء) ودولــه األوروبــي االتحــاد( [الــدولي] / االستشــاري] الخبــراء [فريــق االستشــاري الفريــق ســيجتمع  -٩

  األمريكية) المتحدة (الواليات ذلك.] إلى الحاجة نشأت كلما افتراضياً  وسيجتمع سنوياً  واحدة مرة فعلياً  اجتماعاً 
  

 [الــــدولي] / االستشــــاري] الخبــــراء [فريــــق االستشــــاري للفريــــق افتراضــــي أو فعلــــي اجتمــــاع كــــل [سيتضــــمن  -١٠
 مــن المختــارين الخــاص القطــاع ممثلــي بعــض مــع للتشــاور مخصصــاً  جــزءاً  األعضــاء)، ودولــه األوروبــي االتحــاد(

 بشـأن الجاريـة المنظمـة مناقشـات سـياق فـي ُوضـعت قواعـد أي مراعـاة مـع المناقشـة، قيـد األعمـال بجدول المعنيين
 شـكل ألي لـه موجـب ال تـأثير أي مـن العموميـة والصـحة المنظمـة وحمايـة الجهات الفاعلة غيـر الـدول مع التعاون

 [إضــافة: األمريكيــة) المتحــدة (الواليــات محــتمًال.] أو متصــوَّراً  أو حقيقيــاً  كــان ســواء المصــالح تضــارب أشــكال مــن
  وباكستان) اإلسالمية إيران وجمهورية البرازيل الفقرة: حذف( (المكسيك) األعضاء] رأي على يتوقف أن ينبغي
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 [بمعرفـة االستشـاري الخبـراء فريـق / مونـاكو) :حـذف( [الـدولي] االستشـاري الفريـق اختصاصـات [ستوضع  -١١
 أعضــاء جانــب] مــن كاملــة [بمشــاركة / والصــين) (البرازيــل األعضــاء] الــدول [مــع / (مونــاكو) [بالتعــاون] األمانــة
 النهائيـــة والصــيغة والمكســيك)). األعضــاء ودولــه األوروبــي االتحـــاد الجملــة: حــذف( الــدولي] االستشــاري الفريــق

 الســــابعة العالميــــة الصــــحة جمعيــــة تعتمــــدها] [ســــوف / ومونــــاكو) (الصــــين ِقبــــل] مــــن [العتمادهــــا لالختصاصــــات
   األمريكية) المتحدة (الواليات والستين.]

  
    العامة] االجتماعات اليابان) (حذف: [تواتر 

  
 االجتماعـــات ذلـــك فـــي بمـــا الحاجـــة، حســـب [دوريـــًا، / (نيجيريـــا) ســـنويًا] [مـــرتين العالميـــة اآلليـــة [ســـتجتمع  -١٢

 المنظمـة االجتماعـات رئاسـة فـي ويشـارك ).األمريكيـة المتحـدة والواليـات وسويسرا والنرويج (المكسيك االفتراضية]
 [التبـــادل] / [[لتنـــاوب] علـــى االجتماعـــات مكـــان تغييـــر أجـــل مـــن الجهـــود تُبـــذل وســـوف عضـــو. دولـــة مـــن وممثـــل

 إذكــاء أجــل مــن وذلــك (المكســيك)]، جنيــف] فــي االجتماعــات [ُتعقــد / المنظمــة] أقــاليم وســائر جنيــف بــين (نيجيريــا)
 فــي ٢٠٢٠-٢٠١٣ الســارية غيــر األمــراض بشــأن للمنظمــة العالميــة العمــل وخطــة الســارية غيــر بــاألمراض الــوعي
   االقتضاء.] حسب ومخصصة، إقليمية اجتماعات عقد أيضاً  ويجوز العالم. أنحاء مختلف

  
  العاملة] [األفرقة

  
 أنشـطة بشـأن العالميـة التنسـيق آليـة مظلة تحت التعاوني العمل لتعزيز وسيلة العاملة األفرقة توّفر [سوف  -١٣

 الســارية غيــر األمــراض بشــأن للمنظمــة العالميــة للخطــة الســتة [األغــراض / أعــاله] المــذكورة [الوظــائف مــع تتماشــى
    المماثلة.] االهتمامات ذوي المشاركين لمجموعات وبنما) (كندا ]٢٠٢٠-٢٠١٣

  
  العالمية] التنسيق آلية أمانة بصفتها المنظمة [دور

  
 الســـارية غيـــر األمـــراض دائـــرة إطـــار فـــي للتنســـيق العالميـــة لآلليـــة األمانـــة خـــدمات المنظمـــة تـــوفِّر ســـوف  -١٤

  عليه) (متفق للمنظمة. العام المدير إلى تقاريرها وترفع النفسية والصحة
  

   يلي: كما العالمية التنسيق آلية ألمانة الرئيسية المسؤوليات تكون [وسوف  -١٥
  

 (الـرئيس) العمـل] خطط [مقترحات وضع / (نيجيريا) العمل] خطط بشأن المناقشات وتيسير [[اقتراح 
 بشـــأن اآلراء توافـــق والنـــرويج) ونيجيريـــا اإلســـالمية إيـــران وجمهوريـــة (البرازيـــل [تيســـير] / و[تشـــكيل]

 وصياغته؛] العمل خطط
  
 [تحديد]] عامل؛] فريق أي اختصاصات 
  
 بمـا [، اإلسـالمية) إيـران وجمهوريـة البرازيـل حذف:( [وقيادتها] العالمية التنسيق آلية اجتماعات [عقد 

 العاملة]؛] األفرقة االقتضاء، حسب ذلك، في
  
 فـي الشـركاء بـين فيمـا االسـتراتيجي] التعاون وتحالفات [ترتيبات تيسير النرويج) حذف:( و] [[تشجيع 

  أعاله؛] المذكورة الوظائف مع يتماشى بما العالمية التنسيق آلية
  
 العالمية؛] التنسيق بآلية تتعلق التي األنشطة عن والمعلومات لالستفسارات كمركز [العمل  
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 اإلجـــراءات مـــن مجموعـــة تنفيـــذ حـــول للمســـاءلة الخضـــوع علـــى الشـــركاء لتشـــجيع إرشـــادات [وضـــع 
 حذف:( ؛]٢٠٢٠-٢٠١٣ السارية غير األمراض بشـأن للمنظمة العالمية العمل خطة في المتضمنة
 العالميـة الخطـة تنفيـذ حول المساءلة [تيسير / والنرويج) األعضاء ودوله األوروبي واالتحاد البرازيل
 )المتحـــدة والواليـــات والمكســـيك (شـــيلي ]٢٠٢٠-٢٠١٣ الســـارية غيـــر األمـــراض بشـــأن للمنظمـــة

 التنســـيق آليـــة خـــالل مـــن المتخـــذة اإلجـــراءات حـــول المســـاءلة [تيســـير / وفنلنـــدا) البرازيـــل حـــذف:(
 (كندا) العالمية]

 
 بالمشـاركين محدَّثة قائمة ذلك في بما العالمية، التنسيق آللية افتراضي ومنتدى إلكتروني موقع [إدارة 

 ودولـه األوروبـي االتحـاد( االفتراضـية]] للمشـاورات وفـرص افتراضـي] ممارسـة [ومجتمع وبأنشطتهم،
  األعضاء).]

  
  العمل] [خطة

  
 االقتضــاء. حســب عاملــة أفرقــة أي ذلــك فــي بمــا العالميــة، التنســيق آليــة أنشــطةَ  عمــل خطــةُ  تحــدِّد [ســوف  -١٦

ـــة تضـــع وســـوف ـــدول / [المشـــاركين] مـــع بالتعـــاون العمـــل خطـــة األمان ـــد) األعضـــاء] [ال ـــدول / (الهن  األعضـــاء [ال
 مـع يتماشـى بمـا سنتين، فترة تشمل وسوف ،األمريكية) المتحدة (الواليات المعتادة] الممارسات باتباع والمشاركين،

 خـالل مـن العالميـة الصـحة [جمعيـة / للمنظمـة] العـام [المـدير يوافـق [وسـوف المنظمـة. فـي البرمجية الميزانية دورة
 خطــة علــى األمريكيــة) المتحــدة والواليــات وتنزانيــا األعضــاء ودولــه األوروبــي االتحــاد( للمنظمــة] التنفيــذي المجلــس
  النهائية.] العمل

  
  اإلدارية] [الترتيبات

  
 ُتجـرى التـي باألنشطة يتعلق فيما تكاليفهم تحمل عن المبدأ، حيث من مسؤولين، المشاركون يكون [سوف  -١٧
 لحضــور واإلقامــة الســفر مصــروفات الحصــر، ال المثــال ســبيل علــى ذلــك فــي (بمــا العالميــة التنســيق آليــة إطــار فــي

  العاملة).] األفرقة في والمشاركة االجتماعات
  

 آليــــة أمانــــة عمــــل لتمويــــل ماليــــة اعتمــــادات ٢٠١٥-٢٠١٤ للمنظمــــة البرمجيــــة الميزانيــــة تشــــمل [وســــوف  -١٨
  العالمية.] التنسيق

  
 المقدمــــة الطوعيــــة المســــاهمات خــــالل مــــن العالميــــة التنســــيق آليــــة أمانــــة أنشــــطة تمويــــل ينبغــــي [وســــوف  -١٩
 الـــدوليين الشـــركاء مـــن المقدمـــة الطوعيـــة المســـاهمات وستخضـــع الحاليـــة. المنظمـــة لممارســـات وفقـــاً  المنظمـــة، إلـــى

  الحالية.] المنظمة لممارسات العالمية، التنسيق آلية أمانة ألنشطة دعماً  المنظمة إلى الجهات الفاعلة غير الدولو 
  

  وتقييمها العالمية التنسيق آلية مّدة
  

 العمـل خطـة مـع يتماشـى بمـا ،٢٠٢٠ عام إلى ٢٠١٤ عام من العالمية التنسيق آلية استمرار المقرر من  -٢٠
 الصــحة جمعيــة تجريــه أولــي تقيــيم يتــيح وســوف .٢٠٢٠-٢٠١٣ الســارية غيــر األمــراض بشــأن للمنظمــة العالميــة
 العالميــة العمــل لخطــة المرحلــي التقريــر مراعــاة مــع العالميــة، التنســيق آليــة نتــائج تقــدير ٢٠١٧ عــام فــي العالميــة
 الصـــحة جمعيـــة إلـــى نهـــائي تقيـــيم يقـــدَّم وســـوف .٢٠١٥ عـــام بعـــد لمـــا التنميـــة وخطـــة األنفلـــونزا بلقاحـــات الخاصـــة
 وقيمتهـا العالميـة التنسـيق آليـة فعاليـة مـدى تقيـيم أجـل مـن األعضـاء الـدول فيه تنظر لكي ٢٠٢١ عام في العالمية
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 مــد إمكانيــة ذلــك فــي بمــا ،٢٠٢٥ لعــام المحــددة االختياريــة العالميــة الغايــات لتحقيــق مالءمتهــا واســتمرار المضــافة
  عليه) (متفق أدناه. المبّينة المراحل عبر العالمية التنسيق آلية تتطور وسوف لها. المحددة الفترة

  
  عليه) متفق (الجدول المرحلة  السنة

 الصحة جمعية ِقبل من اختصاصاتها على الموافقة عقب العالمية التنسيق آلية إنشاء •  ٢٠١٤
   والستين السابعة العالمية

  ١ العمل مرحلة •  ٢٠١٧-٢٠١٥
  األولي التقييم •  ٢٠١٧
  ٢ العمل مرحلة •  ٢٠٢٠-٢٠١٨
  النهائي التقييم •  ٢٠٢١

 / العالمية] التنسيق [آلية / )المتحدة والواليات األعضاء ودوله األوروبي االتحاد( [أمانة] تعقد [سوف  -٢١
 خبراء [كفريق وباكستان) والمكسيك اإلسالمية إيران جمهوريةو  والهند والصين (البرازيل العالمية] الصحة [جمعية
 [مجموعة / )األمريكية المتحدة والواليات والسودان والنرويج األعضاء ودوله األوروبي واالتحاد (البرازيل مستقل]
 جمعية إلى تقريراً  تقدم [وسوف العالمية. التنسيق آلية أحرزته الذي التقدم تقييم أجل من المشاركين] من ممثِّلة

  األمريكية) المتحدة (الواليات العالمية] الصحة

  [المساءلة]
  

 ودوله األوروبي االتحاد( حققتها] التي [اإلنجازات / تنفيذ] في المحرز [التقدم عن تقارير ُتدرج [سوف  -٢٢
 المحرز التقدم عن التقارير في السارية غير باألمراض المعنية العالمية التنسيق آلية )المتحدة والواليات األعضاء

 ٢٠١٨و ٢٠١٦ األعوام في ٢٠٢٠-٢٠١٣ السارية غير األمراض بشأن للمنظمة العالمية العمل خطة تنفيذ في
 في ُتجرى التي األنشطة على للمنظمة الرئاسية األجهزة سلطة األحوال جميع في ُتكفل [سوف وكذلك .]٢٠٢١و

 الجمل] ترتيب [تغيير السياسات.] تعريف في للمنظمة الرئاسية األجهزة واستقالل العالمية، التنسيق آلية إطار
  األمريكية) المتحدة (الواليات

 عن تقارير الجهات الفاعلة غير الدولو  الدوليون الشركاء يقدِّم سوف والمساءلة، الشفافية [وألغراض  -٢٣
 السارية غير األمراض بشأن للمنظمة العالمية العمل خطة في المدرجة األنشطة تنفيذ في المحرزة والنتائج عملهم
  العالمية.] التنسيق آلية إلى ٢٠٢٠-٢٠١٣

   المصالح] [تضارب 
  

  والمستقبلية.] الحالية التشغيلية لإلجراءات وفقاً  العالمية التنسيق آلية في المشاركة المنظمة أمانة [ُتحدِّد  -٢٤
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 المعدية غير األمراض من بشأن الوقاية الوكاالت بين المشتركة المتحدة األمم عمل بفرقة [الصالت
   المنظمة] صعيد على والمواءمة ،ومكافحتها السارية) (غير

 
 الدولية الحكومية المنظمات وسائر المتخصصة ووكاالتها وبرامجها المتحدة األمم صناديق تكون [سوف   -٢٥

 تشرين ١٤و ١٣ في األعضاء للدول رسمياً  اجتماعاً  المنظمة تعقد وسوف .العالمية التنسيق آلية في شركاء
 بين المشتركة المتحدة األمم عمل فرقة اختصاصات تحديد بشأن العمل استكمال أجل من ٢٠١٣ نوفمبر الثاني/

  ومكافحتها.] السارية) (غير المعدية غير األمراض من بشأن الوقاية الوكاالت
 

 ١٠-٦٦ع ص ج القرار في تفاصيلها الواردة المنظمة أمانة عمل مجاالت أدناه الوارد ١ الجدول [وُيلخِّص  -٢٦
 من بشأن الوقاية الوكاالت بين المشتركة المتحدة األمم عمل فرقة وأهداف العالمية التنسيق آلية ووظائف
  ومكافحتها.] السارية) (غير المعدية غير األمراض

  ]١ [الجدول

 المنظمة أمانة عمل مجاالت
  )١٠- ٦٦ع ص ج (القرار

بشــأن  العالميــة التنســيق آليــة وظــائف
 الســـارية غيـــر األمـــراض مـــن الوقايـــة

  ومكافحتها

 لألمــم التابعــة المشــتركة العمــل فرقــة أهــداف
 غيـــر األمـــراض مـــن بشـــأن الوقايـــة المتحـــدة
  ومكافحتها السارية) (غير المعدية

 الــدول إلــى التقنــي الــدعم تقــديم
 االقتضـــاء، حســـب األعضـــاء،

 العمـــــــــل خطـــــــــة تنفيـــــــــذ لـــــــــدعم
 الوقايـة بشأن للمنظمة العالمية
 الســـــارية غيـــــر األمـــــراض مـــــن

  .٢٠٢٠-٢٠١٣ ومكافحتها
  

 الــدول إلــى التقنــي الــدعم تقــديم
 االقتضـــاء، حســـب األعضـــاء،
 الــــــــــــُنظم تعزيــــــــــــز أو إلنشـــــــــــاء
 ورصــــــــــــد لترصــــــــــــد الوطنيــــــــــــة
 مـــــن الســـــارية غيـــــر األمـــــراض

 فـــي التبليـــغ عمليـــة دعـــم أجـــل
 لرصـــــد العــــالمي اإلطــــار ظــــل

  السارية. غير األمراض
  

 الــدول إلــى التقنــي الــدعم تقــديم
 االقتضـــاء، حســـب األعضـــاء،

 القطاعـات مـع التعاون للعمل/
 قطــــــــــاع بخــــــــــالف الحكوميــــــــــة
 مـــــع يتماشـــــى وبمـــــا الصـــــحة،
الجهــــــات  مــــــع العمــــــل مبــــــادئ

 وٕاذكـــاء الـــدعوة :الـــوعي وٕاذكـــاء الـــدعوة
 بتنفيـــــذ اإلســـــراع ضـــــرورة بشـــــأن الـــــوعي
 األمراض بشأن للمنظمة العالمية الخطة
 وتعمــــيم ؛٢٠٢٠-٢٠١٣ الســــارية غيــــر

 الســــــارية غيــــــر األمــــــراض مــــــن الوقايــــــة
 الدوليــــة؛ التنميــــة خطــــة فــــي ومكافحتهــــا

 مـــــــن للوقايـــــــة الواجبـــــــة العنايـــــــة وٕايـــــــالء
 فـــي ومكافحتهـــا الســـارية غيـــر األمـــراض
 لمـــا التنميـــة بخطـــة الخاصـــة المناقشـــات

  عليه) (متفق .٢٠١٥ عام بعد
  
 المعرفــة بــث والمعلومــات: المعــارف بــث

 البيِّنـات إلى باالستناد المعلومات وتبادل
 فيمــــا الممارســــات أفضــــل أو و/ العلميــــة
 بشـــأن للمنظمـــة العالميـــة بالخطـــة يتعلـــق

 ،٢٠٢٠-٢٠١٣ السارية غير األمراض
 مـن والوقايـة الصـحة تعزيـز ذلـك في بما

 ومكافحتهــــــــا الســــــــارية غيــــــــر األمــــــــراض
  عليه) (متفق وترصدها ورصدها

  
 توفير :العقبات وتحديد االبتكار تشجيع
 تعترض التي العقبات تحديد يتيح محفل

 إلــــى المقــــدم المنهجــــي الــــدعم وتنســــيق تعزيــــز
 بنــاءً  الــوطني، الصــعيد علــى األعضــاء الــدول
 دعـــم إلـــى الراميـــة جهودهـــا فـــي طلبهـــا، علـــى

 مــــــــن بالوقايــــــــة الخاصـــــــة االســــــــتجابة تـــــــدابير
 وتخفيــــف ومكافحتهـــا الســـارية غيـــر األمـــراض

   آثارها.
  

 الوقــت وفــي بانتظــام المعلومــات تبــادل تســهيل
 األمـــــم منظومـــــة كيانـــــات بـــــين فيمـــــا المناســـــب
 عـــــن الدوليـــــة الحكوميـــــة والمنظمـــــات المتحـــــدة

 القائمـــــــة واألنشـــــــطة والبـــــــرامج االســـــــتراتيجيات
ـــــــك حاليـــــــاً  ـــــــة بشـــــــأن الُمزمعـــــــة وتل  مـــــــن الوقاي

 وتخفيــــف ومكافحتهـــا الســـارية غيـــر األمـــراض
 واإلقليمـــــــي العـــــــالمي المســـــــتوى علـــــــى آثارهـــــــا

 مجتمـــــــــع إقامـــــــــة منهـــــــــا بوســـــــــائل والـــــــــوطني،
ـــــة ألعضـــــاء افتراضـــــي ممارســـــات  العمـــــل فرق
 علـى المعلومـات أحـدث تعمـيم علـى والمواظبة
 منظومـة أنشـطة لجرد قائمة وٕاعداد المشتركين

ــــة بشــــأن المتحــــدة األمــــم  األمــــراض مــــن الوقاي
 القائمـة تلـك وتحديث ومكافحتها، السارية غير

  بانتظام.
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بشــأن  العالميــة التنســيق آليــة وظــائف
 الســـارية غيـــر األمـــراض مـــن الوقايـــة

  ومكافحتها

 لألمــم التابعــة المشــتركة العمــل فرقــة أهــداف
 غيـــر األمـــراض مـــن بشـــأن الوقايـــة المتحـــدة
  ومكافحتها السارية) (غير المعدية

 مجــال فــي الفاعلــة غيــر الــدول
 غيــــــر األمــــــراض مــــــن الوقايــــــة
  ومكافحتها. السارية

  

 بشـــــأن للمنظمـــــة العالميـــــة الخطـــــة تنفيــــذ
 ٢٠٢٠-٢٠١٣ الســارية غيــر األمــراض
  االبتكاريـــة. واإلجـــراءات الحلـــول وتبـــادل
  عليه) (متفق

  
 :القطاعــات المتعــدد العمــل فــي التقــدم
 عـن القطاعـات المتعـدد العمل في التقدم
 علـــى اإلجـــراءات وتعزيـــز تحديـــد طريـــق
 أن شــــأنها مــــن التــــي القطاعــــات صــــعيد
 للمنظمـة العالميـة الخطـة تنفيذ في تسهم
-٢٠١٣ الســـارية غيـــر األمـــراض بشـــأن
  عليه) (متفق وتدعمه. ٢٠٢٠

  
 تحديـــــد المـــــوارد: تعبئـــــة إلـــــى الـــــدعوة
 التمويـل مصـادر عـن المعلومـات وتبادل
 علــى والمحتملــة القائمــة التعــاون وآليــات

ــــــي الصــــــعيد ــــــوطني المحل  واإلقليمــــــي وال
 العالميـة الخطـة تنفيـذ أجـل مـن والعالمي
 الســـارية غيـــر األمـــراض بشـــأن للمنظمـــة
  عليه) (متفق .٢٠٢٠-٢٠١٣

 المـــوارد عـــن معلومـــات علـــى الحصـــول تيســـير
 إلــــى الراميــــة الوطنيــــة للجهــــود دعمــــاً  المتاحــــة
 ومكافحتهـا السـارية غيـر األمـراض مـن الوقاية

 تعبئــــة بعمليــــة واالضــــطالع آثارهــــا، وتخفيــــف
 عليهـا، المتفـق األنشـطة لتنفيـذ الالزمـة الموارد
 وفقــاً  المشــتركة بــالبرامج المتعلقــة تلــك فيهــا بمــا

 المتحــــدة األمــــم لمجموعــــة التوجيهيــــة للمبــــادئ
   اإلنمائية.

  
 مســـتوى رفـــع أجـــل مـــن الـــدعوة أنشـــطة تعزيـــز
 غيــر األمــراض مــن للوقايــة الممنوحــة األولويــة
 الدوليــة، التنميــة خطــة فــي ومكافحتهــا الســارية

 ،٢٠١٥ عــام بعــد لمــا التنميــة خطــة فيهــا بمــا
 فـي والحكومات الدول رؤساء مصلحة وصون
 بالبيانـات اإلدالء خالل من بالتزاماتهم، الوفاء
ــــديم ــــارير وتق ــــة فــــي والمشــــاركة التق  مــــن األفرق
 األمــــم فــــي المســــتوى رفيعــــي مســــؤولين جانــــب

    المتحدة.
  

ـــــــة أعمـــــــال دمـــــــج  المتحـــــــدة األمـــــــم عمـــــــل فرق
 لمكافحــة المخصصــة الوكــاالت بــين المشــتركة
 مصـــــفوفة اســـــتخدام بينهـــــا مـــــن بطـــــرق التبـــــغ،
 التابعـــة العمـــل فرقـــة بأعضـــاء الخاصـــة العمــل
 المنظمــة اتفاقيــة بتنفيــذ المعنيــة المتحــدة لألمــم

 تواظـــــب أن ضــــمان علــــى والعمــــل اإلطاريــــة،
 تنــــــاول علــــــى العمــــــل لفرقــــــة الجديــــــدة الواليــــــة
 ومنحـــــه ينبغـــــي كمـــــا التبـــــغ مكافحـــــة موضـــــوع
   يستحقها. التي األولوية

  
 الوطنيــة للخطــط دعمــاً  الــدولي التعــاون تعزيــز

 مـــــــــن الوقايـــــــــة بشـــــــــأن والعالميـــــــــة واإلقليميـــــــــة
 مـن بطـرق ومكافحتها، السارية غير األمراض
 مجـــــال فـــــي الممارســـــات أفضـــــل تبـــــادل بينهـــــا
 وتعزيــــــز والتنظــــــيم والتشــــــريع الصــــــحة تعزيــــــز
 الصــــحيين العــــاملين وتــــدريب الصــــحية الــــُنظم
 التشــخيص ووســائل األساســية الهياكــل ووضــع
 تعزيــز خــالل ومــن الصــحية، للرعايــة المالئمــة



  EB134/14                Annex 2    ٢الملحق          ١٣٤/١٤ت م

20 

 المنظمة أمانة عمل مجاالت
  )١٠- ٦٦ع ص ج (القرار

بشــأن  العالميــة التنســيق آليــة وظــائف
 الســـارية غيـــر األمـــراض مـــن الوقايـــة

  ومكافحتها

 لألمــم التابعــة المشــتركة العمــل فرقــة أهــداف
 غيـــر األمـــراض مـــن بشـــأن الوقايـــة المتحـــدة
  ومكافحتها السارية) (غير المعدية
 نحــــــو علــــــى التكنولوجيــــــا نقــــــل ونشــــــر وضــــــع
 بشـــــروط ومســـــتدام التكلفـــــة وميســـــور مناســـــب
 األدوية إنتاج أجل من األطراف لجميع مقبولة

 والفعالــة والمأمونــة التكلفــة الميســورة واللقاحــات
  النوعية. والجيدة

 القـــرار فـــي المبّينـــة العمـــل مجـــاالت تنفيـــذ بشـــأن المنظمـــة أمانـــة )١( مـــن لكـــل الرئيســـية األنشـــطة درج[وتـــ  -٢٧
 الوكـاالت بـين المشـتركة المتحـدة األمـم عمـل فرقـة وأمانـة )٣( العالميـة؛ التنسـيق آلية وأمانة )٢( ؛١٠-٦٦ع  ص  ج

-٢٠١٤ للمنظمـــة البرمجيـــة الميزانيـــة فـــي ومكافحتهـــا، الســـارية) (غيـــر المعديـــة غيـــر األمـــراض مـــن بشـــأن الوقايـــة
  أدناه.] ٢ الجدول في مبينة الرئيسية واألنشطة ٢٠١٥.١

  ]٢ [الجدول

ـــة الرئيســـية األنشـــطة  ألمان
ــــذ المتعلقــــة المنظمــــة  بتنفي
 فــي المبّينــة العمــل مجــاالت
  ١٠-٦٦ع ص ج القرار

 فــــي المنظمــــة ألمانــــة الرئيســــية األنشـــطة
 بشـأن الوقايـة العالميـة التنسـيق آلية إطار
  ومكافحتها السارية غير األمراض من

 فــــي المنظمــــة ألمانــــة الرئيســــية األنشــــطة
 المشــتركة المتحــدة األمــم عمــل فرقــة إطــار
 األمــراض مــن بشــأن الوقايــة الوكــاالت بــين
   ومكافحتها السارية) (غير المعدية غير

 تحديـــــــــــــــد حاليـــــــــــــــاً  يجـــــــــــــــري
 المعينـة والخـدمات المنتجات
 أمانــــــــــــــة ســــــــــــــتقدمها التــــــــــــــي

 يكتمـــــــل وســـــــوف المنظمـــــــة.
 تشــــــــــرين ١١ فــــــــــي العمــــــــــل
  .٢٠١٣ نوفمبر الثاني/

: تمكــــين الــــنظم الصــــحية مــــن االســــتجابة
(ب) مـــــــــــــــــــــــــــن ٤٥مراعـــــــــــــــــــــــــــاًة للفقـــــــــــــــــــــــــــرة 

، التــــــــــــــزم رؤســــــــــــــاء A/RES/66/2 القــــــــــــــرار
والحكومــــــــــــــات بــــــــــــــأن يواصــــــــــــــلوا،  الــــــــــــــدول
ــــــــــــدعيم الشــــــــــــامل  حســــــــــــب االقتضــــــــــــاء، الت
الصــحية  الصــحية التــي تــدعم الرعايــة للــنظم

ـــــرار ـــــة. ومراعـــــاًة للق ، ١٠-٦٦ج ص ع األولي
األعضـــــاء علـــــى تنفيـــــذ خطـــــة  ُتَحــــث الـــــدول

-٢٠١٣ العالميــة للمنظمــة فــي الفتــرة العمــل
ــــــــدخالت فّعالــــــــة ٢٠٢٠ ــــــــي تتضــــــــمن ت ، الت

ــــــن الــــــنظم  التكلفــــــة وخيــــــارات سياســــــاتية ُتمكِّ
الصـــحية مـــن االســـتجابة بمزيـــد مـــن الفّعاليـــة 

اف الحتياجـــات المصـــابين بـــأمراض واإلنصـــ
  غير سارية من الرعاية الصحية. 

 العمـــــل فرقـــــة اجتماعـــــات عقـــــد إلـــــى الـــــدعوة
  وقيادتها.
 والتحالفــات التعــاون ترتيبــات وتيســير تشــجيع

 العمــل فرقــة أعضــاء بــين فيمــا االســتراتيجية
 الصــعيد علــى المبذولــة الجهــود دعــم لتعزيــز
 بهـــا تعهـــد التـــي بااللتزامـــات للوفـــاء الـــوطني
 اإلعــــــالن فــــــي والحكومــــــات الــــــدول رؤســــــاء

 المعنـــــــــــــــي المتحـــــــــــــــدة لألمـــــــــــــــم السياســـــــــــــــي
 مـــــــن والســـــــيما الســـــــارية، غيـــــــر بـــــــاألمراض

 للمنظمـــة العالميـــة العمـــل خطـــة تنفيـــذ خـــالل
-٢٠١٣ الســـــــارية غيـــــــر األمـــــــراض بشـــــــأن
٢٠٢٠.    
 افتراضــــــي ممارســــــات مجتمــــــع وٕادارة إنشــــــاء

    العمل. فرقة ألعضاء
                                                           

) توفير القيادة فيما يتعلق بالمسائل ذات األهمية الحاسمة للصحة ١الوظائف الرئيسية المسندة إلى المنظمة هي: (   ١
) وبلورة برنامج أعمال البحوث وحفز توليد المعارف المفيدة ٢والدخول في الشراكات التي تقتضي القيام بأعمال مشتركة؛ (

) وتوضيح خيارات السياسات العامة األخالقية ٤) وتحديد القواعد والمعايير وتعزيز ورصد تنفيذها؛ (٣يدها وبثها؛ (وتجس
) ورصد الوضع الصحي ٦) وٕاتاحة الدعم التقني وحفز التغيير وبناء القدرة المؤسسية المستدامة؛ (٥والمسندة بالبّينات؛ (

   وتقييم االتجاهات الصحية.



  EB134/14                Annex 2    ٢الملحق          ١٣٤/١٤ت م

21 

ـــة الرئيســـية األنشـــطة  ألمان
ــــذ المتعلقــــة المنظمــــة  بتنفي
 فــي المبّينــة العمــل مجــاالت
  ١٠-٦٦ع ص ج القرار

 فــــي المنظمــــة ألمانــــة الرئيســــية األنشـــطة
 بشـأن الوقايـة العالميـة التنسـيق آلية إطار
  ومكافحتها السارية غير األمراض من

 فــــي المنظمــــة ألمانــــة الرئيســــية األنشــــطة
 المشــتركة المتحــدة األمــم عمــل فرقــة إطــار
 األمــراض مــن بشــأن الوقايــة الوكــاالت بــين
   ومكافحتها السارية) (غير المعدية غير

 اللتزامـــــــات إلكترونيـــــــة جـــــــرد قائمـــــــة إعـــــــداد  
 الوقايـة بشـأن وأنشـطتهم العمـل فرقة أعضاء
ـــــر األمـــــراض مـــــن  ومكافحتهـــــا، الســـــارية غي

    القائمة. تلك وتحديث
 االستفسـارات علـى لإلجابة مركز مقام القيام

ـــــــديم ـــــــي األنشـــــــطة عـــــــن المعلومـــــــات وتق  الت
    العمل. فرقة أعضاء بها يضطلع
ـــارير إعـــداد  فرقـــة اجتماعـــات عـــن مـــوجزة تق
 العنـــــوان علـــــى التقـــــارير تلـــــك ونشـــــر العمـــــل

 وٕاعــــــــــــــداد ،www.who.int./ncd التــــــــــــــالي:
 فــي الُمحــرز التقــدم عــن كــذلك أخــرى تقــارير
ــــق ــــة أهــــداف تحقي ــــي العمــــل فرق  ســــتكون الت
ـــــدرج مـــــدخالت بمثابـــــة  التنســـــيق آليـــــة فـــــي ُت
 غيـــر األمـــراض مـــن الوقايـــة بشـــأن العالميـــة
   ومكافحتها. السارية
ــــر إعــــداد تنســــيق ــــس تقري  االقتصــــادي المجل

 لألمــم العــام األمــين خــالل مــن واالجتمــاعي
ــــــــــة أعمــــــــــال ودمــــــــــج المتحــــــــــدة  العمــــــــــل فرق
 المشـتركة المتحـدة لألمم السابقة المخصصة

 بمـــا التبـــغ، بمكافحـــة المعنيـــة الوكـــاالت بـــين
 فــي األطــراف بــدعم المتعلــق العمــل ذلــك فــي

 االتفاقيـة تنفيـذ فـي اإلطاريـة المنظمـة اتفاقية
    عاجل. نحو على

 واالجتمـــــاعي االقتصـــــادي المجلـــــس إحاطـــــة
 فرقــة تحـرزه الـذي التقــدم بشـأن بانتظـام علمـاً 
 للمنظمــــة العالميـــة الخطــــة تنفيـــذ فــــي العمـــل
-٢٠١٣ الســـــــارية غيـــــــر األمـــــــراض بشـــــــأن
 يقــدم لمســاهمتها تقيــيم ذلــك فــي بمــا ،٢٠٢٠
 إجـراؤه يعتزم الذي النهائي التقرير من كجزء
 اإلخـــالل دون مـــن وذلـــك ،٢٠٢١ عـــام فـــي

  بالمساءلة. الخاصة العمل فرقة بالتزامات
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٣ الملحق  
)عليه متفق(  

  
 فرقة اختصاصات بشأن العمل إلكمال األعضاء للدول الرسمي االجتماع تقرير
 غير األمراض من بشأن الوقاية الوكاالت بين المشتركة المتحدة األمم عمل

 ومسؤوليات مهام تقسيم ذلك فـي بما ومكافحتها، )السارية غير( المعدية
 وبرامجها المتحدة األمم صناديق

 
 
 المتحـــدة األمـــم عمـــل فرقـــة اختصاصـــات بشـــأن العمـــل إلكمـــال األعضـــاء للـــدول الرســـمي االجتمـــاع ُعقـــد  -١

 تقســيم ذلــك فـــي بمــا ومكافحتهــا، الســارية) (غيــر المعديــة غيــر األمــراض مــن بشــأن الوقايــة الوكــاالت بــين المشــتركة
 برئاسـة جنيـف فـي ٢٠١٣ نـوفمبر الثـاني/ تشـرين ١٤و ١٣ فـي وبرامجها المتحدة األمم صناديق ومسؤوليات مهام

 واحـــدة ومنظمـــة عضـــواً  دولـــةً  ١١٦ مـــن ممثلـــون الجلســـة حضـــر وقـــد أفريقيـــا). (جنـــوب ماكوبـــالو لينـــديوي الـــدكتور
   المتحدة. األمم منظومةل المنظمات التابعة من وأربعة اإلقليمي االقتصادي للتكامل

  
 عمـل فرقـة اختصاصـات مسـّودة بشـأن المنظمـة عـن الصـادرة المناقشـة ورقـة فـي األعضـاء الـدول ونظرت  -٢

 فــي بمـا ومكافحتهـا، السـارية) (غيـر المعدية غير األمراض من بشأن الوقاية الوكاالت بين المشتركة المتحدة األمم
 فــي وكــذلك )،A/NCD/UNT/1/2 (الوثيقــة الدوليــة والمنظمــات المتحــدة األمــم منظمــات ومســؤوليات مهــام تقســيم ذلــك
 األمـراض مـن بشـأن الوقايـة الوكـاالت بـين المشـتركة المتحـدة األمـم عمل لفرقة األول االجتماع نتائج يلخِّص تقرير
   ).A/NCD/UNT/1/INF./1 (الوثيقة ومكافحتها السارية) (غير المعدية غير

  
 بشـأن الوقايـة الوكـاالت بـين المشـتركة المتحدة األمم عمل فرقة اختصاصات على اآلراء بتوافق ُووفق وقد  -٣
  ).٣ الملحق (تذييل الُملحقة ومكافحتها السارية) (غير المعدية غير األمراض من
 
 المتحــدة األمــم عمــل فرقــة واختصاصــات التقريــر هــذا يقــدم أن العــام المــدير مــن الرســمي االجتمــاع ويطلـب  -٤

 خـالل مـن بـه، الُملحقـة ومكافحتهـا السـارية) (غيـر المعدية غير األمراض من بشأن الوقاية الوكاالت بين المشتركة
 تنظـر لكـي والسـتين السـابعة العالميـة الصـحة جمعيـة إلـى المائـة، بعـد والثالثـين الرابعـة دورته في التنفيذي المجلس
ـــداً  فيـــه، ـــدِرج أن المتحـــدة لألمـــم العـــام األمـــين إلـــى تطلـــب ألن تمهي  القـــرار تنفيـــذ عـــن تقريـــره فـــي االختصاصـــات ُي

E/RES/2013/12 ٢٠١٤ لعام الموضوعية دورته في واالجتماعي االقتصادي المجلس فيها ينظر لكي.  
 
 اإلحاطــة بغيــة ومرفقاتــه، التقريــر هــذا فــي التنفيــذي المجلــس ينظــر بــأن بشــدة الرســمي االجتمــاع ويوصــي  -٥

   فيها. تنظر لكي العالمية الصحة جمعية إلى بتقديمها والتوصية باالختصاصات علماً 
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   تذييلال
 

  الوكاالت بين المشتركة المتحدة األمم عمل فرقة اختصاصات مسّودة
  ومكافحتها، السارية) (غير المعدية غير األمراض من بشأن الوقاية

  وبرامجها المتحدة األمم صناديق ومسؤوليات مهام تقسيم ذلك في بما
  عليه) (متفق األخرى الدولية والمنظمات ووكاالتها

  
  

 (غيـــر المعديـــة غيـــر األمــــــــراض مــــــــن بشـــأن الوقايـــة الوكـــاالت بيــــــــــن المشـــتركة المتحــــــــدة األمـــــــم عمــــــل فرقـــة تؤكـــد
 مثلمـا اإلنسـان، حقـوق مـن حقـاً  بوصـفه الصـحة فـي الحـق علـى كافـة وأعضـاؤها العمـل) (فرقة ومكافحتها السارية)

  (المنظمة). العالمية الصحة منظمة ودستور اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن في عليه منصوص هو
  

 الوفـــاء فـــي مـــنهم، كـــل لواليـــة وفقـــاً  الـــدعم، تقـــديم إلـــى وأعضـــاؤها العمـــل فرقـــة بهـــا تضـــطلع التـــي األعمـــال وترمـــي
 المعنـــي المســـتوى الرفيــع المتحـــدة لألمـــم العامــة الجمعيـــة الجتمـــاع السياســي اإلعـــالن فـــي بهــا الُمتعّهـــد بااللتزامــات

 بـاألمراض المعنـي المتحـدة لألمـم السياسـي (اإلعـالن ومكافحتها السارية) (غير المعدية غير األمراض من بالوقاية
 مـن للوقايـة العالميـة الصـحة بمنظمـة الخاصـة العالميـة العمـل خطـة في التفصيل من بمزيد والمبّينة السارية)، غير

 غيـر األمـراض بشـأن للمنظمـة العالميـة العمـل (خطـة ٢٠٢٠-٢٠١٣ الفتـرة فـي ومكافحتهـا السـارية غيـر األمراض
  ).٢٠٢٠-٢٠١٣ السارية

  
  مقدمة

  
 الــدول رؤســاء أقــر الســارية غيــر بــاألمراض المعنــي المتحــدة لألمــم السياســي اإلعــالن مــن ١٣ الفقــرة فــي  -١

 مجـــال فـــي الرئيســـية المتخصصـــة الوكالـــة بوصـــفها القيـــادي المنظمـــة بـــدور والحكومـــات الـــدول وممثلـــو والحكومـــات
 وأعــادت بالصــحة، المتعلقــة السياســات مجــال فــي لواليتهــا وفقــاً  تؤديهــا التــي والمهــام األدوار ذلــك فــي بمــا الصــحة،

 لمكافحـة العـالمي الصـعيد علـى تتخـذ التـي اإلجـراءات ورصـد تعزيـز فـي وتنسـيقي قيـادي دور مـن بـه تقوم ما تأكيد
 والمصـــارف األخـــرى المعنيـــة المتحـــدة األمـــم وكـــاالت بـــه تضـــطلع الـــذي العمـــل إطـــار فـــي الســـارية غيـــر األمـــراض
  منسقة. بطريقة السارية غير لألمراض للتصدي والدولية اإلقليمية المنظمات من وغيرها اإلنمائية

  
 دعـا )السـارية غيـر( غيـر المعديـة بـاألمراض المعنـي المتحـدة لألمـم السياسـي اإلعالن من ٥١ الفقرة وفي  -٢

 فـي الرائـدة المتخصصـة المتحدة األمم وكالة بوصفها المنظمة، والحكومات الدول وممثلو والحكومات الدول رؤساء
 الدوليــة الماليــة والمؤسســات المعنيــة وبرامجهــا وصــناديقها المتحــدة األمــم منظومــة وكــاالت وســائر الصــحة، مجــال

 المبذولــة الجهــود لـدعم منســقة بطريقـة معــاً  العمــل إلـى الرئيســية الدوليـة المنظمــات مــن وغيرهـا اإلنمائيــة والمصـارف
  آثارها. من والتخفيف ومكافحتها السارية غير األمراض من للوقاية الوطني الصعيد على

 
 للمنظمـة العالميـة العمـل خطـة العالميـة الصـحة جمعية أيدت ١٠-٦٦ع ص ج القرار من ١-١ الفقرة وفي  -٣

 رؤســاء بهــا تعهــد التــي بااللتزامــات الوفــاء إلــى الخطــة هــذه وتهــدف .٢٠٢٠-٢٠١٣ الســارية غيــر األمــراض بشــأن
 العمـــل خطـــة وتضـــم الســـارية. غيـــر بـــاألمراض المعنـــي المتحـــدة لألمـــم السياســـي اإلعـــالن فـــي والحكومـــات الـــدول

 والقطـاع الـدوليون والشـركاء )٢( األعضـاء، الـدول )١( جماعيـاً  نفـذتها ما إذا ستفضي، إجراءات مجموعة المذكورة
 الغايــات بلــوغ فــي اإلســهام إلــى الراميــة الوطنيــة جهودهــا فــي الحكومــات دعــم إلــى المنظمــة، وأمانــة )٣( الخــاص،
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 الخطـة لتلـك األساسـية العناصـر ومـن .٢٠٢٥ عـام بحلـول السـارية غيـر األمـراض بشـأن التسـع االختيارية العالمية
 المبذولـة تلـك فيهـا بمـا االقتضـاء، حسـب التعاونية، الجهود أو النتائج على تركز التي المشاركة جهود وتنسيق بناء

 والصــعيد واإلقليمــي الــوطني الصــعيدين علــى ١الــدول غيــر الفاعلــة ونظيرتهــا الصــحية غيــر الفاعلــة الجهــات بمعيــة
  ومكافحتها. السارية غير األمراض من الوقاية أجل من العالمي

  
 مـع العمـل للمنظمـة العـام المـدير مـن الصـحة جمعيـة طلبـت ١٠-٦٦ع ص ج القـرار مـن ٥-٣ الفقـرة وفي  -٤

 بشأن ،٢٠١٣ أكتوبر األول/ تشرين نهاية قبل العمل الستكمال األخرى ووكاالتها وبرامجها المتحدة األمم صناديق
  الدولية. المنظمات من وغيرها ووكاالتها وبرامجها المتحدة األمم صناديق بين والمسؤوليات المهام تقسيم

  
 األمــــم عمــــل فرقــــة بشــــأن ،E/RES/2013/12 واالجتمــــاعي االقتصــــادي المجلــــس قــــرار مــــن ١ الفقــــرة وفــــي  -٥

 االقتصــادي المجلــس طلــب ومكافحتهــا، الســارية غيــر األمــراض مــن بشــأن الوقايــة الوكــاالت بــين المشــتركة المتحــدة
 المخصصـــة العمـــل فرقـــة واليـــة توســـيع طريـــق عـــن المـــذكورة العمـــل فرقـــة ينشـــئ أن العـــام األمـــين إلـــى واالجتمـــاعي
 جانــب مــن االنعقــاد إلــى العمــل فرقــة تُــدعى وســوف حاليــًا. القائمــة التبــغ بمكافحــة المعنيــة الوكــاالت بــين المشــتركة
 األمـين طريـق عـن واالجتمـاعي االقتصـادي المجلـس إلـى تقاريرهـا الفرقـة سـتقدم كما قيادتها، ستتولى التي المنظمة
 ابمـ التبـغ، بمكافحـة المعنيـة الوكـاالت بـين المشـتركة المخصصـة العمـل فرقـة بـه تقوم الذي العمل فيها وُتدرج العام
 تنفيـذ فـي التبـغ مكافحـة بشـأن اإلطاريـة العالميـة الصـحة منظمـة اتفاقيـة فـي األطـراف بـدعم المتعلق العمل ذلك في

  عاجل. نحو على االتفاقية
  
 فرقـة تتـولى أن المجلـس قـّرر ،E/RES/2013/12 واالجتمـاعي االقتصـادي المجلـس قـرار من ٢ الفقرة وفي  -٦

 المنظمـــات مـــن وغيرهـــا المعنيـــة المتخصصـــة ووكاالتهـــا وبرامجهـــا المتحـــدة األمـــم صـــناديق أنشـــطة تنســـيق العمـــل
 السياسـي اإلعـالن فـي والحكومـات الـدول رؤسـاء بهـا تعهـد التـي بااللتزامـات الوفـاء دعـم أجـل من الدولية الحكومية

 بشــأن للمنظمــة العالميــة العمــل خطــة تنفيــذ طريــق عــن وبخاصــة الســارية، غيــر بــاألمراض المعنــي المتحــدة لألمــم
  .٢٠٢٠-٢٠١٣ السارية غير األمراض

  
 األعضاء جميع المجلس حث ،E/RES/2013/12 واالجتماعي االقتصادي المجلس قرار من ٣ الفقرة وفي  -٧
 المتحـدة األمـم وصـناديق حاليـاً  القائمـة ٢التبـغ بمكافحـة المعنيـة الوكاالت بين المشتركة المخصصة العمل فرقة في

 حسـب واليتـه، إطـار فـي كل المشاركة، على األخرى الدولية الحكومية والمنظمات المتخصصة ووكاالتها وبرامجها
   العمل. فرقة أنشطة في االقتضاء،

  

                                                           
الجهات الفاعلة غير الدول األوساط األكاديمية والمنظمات غير الحكومية المعنيـة وكـذلك كيانـات مختـارة مـن  تضمنت     ١

أثبتـت التزامهـا بتعزيـز الصـحة العموميـة لتي تلك ا تضمينالقطاع الخاص، حسب االقتضاء، باستثناء دوائر صناعة التبغ، و 
 .اءلةوالمستعدة للمشاركة في األطر العامة لإلبالغ والمس

منظمة الصحة العالمية وأمانة اتفاقية منظمـة الصـحة العالميـة اإلطاريـة بشـأن مكافحـة التبـغ وٕادارة الشـؤون االقتصـادية     ٢
واالجتماعيــة فــي األمانــة العامــة ومنظمــة األمــم المتحــدة لألغذيــة والزراعــة والوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة ومنظمــة الطيــران 

لعمــل الدوليــة وصــندوق النقــد الــدولي واالتحــاد الــدولي لالتصــاالت ومفوضــية األمــم المتحــدة لحقــوق المــدني الــدولي ومنظمــة ا
اإلنسان وأمانة المنتدى الدائم المعني بقضايا الشعوب األصلية ومنظمة األمم المتحدة للطفولة ومؤتمر األمـم المتحـدة للتجـارة 

مكــين المــرأة وبرنــامج األمــم المتحــدة اإلنمــائي ومنظمــة األمــم المتحــدة والتنميــة وهيئــة األمــم المتحــدة للمســاواة بــين الجنســين وت
للتربية والعلـم والثقافـة وبرنـامج األمـم المتحـدة للبيئـة وصـندوق األمـم المتحـدة للشـراكات الدوليـة ومكتـب األمـم المتحـدة المعنـي 

ك العالميــة والمنظمــة العالميــة للملكيــة بالمخــدرات والجريمــة وصــندوق األمــم المتحــدة للســكان والبنــك الــدولي ومنظمــة الجمــار 
 الفكرية ومنظمة التجارة العالمية.
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 األمــين إلــى المجلــس طلــب ،E/RES/2013/12 واالجتمــاعي االقتصــادي المجلــس قــرار مــن ٤ الفقــرة وفــي  -٨
 عـن األعضاء الدول مع الكامل وبالتشاور للمنظمة العام المدير مع الوثيق بالتعاون يضع، أن المتحدة لألمم العام
 فرقـة بـه تقـوم الـذي العمـل الحصـر، ال المثـال سـبيل علـى تضـم، بحيـث العمل، فرقة اختصاصات المنظمة، طريق
 مــن المنظمــة أمانــة حاليــاً  بــه تقــوم الــذي والعمــل التبــغ بمكافحــة المعنيــة الوكــاالت بــين المشــتركة المخصصــة العمــل
 بشـــأن للمنظمـــة العالميـــة العمـــل لخطـــة ٤ التـــذييل فـــي بيانـــه الـــوارد النحـــو علـــى والمســـؤوليات، المهـــام تقســـيم أجـــل

 فـي االختصاصـات يـدرج أن المتحـدة لألمـم العـام األمين إلى أيضاً  وطلب ،٢٠٢٠-٢٠١٣ السارية غير األمراض
  .٢٠١٤ لعام الموضوعية دورته في المجلس فيها ينظر لكي القرار هذا تنفيذ عن تقريره

  
  ومسؤولياتهم. الفرقة أعضاء مهام تقسيم فيها بما العمل، فرقة اختصاصات التذييل هذا ويبّين  -٩
  

  االختصاصات
  

 الـــدوري والتـــواتر ومســـؤولياتهم فيهـــا والمشـــاركين أهـــدافها وكـــذلك العمـــل فرقـــة غـــرض االختصاصـــات تبـــّين  -١٠
 أعضـاء لمهـام تقسـيماً  تتضمن كما والمساءلة، اإلدارية والترتيبات واألمانة العمل وأفرقة العامة االجتماعات النعقاد
  تعاوني. نحو على ومسؤولياتهم العمل فرقة

  
  العمل فرقة غرض

  
 الـذي واالجتمـاعي االقتصـادي المجلـس قـرار منطـوق مـن ٢ الفقـرة فـي المبّين العمل فرقة غرض يلي فيما  -١١

  :٢٠١٣ يوليو تموز/ ٢٢ في اتخذه
  

 المنظمــات مــن وغيرهــا المعنيــة المتخصصــة ووكاالتهــا وبرامجهــا المتحــدة األمــم صــناديق أنشــطة "تنســيق
 اإلعـالن فـي والحكومـات الـدول رؤسـاء بهـا تعهـد التـي بااللتزامـات الوفـاء دعـم أجـل مـن الدوليـة الحكومية
 العالميـة العمـل خطـة تنفيـذ طريـق عـن وبخاصـة السـارية، غيـر بـاألمراض المعنـي المتحدة لألمم السياسي
  ."٢٠٢٠-٢٠١٣ السارية غير األمراض بشأن العالمية الصحة لمنظمة

  
  العمل فرقة أهداف

  
 مــع العمــل، فرقــة أهــداف يلــي فيمــا ،E/RES/2013/12 واالجتمــاعي االقتصــادي المجلــس قــرار علــى بنــاءً   -١٢

 وخطـة السـارية، غيـر بـاألمراض المعني المتحدة لألمم السياسي اإلعالن في المبينة الشاملة والنهج المبادئ مراعاة
 بشــأن عالميــة تنســيق آليــة إلنشــاء ودعمــاً  ،٢٠٢٠-٢٠١٣ الســارية غيــر األمــراض بشــأن للمنظمــة العالميــة العمــل
  ومكافحتها: األمراض تلك من الوقاية

  
 طلبهـا، علـى بنـاءً  الـوطني، الصـعيد علـى األعضـاء الـدول إلى المقدم المنهجي الدعم وتنسيق تعزيز  •

 وتخفيف ومكافحتها السارية غير األمراض من للوقاية االستجابة تدابير دعم إلى الرامية جهودها في
  آثارها.

  
 المتحـــدة األمـــم منظومـــة كيانـــات بـــين فيمـــا المناســـب الوقـــت وفـــي بانتظـــام المعلومـــات تبـــادل تســـهيل  •

 بشـأن الُمزمعـة وتلك حالياً  القائمة واألنشطة والبرامج االستراتيجيات عن الدولية الحكومية والمنظمات
 واإلقليمـــي العـــالمي المســـتويين علـــى آثارهـــا وتخفيــف ومكافحتهـــا الســـارية غيـــر األمـــراض مـــن الوقايــة



  EB134/14               Annex 3    ٣الملحق         ١٣٤/١٤ت م

26 

 والمواظبــة العمــل فرقــة ألعضــاء افتراضــي ممارســات مجتمــع إقامــة منهــا بوســائل الــوطني، والمســتوى
 بشـأن المتحـدة األمـم منظومـة أنشطة لجرد قائمة وٕاعداد المشتركين على المعلومات آخر تعميم على

  بانتظام. القائمة تلك وتحديث ومكافحتها، السارية غير األمراض من الوقاية
  
 مــن الوقايــة إلــى الراميــة الوطنيــة للجهــود دعمــاً  المتاحــة المــوارد عــن معلومــات علــى الحصــول تيســير  •

 لتنفيــذ الالزمــة المــوارد حشــد بعمليــة واالضــطالع آثارهــا، وتخفيــف ومكافحتهــا الســارية غيــر األمــراض
 المتحــدة األمــم لمجموعــة التوجيهيــة للمبــادئ وفقــاً  المشــتركة بــالبرامج المتعلقــة تلــك فيهــا بمــا األنشــطة،
  اإلنمائية.

  
 الســارية غيــر األمــراض مــن للوقايــة الممنوحــة األولويــة مســتوى رفــع أجــل مــن الــدعوة أنشــطة تعزيــز  •

 اهتمـــام وٕادامـــة ،٢٠١٥ عـــام بعـــد لمـــا التنميـــة خطـــة فيهـــا مـــاب الدوليـــة، التنميـــة خطـــة فـــي ومكافحتهـــا
 والمشـاركة التقـارير وتقـديم بالبيانـات اإلدالء خـالل مـن بالتزامـاتهم، بالوفـاء والحكومـات الـدول رؤساء

  المتحدة. األمم في المستوى رفيعي مسؤولين جانب من األفرقة في
  
 بوســائل التبــغ، لمكافحــة المخصصــة الوكــاالت بــين المشــتركة المتحــدة األمــم عمــل فرقــة أعمــال دمــج  •

 المنظمـــة اتفاقيـــة بتنفيـــذ المعنيـــة المتحـــدة األمـــم عمـــل فرقـــة أعضـــاء عمـــل مصـــفوفة اســـتخدام منهـــا
 موضــوع معالجــة فــي العمــل لفرقــة الجديــدة الواليــة تســتمر أن وضــمان التبــغ، مكافحــة بشــأن اإلطاريــة
  يستحقها. التي األولوية ومنحه الواجب النحو على التبغ مكافحة

  
 الســارية غيــر األمــراض مــن للوقايــة والعالميــة واإلقليميــة الوطنيــة للخطــط دعمــاً  الــدولي التعــاون تقويــة  •

 الصــحة تعزيــز مجــاالت فــي الممارســات أفضــل تبــادل خــالل مــن أمــور، جملــة فــي وذلــك، ومكافحتهــا
 المالئمـة التحتيـة البنيـة وتطـوير الصـحيين العاملين وتدريب الصحية النظم وتدعيم والتنظيم والتشريع
 نحــو علــى التكنولوجيــا نقــل ونشــر اســتحداث وبتعزيــز التشــخيص، وســائل وتطــوير الصــحية للرعايــة
 الميسـورة واللقاحـات األدويـة إنتـاج أجـل مـن للجميـع مقبولـة بشـروط ومسـتدام التكلفـة وميسور مناسب
  النوعية. والجيدة والفعالة والمأمونة التكلفة

 
  العمل فرقة أعضاء

  
 والمؤسسـات وبرامجهـا وصـناديقها المتحـدة األمـم لمنظومـة التابعـة الوكاالت في العمل فرقة أعضاء يتمثل  -١٣

 واألعضـاء المعاهـدات. وأمانـات الرئيسـية الدوليـة الحكوميـة المنظمـات مـن وغيرها التنمية ومصارف الدولية المالية
  ١األول. التذييل في ُمدرجون الممكنون

  
  العمل فرقة أعضاء مسؤوليات

  
 وحسـب مـنهم، كـل واليـة إطـار فـي منسـقة، بطريقـة الـدعم تقـديم فـي العمـل فرقـة أعضـاء مسؤوليات تتمثل  -١٤

 الــدوليين الشــركاء يخــص فيمــا المقترحــة واإلجــراءات الصــلة ذات العامــة السياســة خيــارات ورصــد لتنفيــذ االقتضــاء،
   العمل. فرقة أهداف وكذلك ،٢٠٢٠-٢٠١٣ السارية غير األمراض بشأن للمنظمة العالمية العمل خطة في الواردة

  
                                                           

 .التقرير كتابة وقت متاح غير   ١
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  العمل فرقة الجتماعات الدوري التواتر
  

 جلســة يشــمالن أن شــأنهما مــن ســنويًا، العمــل لفرقــة اجتمــاعين عقــد إلــى المنظمــة تــدعو أن الُمتــوّخى مــن  -١٥
 أن ومـــع التبـــغ. مكافحـــة بشـــأن اإلطاريـــة المنظمـــة اتفاقيـــة وتنفيـــذ التبـــغ لمكافحـــة ُتخّصـــص واحـــد يـــوم لمـــدة ســـنوية
 منهما. كل رئاسة في بالتناوب ُيختار العمل فرقة من آخر عضو مع ُتشارك أن فُيقترح االجتماعين ستقود المنظمة
 الــدخل متوســطة بلــدان فــي ذلــك فــي بمــا االجتماعــات، يستضــيفون األعضــاء مختلــف لجعــل الجهــود بــذل وينبغــي

 حســــب ومخصصــــة، إقليميــــة أخــــرى اجتماعــــات عقــــد إلــــى أيضــــاً  المنظمــــة تــــدعو أن وُيمكــــن الــــدخل. ومنخفضــــة
  آخر. مكان لها ُيحدد لم ما الشريكة، أو الداعية المؤسسات مقار في االجتماعات وُتعقد االقتضاء.

  
ـــاء وُتســـَتعَرُض  سُترَصـــدُ  الســـنوات ثنائيـــة عمـــل خطـــة سُتوَضـــع العمـــل فرقـــة غـــرض مـــع وتماشـــياً   -١٦  عقـــد أثن

  العمل. فرقة اجتماعات
  

  العمل فرقة أمانة
  

 جـزءاً  العمـل فرقـة أمانـة وستشـكل األمانـة. لهـا تـوّفر كمـا وتقودهـا، االنعقاد إلى العمل فرقة المنظمة تدعو  -١٧
  النفسية. والصحة السارية غير باألمراض المعنية المنظمة دائرة من يتجزأ ال
  

  العمل: فرقة أمانة إلى الموكلة األساسية المسؤوليات يلي وفيما  -١٨
  
  وقيادتها. العمل فرقة اجتماعات عقد إلى الدعوة  •
  
 دعــم لتعزيــز العمــل فرقــة أعضــاء بــين فيمــا االســتراتيجية والتحالفــات التعــاون ترتيبــات وتيســير تشــجيع  •

 في والحكومات الدول رؤساء بها تعهد التي بااللتزامات للوفاء الوطني الصعيد على المبذولة الجهود
 خطــة تنفيــذ خــالل مــن والســيما الســارية، غيــر بــاألمراض المعنــي المتحــدة لألمــم السياســي اإلعــالن
  .٢٠٢٠-٢٠١٣ السارية غير األمراض بشأن للمنظمة العالمية العمل

  
  العمل. فرقة ألعضاء افتراضي ممارسات مجتمع وٕادارة إنشاء  •
  
 غيـر األمـراض مـن الوقايـة بشأن وأنشطتهم العمل فرقة أعضاء اللتزامات إلكترونية جرد قائمة إعداد  •

  القائمة. تلك وتحديث ومكافحتها، السارية
  
 بهـــا يضـــطلع التـــي األنشـــطة عـــن المعلومـــات وتقـــديم االستفســـارات علـــى لإلجابـــة مركـــز مقـــام القيـــام  •

  العمل. فرقة أعضاء
  
 التـــــالي: العنـــــوان علـــــى التقـــــارير تلـــــك ونشـــــر العمـــــل فرقـــــة اجتماعـــــات عـــــن مـــــوجزة تقـــــارير إعـــــداد  •

www.who.int/ncd، التــي العمــل فرقــة أهــداف تحقيــق فــي الُمحــرز التقــدم عــن كــذلك تقــارير وٕاعــداد 
ــدرج مــدخالت بمثابــة ســتكون  الســارية غيــر األمــراض مــن الوقايــة بشــأن العالميــة التنســيق آليــة فــي ُت

  ومكافحتها.
  
 ودمــج المتحــدة لألمــم العــام األمــين خــالل مــن واالجتمــاعي االقتصــادي المجلــس تقريــر إعــداد تنســيق  •

 التبـغ، بمكافحة المعنية الوكاالت بين المشتركة المتحدة لألمم السابقة المخصصة العمل فرقة أعمال
 تنفيذ في لتبغا مكافحة بشأن اإلطارية المنظمة اتفاقية في األطراف بدعم المتعلق العمل ذلك في بما

  عاجل. نحو على االتفاقية
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 واالجتمـــاعي االقتصـــادي المجلـــس إحاطـــة بالمســـاءلة، المتعلقـــة العمـــل فرقـــة بالتزامـــات اإلخـــالل دون  •
 العالميـة العمـل خطـة تنفيـذ في العمل فرقة من المحرز بالتقدم بانتظام علماً  العالمية الصحة وجمعية
 مـــن كجـــزء إلســـهامها تقيـــيم ذلـــك فـــي بمـــا ،٢٠٢٠-٢٠١٣ الســـارية غيـــر األمـــراض بشـــأن للمنظمـــة
    .٢٠٢١ عام في المتوخى النهائي التقرير

  
  العمل فرقة بأمانة الخاصة اإلدارية الترتيبات

  
  العمل. فرقة أمانة ألنشطة الميزانية في اعتمادات تخصيص للمنظمة البرمجية الميزانيات ستتضمن  -١٩
  

 يتعلـــق فيمـــا الخاصـــة نفقـــاتهم تغطيـــة بمســـؤولية العمـــل فرقـــة أعضـــاء يتكفـــل أن المبـــدأ حيـــث مـــن وينبغـــي  -٢٠
 لحضـــور واإلقامـــة الســـفر نفقـــات الحصـــر، ال المثـــال ســـبيل علـــى (ومنهـــا العمـــل فرقـــة إطـــار فـــي المنفـــذة باألنشـــطة

  الوكاالت). بين التعاون وأنشطة االجتماعات
  

  المساءلة
  

 فرقـة تقـدم ،E/RES/2013/12 واالجتماعي االقتصادي المجلس قرار منطوق من ١ الفقرة في يرد لما طبقاً   -٢١
 فرقــة بــه تقــوم الــذي العمــل عملهــا فــي وتــدمج المتحــدة لألمــم العــام األمــين طريــق عــن المجلــس إلــى تقاريرهــا العمــل
 فـي األطـراف بـدعم المتعلـق العمـل ذلـك فـي بمـا التبـغ، بمكافحـة المعنية الوكاالت بين المشتركة المخصصة العمل
  عاجل. نحو على االتفاقية تنفيذ في التبغ مكافحة بشأن اإلطارية المنظمة اتفاقية

  
  المصالح تضارب

  
 أي مــن ومكافحتهــا الســارية غيــر األمــراض مــن بالوقايــة المتعلقــة العموميــة الصــحة سياســات حمايــة يجــب  -٢٢
  ١المصالح. تضارب أشكال من شكل ألي له موجب ال تأثير

  
 فـي بمسـؤولياتهم اضـطالعهم لـدى تعنـيهم التـي المصـالح تضـارب بسياسـات العمل فرقة أعضاء ويسترشد  -٢٣
  .٢٠٢٠-٢٠١٣ السارية غير األمراض بشأن للمنظمة العالمية العمل خطة إطار

  
 أن يلزم فإنه خارجية، أطرافاً  أو العمل فرقة في أعضاء تشمل لحالة نتيجة المصالح في تضارب نشأ وٕاذا  -٢٤
 هـــذه لمناقشـــة منبـــر وتـــوفير المصـــالح تضـــارب حـــاالت تجميـــع إلـــى يهـــدف مســـتودع مقـــام العمـــل فرقـــة أمانـــة تقـــوم

  المسائل.
  

  ومكافحتها السارية غير األمراض من الوقاية بشأن العالمية التنسيق بآلية الرابطة الصالت
  

ـــــت  -٢٥ ـــــرة طلب ـــــرار منطـــــوق مـــــن ٢-٣ الفق  مســـــودة إعـــــداد للمنظمـــــة العـــــام المـــــدير مـــــن ١٠-٦٦ع ص ج الق
  ومكافحتها. السارية غير األمراض من الوقاية بشأن عالمية تنسيق آلية اختصاصات

  

                                                           
مـن خطـة العمـل العالميـة للمنظمـة بشـأن األمـراض  ١٨وفقًا لما تنص عليه المبادئ والنهوج الشاملة الـواردة فـي الفقـرة      ١

 .٢٠٢٠-٢٠١٣غير السارية 
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 واليـــة وضـــمن واالجتمـــاعي، االقتصـــادي المجلـــس يحـــددها التـــي لواليتهـــا وفقـــاً  العمـــل، فرقـــة ُتســـهم وســوف  -٢٦
  لذلك. تبعاً  فيها وتشارك العالمية التنسيق آلية عمل في االقتضاء، حسب يخصه، فيما كلّ  أعضائها

  
  والمسؤوليات المهام تقسيم

  
 مشـترك نحـو علـى العمـل فـي العمـل فرقـة أعضـاء اضـطالع كيفيـة والمسـؤوليات المهـام تقسيم عملية تبّين  -٢٧

 األخــرى الدوليــة الحكوميــة والمنظمــات المتحــدة لألمــم التابعــة المؤسســات مــن المعنــي أنشــطة تنســيق فــي وجمــاعي
 المتحــدة لألمـم السياسـي اإلعـالن فـي والحكومـات الـدول رؤسـاء بهـا تعهـد التـي بااللتزامـات الوفـاء دعـم إلـى الراميـة
ـــذ خــالل مــن والســيما الســارية، غيــر بــاألمراض المعنــي ـــة تنفيــ ـــل خطـ ـــة العمــ  غيــر األمــراض بشــأن للمنظمــة العالميــ
  .٢٠٢٠-٢٠١٣ السارية

  
 الوقايـة بشـأن حالياً  إنجازها العمل فرقة أعضاء يواصل التي األعمال إلى والمسؤوليات المهام هذه وتستند  -٢٨
 التــي العمــل مجــاالت وتتســم األعمــال. تلــك تشــمل ومســؤوليات مهــام وهــي ومكافحتهــا، الســارية غيــر األمــراض مــن

 الناشــئة الصــحية المخــاطر تقتضــيها قــد التــي التغييــرات تجّســد وربمــا دينــامي، بطــابع العمــل فرقــة أعضــاء حــددها
 العمـل فرقـة تُـدرج وسوف األعضاء. الدول تحددها التي الجديدة والمتطلبات المرض أعباء على الطارئة والتحوالت

 المهـــام لتقســـيم ســـنتين كـــل تحـــديثاً  العالميـــة الصـــحة وجمعيـــة واالجتمـــاعي االقتصـــادي المجلـــس إلـــى تقاريرهـــا فـــي
  االقتضاء. حسب والتعديالت، والمسؤوليات،

  
 العالميـة العمـل لخطـة الستة األغراض حول أدناه الواردة والمسؤوليات المهام تقسيم عملية تنظيم ويتمحور  -٢٩

 تنـدرج التـي العمل مجاالت من مجاالً  ٢٧ حالياً  تضم وهي ،٢٠٢٠-٢٠١٣ السارية غير األمراض بشأن للمنظمة
 منها كل تتصرف شريكة وأخرى االجتماعات عقد إلى داعية مؤسسات غرض ولكل الستة. األغراض نطاق ضمن

  االقتضاء. حسب لواليتها، وفقاً 
  

  :االجتماعات عقد إلى الداعية المؤسسات مسؤوليات يلي وفيما  -٣٠
  

 يتعلـق فيمـا  عليهـا، قياسـاً  المحـرز التقـدم عـن تقـارير وٕاعـداد عمـل خطـة ووضـع العمـل نطاق تحديد  •
  .٢٠٢٠-٢٠١٣ السارية غير األمراض بشأن للمنظمة العالمية العمل خطة بأغراض

  
 نطـــاق علـــى العمـــل برنـــامج وضـــع عمليـــة وقيـــادة القطـــري المســـتوى علـــى االحتياجـــات تحديـــد تيســـير  •

  ككل. المتحدة األمم منظومة
  
 غيــــــر األمــــــراض بشــأن للمنظمــة العالميــة العمــل خطـــة مــع يتمشــى بمــا بالعمــل االضــطالع ضــمان  •

  ككل. المتحدة األمم منظومة نطاق على األنشطة مواءمة وتشجيع ،٢٠٢٠-٢٠١٣ الساريـــة
  
 المصـالح تضـارب أشـكال مـن شكل ألي له موجب ال تأثير أي من العمومية الصحة مصالح حماية  •

  محتمًال. أم متصوَّراً  أم حقيقياً  كان سواء
  
 أنحـاء جميـع فـي ومكافحتهـا السـارية غيـر األمـراض مـن الوقايـة بشـأن والتواصـل الـدعوة أنشطة قيادة  •

 غيــر األمــراض بشــأن للمنظمــة العالميــة العمــل خطــة مــع يتمشــى بمــا وذلــك المتحــدة، األمــم منظومــة
  .٢٠٢٠-٢٠١٣ السارية

  



  EB134/14               Annex 3    ٣الملحق         ١٣٤/١٤ت م

30 

 إلــى ترفعهــا تقــارير صــياغة مــن لتمكينهــا العمــل فرقــة أمانــة إلــى المناســب الوقــت فــي مــدخالت تقــديم  •
 المتعلــق العمــل فيهــا بمــا المتحــدة، لألمــم العــام األمــين خــالل مــن واالجتمــاعي االقتصــادي المجلــس
 عاجـل، نحـو على االتفاقية تنفيذ في التبغ مكافحة بشأن اإلطارية المنظمة اتفاقية في األطراف بدعم
 األمـراض بشـأن للمنظمـة العالميـة العمـل خطـة تنفيـذ عـن العالميـة الصـحة جمعيـة إلـى تقـارير وتقديم
   .٢٠٢٠-٢٠١٣ السارية غير

  
 أعمال جداول في الصلة ذات األنشطة إدماج في المحرز التقدم عن االقتضاء، حسب تقارير، تقديم  •

  يخصه. فيما كلّ  الرئاسية األجهزة
  

   كالتالي: فهي الشريكة المؤسسات مسؤوليات أما  -٣١
  

 يتعلـق فيما عليها قياساً  المحرز التقدم عن تقارير وٕاعداد عمل خطة ووضع العمل نطاق تحديد دعم  •
  .٢٠٢٠-٢٠١٣ السارية غير األمراض بشأن للمنظمة العالمية العمل خطة بأغراض

  
 غيـر األمـراض بشـأن للمنظمـة العالمية العمل خطة مع المتمشية باألنشطة االضطالع على التعاون  •

  ككل. المتحدة األمم منظومة نطاق على األنشطة مواءمة ودعم ،٢٠٢٠-٢٠١٣ السارية
  
 أي مـن العموميـة الصـحة مصـالح حمايـة بشـأن االجتماعـات عقـد إلـى الداعيـة المؤسسات مع العمل  •

  محتمًال. أم متصوَّراً  أم حقيقياً  كان سواء المصالح تضارب أشكال من شكل ألي له موجب ال تأثير
  
 األمـراض بشـأن والتواصـل الـدعوة ألنشـطة دعمـاً  االجتماعات عقد إلى الداعية المؤسسات مع العمل  •

 العالميــة العمــل خطــة مــع يتمشــى بمــا وذلــك ككــل، المتحــدة األمــم منظومــة نطــاق علــى الســارية غيــر
  .٢٠٢٠-٢٠١٣ السارية غير األمراض بشأن للمنظمة

  
 فرقــة أمانــة إلــى التوقيــت مناســبة مــدخالت تقــديم فــي االجتماعــات عقــد إلــى الداعيــة المؤسســات دعــم  •

 األمــين خــالل مــن واالجتمــاعي االقتصــادي المجلــس إلــى ترفعهــا تقــارير صــياغة مــن لتمكينهــا العمــل
 بشــأن اإلطاريــة المنظمــة اتفاقيــة فــي األطــراف بــدعم المتعلــق العمــل فيهــا بمــا المتحــدة، لألمــم العــام

 عــن العالميــة الصــحة جمعيــة إلــى تقــارير وتقــديم عاجــل، نحــو علــى االتفاقيــة تنفيــذ فــي التبــغ مكافحــة
  .٢٠٢٠-٢٠١٣ السارية غير األمراض بشأن للمنظمة العالمية العمل خطة تنفيذ

  
 المعنيـة الهيئـات أو و/ الرئاسـية األجهـزة إلـى العمـل فرقة أنشطة عن االقتضاء، حسب تقارير، تقديم  •

  يخصه. فيما كلّ 
  

 بعـد المتحـدة لألمـم تابعة مؤسسات الجدول هذا أعّدت وقد والمسؤوليات. المهام تقسيم أدناه الجدول ويبّين  -٣٢
 وهــو ٢٠١٣،١ يوليــو وتمــوز/ ٢٠١١ ديســمبر األول/ كــانون بــين الواقعــة الفتــرة فــي جــرت التــي المناقشــات مراعــاة
 ُوِضــع وقــد ٢٠٢٠.٢-٢٠١٣ الســارية غيــر األمــراض بشــأن للمنظمــة العالميــة العمــل لخطــة ٤ التــذييل علــى مبنــي

  ).٢٠١٣ أكتوبر األول/ تشرين ٣و ٢ (جنيف، العمل لفرقة األول االجتماع أثناء النهائية صيغته في الجدول
  

                                                           
  .http://www.who.int/nmh/events/ncd_task_force/en/index.htmlة لالجتماعات متاحة على العنوان التالي: القائمة الكامل   ١
تتعلق أمثلة أنشطة التعاون في تقسيم المهام والمسـؤوليات بقائمـة مؤقتـة فقـط. وتعكـف صـناديق األمـم المتحـدة وبرامجهـا    ٢

 ووكاالتها على وضع تقسيم للعمل.
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  الوكاالت بين المشتركة المتحدة األمم عمل فرقة ومسؤوليات مهام تقسيم
  ١ومكافحتها السارية) (غير المعدية غير األمراض من بشأن الوقاية

  )٢٠١٣ أكتوبر األول/ تشرين ٣ لغاية (الحالة
  

 المؤسسات  ٢،٣األغراض
 عقد إلى الداعية

  االجتماعات

 الرابطة الصالت  المقترحة العمل مجاالت
 الشركاء بإجراءات

  ٤الدوليين

  الشريكة المؤسسات

 األولويـــــــة زيـــــــادة  -١
 الوقايـــــة إلـــــى المســــندة

 غيــــــر األمــــــراض مــــــن
 ومكافحتهــــــــا الســــــــارية

 العمـــــــــل بـــــــــرامج فـــــــــي
ـــــــــة ـــــــــة العالمي  واإلقليمي

 وفـــــــــــــــــــي والوطنيــــــــــــــــــة
 اإلنمائيـــــــــة األهـــــــــداف
ــــًا، عليهــــا المتفــــق  دولي
 تـــــــــدعيم خـــــــــالل مـــــــــن

 الــــــــــــــــدولي التعــــــــــــــــاون
  والدعوة

 الصـــحة منظمـــة
  العالمية

 االهتمام إلى الدعوة ١- ١
 السارية/ غير باألمراض
 أهداف خطط/ في دمجها
  الدولية التنمية

 ،)ب( ،)(أ ٢٣
  و)( ،)ج(

  

ية للطاقة الدولية الوكالة   الذرِّ
 لمكافحة المشترك المتحدة األمم برنامج
  األيدز
  اإلنمائي المتحدة األمم برنامج
 للمستوطنات المتحدة األمم برنامج
  المتحدة) األمم (موئل البشرية
 للطفولة المتحدة األمم منظمة

  (اليونيسيف)
 المتحدة األمم لمنظومة الدائمة اللجنة
  بالتغذية المعنية

 الشراكات إدارة ٢- ١
 أصحاب بين القائمة

 المتعددين المصلحة
  الموارد وتعبئة

ية للطاقة الدولية الوكالة  )ه( ،)(د ٢٣   الذرِّ
 لمكافحة المشترك المتحدة األمم برنامج
  األيدز
  اإلنمائي المتحدة األمم برنامج
 للمستوطنات المتحدة األمم برنامج
  المتحدة) األمم (موئل البشرية
  العالمي األغذية برنامج

 من الوقاية دمج ٣- ١
 السارية غير األمراض
 مبادرات في ومكافحتها
  الدولية اإلنمائية التعاون

  (الفاو) والزراعة األغذية منظمة  (ج) ٢٣
ية للطاقة الدولية الوكالة   الذرِّ
 لمكافحة المشترك المتحدة األمم برنامج
  األيدز

                                                           
فـرص اإلسـهام كمؤسسـة داعيـة إلـى  مكتب األمم المتحدة المعني بتسـخير الرياضـة ألغـراض التنميـة والسـالمسوف يقيِّم    ١

عقد االجتماعات أو مؤسسة شريكة في عـدد مـن المجـاالت المـذكورة فـي الجـدول، علـى سـبيل المثـال مـن خـالل إنشـاء فريـق 
بتســـخير الرياضـــة ألغـــراض التنميـــة فريـــق العامـــل الـــدولي المعنـــي عامـــل مواضـــيعي بشـــأن "الرياضـــة والصـــحة" فـــي ســـياق ال

  .والسالم
األغــراض الســتة الــواردة فــي هــذا الجــدول هــي نفســها المبّينــة فــي خطــة العمــل العالميــة للمنظمــة بشــأن األمــراض غيــر    ٢

  .٢٠٢٠-٢٠١٣السارية 
مـن خطـة العمـل العالميـة للمنظمـة  ٣ّينـة فـي التـذييل ترتبط هذه األغراض الستة بالغايات التسـع العالميـة االختياريـة المب   ٣

  .٢٠٢٠-٢٠١٣بشأن األمراض غير السارية 
  .٢٠٢٠-٢٠١٣ترد في خطة العمل العالمية للمنظمة بشأن األمراض غير السارية    ٤
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 المؤسسات  ٢،٣األغراض
 عقد إلى الداعية

  االجتماعات

 الرابطة الصالت  المقترحة العمل مجاالت
 الشركاء بإجراءات

  ٤الدوليين

  الشريكة المؤسسات

  اإلنمائي المتحدة األمم برنامج
  للبيئة المتحدة األمم برنامج

  اليونيسيف
 المتحدة األمم لمنظومة الدائمة اللجنة
  بالتغذية المعنية
  الدولي البنك

ــــــــــدرة تــــــــــدعيم  -٢  الق
 والقيـــــــــــــــادة الوطنيـــــــــــــــة
 الشـــــــــــؤون وتصـــــــــــريف
 المتعــــــددة واإلجــــــراءات
 والشـــــراكات القطاعـــــات

 تســـــــــــريع أجـــــــــــل مـــــــــــن
 فــي القطريــة االســتجابة
ـــــــــة ســـــــــبيل  مـــــــــن الوقاي
 السـارية غيـر األمراض
  ومكافحتها

 األمم برنامج
 المشترك المتحدة
  ١األيدز لمكافحة

  
 األمم برنامج
 المتحدة
  اإلنمائي

  
 الصـــحة منظمـــة
  العالمية

 العمل تخطيط ١- ٢
  وتنسيقه القطاعات المتعدد

 لمكافحة المشترك المتحدة األمم برنامج  ز)( ،)(أ ٣٢
  األيدز

 من الوقاية دمج ٢- ٢
 السارية غير األمراض
 خطط في ومكافحتها

 الوطنية/ التنمية
 من الحد استراتيجيات

  الفقر

  الفاو  ز)( ،)(د ٣٢
ية للطاقة الدولية الوكالة   الذرِّ
  السرطان لبحوث الدولية الوكالة
 لمكافحة المشترك المتحدة األمم برنامج
  األيدز
 للمستوطنات المتحدة األمم برنامج
  المتحدة) األمم (موئل البشرية
  للسكان المتحدة األمم صندوق
 لشؤون المتحدة األمم مفوضية
  الالجئين
  اليونيسيف

 المتحدة األمم لمنظومة الدائمة اللجنة
  بالتغذية المعنية
  العالمي األغذية برنامج
  الدولي البنك

 التصدي تدابير دمج ٣- ٢
 السارية غير لألمراض
 المناعي العوز وفيروس
  االقتضاء حسب البشري،

  الدولية العمل منظمة  )ب(٥٠و )ز(٣٢
  للسكان المتحدة األمم صندوق
 لشؤون المتحدة األمم مفوضية
  الالجئين

  الدولي البنك
 التمويل توفير ٤- ٢

 لتدابير الالزم االبتكاري
 غير لألمراض التصدي
  السارية

  الدولي البنك  )ز(٣٢و )أ(٥٠

 بيئات إيجاد دعم ٥- ٢
 المجالين في تمكينية
 تعزز والتنظيمي القانوني

  التنمية لقانون الدولية المنظمة  ز)( ،)(و ٣٢
  للسكان المتحدة األمم صندوق

                                                           
  فقط. ٣-٢فيما يخص مجال العمل    ١
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 المؤسسات  ٢،٣األغراض
 عقد إلى الداعية

  االجتماعات

 الرابطة الصالت  المقترحة العمل مجاالت
 الشركاء بإجراءات

  ٤الدوليين

  الشريكة المؤسسات

 المواتية الصحية الحصائل
 السارية غير األمراض بشأن
 الشاملة اإلتاحة فيها (بما

 والتكنولوجيات لألدوية
  األساسية)

  الفكرية للملكية العالمية المنظمة
  ١العالمية التجارة منظمة
  الدولي البنك

 البعد معالجة ٦- ٢
 حقوق وأبعاد الجنساني
 بمسألة المتعلقة اإلنسان
 غير األمراض من الوقاية
 في ومكافحتها السارية
 لتلك التصدي تدابير

 الصعيد على األمراض
  الوطني

  التنمية لقانون الدولية المنظمة  ز)( ،)(ه ٣٢
  للسكان المتحدة األمم صندوق

 عوامـل مـن الحد  -٣
 للتغييـر القابلـة الخطر

 بــــــاألمراض المرتبطــــــة
 ومحـدداتها السارية غير

 األساســــية االجتماعيــــة
 إيجـــــــــاد خـــــــــالل مـــــــــن
زة بيئات   للصحة معزِّ

  
  
  
  

 اتفاقية أمانة
 المنظمة
 اإلطارية
  ٢التبغ لمكافحة

  الفاو
 العمــــــل منظمــــــة
  ٣الدولية
 األمم صندوق
 المتحدة
  ٤للسكان

  اليونيسيف
 الصـــحة منظمـــة
  العالمية

  
  

 اتفاقية تنفيذ  ١- ٣
 بشأن اإلطارية المنظمة
 مراعاة مع ،التبغ مكافحة

 تلّخص التي المصفوفة
 الواردة التعاون مجاالت

 وثيقة من ٦١ الفقرة في
 االقتصادي المجلس

  E/2012/70 واالجتماعي

 لمكافحة اإلطارية المنظمة اتفاقية أمانة  ٤٥
  التبغ
  والتنمية للتجارة المتحدة األمم مؤتمر
  اإلنمائي المتحدة األمم برنامج
  الدولي البنك

 القدرات تنمية ٢- ٣
 تنفيذ على الوطنية

 للحد العالمية االستراتيجية
 على الكحول تعاطي من
  ضار نحو

  اإلنمائي المتحدة األمم برنامج  ٤٥
  اليونيسيف

  الدولي البنك

 االستراتيجية تنفيذ ٣- ٣
 بشأن للمنظمة العالمية
 والنشاط الغذائي النظام
  والصحة البدني

ية للطاقة الدولية الوكالة  ٤٥   الذرِّ
  اإلنمائي المتحدة األمم برنامج
  للبيئة المتحدة األمم برنامج
  الدولي البنك

 القدرات تنمية ٤- ٣
 من الحد على الوطنية
   غير األمراض خطر

  

  الفاو  ٤٥
ية للطاقة الدولية الوكالة   الذرِّ
  للسكان المتحدة األمم صندوق

                                                           
عــن اتفاقاتهــا ذات الصــلة مــن أجــل  ووقائعيــةتقنيــة نهوضــها بهــذه المهمــة معلومــات  فــيمنظمــة التجــارة العالميــة  ســتوفِّر   ١

تقديم الدعم، عند الطلب، إلـى الـوزارات واإلدارات الحكوميـة المعنيـة لمعالجـة أوجـه التفاعـل بـين السياسـات التجاريـة والقضـايا 
  مجال األمراض غير السارية. فيالصحية 

  .١-٣مجال العمل ب يتصلفيما    ٢
  .٩-٣مجال العمل ب يتصلفيما    ٣
  .٦-٣و ٥-٣بمجالي العمل  يتصلفيما    ٤
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 المؤسسات  ٢،٣األغراض
 عقد إلى الداعية

  االجتماعات

 الرابطة الصالت  المقترحة العمل مجاالت
 الشركاء بإجراءات

  ٤الدوليين

  الشريكة المؤسسات

 األطفال بين السارية
  والمراهقين

  ١اليونيسيف
  العالمي األغذية برنامج

 القدرات تنمية ٥- ٣
 من الحد على الوطنية
 غير األمراض خطر
 النساء بين السارية
  والفتيات

 ،)ه( ،)(أ ٣٢
  ز)( ،)و(

ية للطاقة الدولية الوكالة   الذرِّ
  اإلنمائي المتحدة األمم برنامج

  اليونيسيف
  ٢للسكان المتحدة األمم صندوق
 لشؤون المتحدة األمم مفوضية
  الالجئين
  العالمي األغذية برنامج

 من الوقاية دمج ٦- ٣
 السارية غير األمراض
 صحة في ومكافحتها
   األمهات

 ،)ه( ،)(أ ٣٢
  ز)( ،)و(

ية للطاقة الدولية الوكالة   الذرِّ
 لمكافحة المشترك المتحدة األمم برنامج
  األيدز

  ٢للسكان المتحدة األمم صندوق
  اليونيسيف
 لشؤون المتحدة األمم مفوضية
  الالجئين
  العالمي األغذية برنامج

 في الصحة تعزيز ٧- ٣
 بالبيئة المتعلقة السياسات
  والطاقة

 ،)ه( ،)(أ ٣٢
  ز)(

  اإلنمائي المتحدة األمم برنامج
  للبيئة المتحدة األمم برنامج
  الدولي البنك

 في الصحة تعزيز ٨- ٣
  التعليم قطاع

 ،)ه( ،)(أ ٣٢
  ز)(

  الدولية العمل منظمة
  للبيئة المتحدة األمم برنامج

  ١اليونيسيف
  الدولي البنك

 في الصحة تعزيز ٩- ٣
 يشمل بما العمل، قطاع

 والصحة السالمة
  المهنيتين

 ،)ه( ،)(أ ٣٢
  ز)(

  الدولية العمل منظمة
  للبيئة المتحدة األمم برنامج

 الصحة/ تعزيز ١٠- ٣
 الزراعة قطاع في التغذية
  التغذية نظم وفي

  الدولية العمل منظمة  )ه( ،)(أ ٣٢
  للبيئة المتحدة األمم برنامج
 المتحدة األمم لمنظومة الدائمة اللجنة
  بالتغذية المعنية

                                                           
  ستتولى اليونيسيف تسهيل االضطالع بمجال العمل هذا.   ١
  سيتولى صندوق األمم المتحدة للسكان تسهيل االضطالع بمجال العمل هذا.   ٢
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 المؤسسات  ٢،٣األغراض
 عقد إلى الداعية

  االجتماعات

 الرابطة الصالت  المقترحة العمل مجاالت
 الشركاء بإجراءات

  ٤الدوليين

  الشريكة المؤسسات

 الــــــــــنظم تــــــــــدعيم  -٤
 وٕاعـــــــــــــــادة الصـــــــــــــــحية
 ُتعنـــــى لكـــــي توجيههـــــا
 األمـراض مـن بالوقاية

 الســـــــــــــــــــــارية غيـــــــــــــــــــــر
 ومحــــدداتها ومكافحتهــــا
 األساســــية االجتماعيــــة

 رعايـــــــــة خـــــــــالل مـــــــــن
ــــــز أوليــــــة صــــــحية  تركِّ
 وتغطيــــة النــــاس علــــى
  شاملة صحية

 الصـــحة منظمـــة
  العالمية
 الدوليـــــة الوكالـــــة
ية للطاقة   ١الذرِّ

  

 النظم تدعيم ١- ٤
 للتصدي الصحية
  السارية غير لألمراض

  لالتصاالت الدولي االتحاد  د)( ،)(ب ٥٠
 لمكافحة المشترك المتحدة األمم برنامج
  األيدز
  اإلنمائي المتحدة األمم برنامج
  للسكان المتحدة األمم صندوق
 لشؤون المتحدة األمم مفوضية
  الالجئين
  اليونيسيف

  الدولي البنك
 الموارد تعبئة ٢- ٤

 تغطية لتمويل الالزمة
 تدمج شاملة صحية
 غير األمراض من الوقاية
 المصابين ورعاية السارية

  بها

 لمكافحة المشترك المتحدة األمم برنامج  )أ( ٥٠
  األيدز
  اإلنمائي المتحدة األمم برنامج
  للسكان المتحدة األمم صندوق

  اليونيسيف
  الدولي البنك

 استحداث تعزيز ٣- ٤
 االتصال تكنولوجيات
 واستعمال اإللكترونية

  المتنقلة االتصال أجهزة

ية للطاقة الدولية الوكالة  )ج( ٥٠   الذرِّ
  اليونيسيف

 لزيادة الدعم تقديم ٤- ٤
 الطب خدمات إتاحة

  اإلشعاعي

ية للطاقة الدولية الوكالة  )ج( ٥٠   الذرِّ

 ودعــــــــــم تعزيــــــــــز  -٥
 علـــــى الوطنيـــــة القـــــدرة

 والتطـــــــــــــوير البحـــــــــــــث
 فـي بـالجودة المتسمين
 مــــــــن الوقايـــــــة مجـــــــال

 غيـــــــــــــــــر األمـــــــــــــــــراض
  ومكافحتها السارية

 الصـــحة منظمـــة
  العالمية

 عمل برنامج تعزيز ١- ٥
 إتاحة يكفل للبحوث دولي
 األدوية من المقبل الجيل

 الالزمة والتكنولوجيات
 غير األمراض لعالج
  السارية

ية للطاقة الدولية الوكالة  ٥٥   الذرِّ
  السرطان لبحوث الدولية الوكالة
  اإلنمائي المتحدة األمم برنامج

                                                           
  .فقط ٤-٤بمجال العمل  يتصلفيما    ١
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 المؤسسات  ٢،٣األغراض
 عقد إلى الداعية

  االجتماعات

 الرابطة الصالت  المقترحة العمل مجاالت
 الشركاء بإجراءات

  ٤الدوليين

  الشريكة المؤسسات

 الوطنية الجهود دعم ٢- ٥
 إتاحة زيادة إلى الرامية
 والتكنولوجيات األدوية

 حالياً  الموجودة األساسية
 غير األمراض لعالج
  السارية

ية للطاقة الدولية الوكالة  ٥٥   الذرِّ
  لالتصاالت الدولي االتحاد
 لمكافحة المشترك المتحدة األمم برنامج
  األيدز
  والتنمية للتجارة المتحدة األمم مؤتمر
   اإلنمائي المتحدة األمم برنامج

 لشؤون المتحدة األمم مفوضية
  الالجئين
  للسكان المتحدة األمم صندوق
  الفكرية للملكية العالمية المنظمة
  ١العالمية التجارة منظمة

 اتجاهــــات رصــــد  -٦
 األمـــــراض ومحـــــددات

 وتقيـــــيم الســـــارية غيـــــر
 فـــــــي المحـــــــرز التقـــــــدم

 منهـــــــــــــــــــــــا الوقايــــــــــــــــــــــة
  ومكافحتها

 الصـــحة منظمـــة
  العالمية

 وطنية نظم إقامة ١- ٦
 غير األمراض لرصد
  وترصدها السارية

  السرطان لبحوث الدولية الوكالة  ٦١
 للمستوطنات المتحدة األمم برنامج
  المتحدة) األمم (موئل البشرية

  اليونيسيف
  الدولي البنك

 تقديم في االنتظام ٢- ٦
 أساس على التقارير
 االختيارية الغايات
  العالمية

 للمستوطنات المتحدة األمم برنامج  ٦١
  المتحدة) األمم (موئل البشرية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
عــن اتفاقاتهــا ذات الصــلة مــن أجــل  ووقائعيــةنهوضــها بهــذه المهمــة معلومــات تقنيــة  فــيمنظمــة التجــارة العالميــة  ســتوفِّر   ١

تقديم الدعم، عند الطلب، إلـى الـوزارات واإلدارات الحكوميـة المعنيـة لمعالجـة أوجـه التفاعـل بـين السياسـات التجاريـة والقضـايا 
  مجال األمراض غير السارية. فيالصحية 
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  ٤ الملحق
  عليه) (متفق

  
  المجموعة بشأن العمل الختتام األعضاء الدول مشاورة تقرير

  العالمية العمل بخطة الخاصة العمل خطة مؤشرات من المحدودة
  السارية غير األمراض من للوقاية العالمية الصحة لمنظمة

  ٢٠٢٠-٢٠١٣ الفترة في ومكافحتها
  عليه) (متفق

  
 العمـــل خطـــة مؤشـــرات مـــن المحـــدودة المجموعـــة بشـــأن العمـــل الختتـــام األعضـــاء الـــدول مشـــاورة ُعقـــدت  -١

 الفتــرة فــي ومكافحتهــا الســارية غيــر األمــراض مــن للوقايــة العالميــة الصــحة لمنظمــة العالميــة العمــل بخطــة الخاصــة
 (جنــــوب ماكوبــــالو لينــــديوي الــــدكتور برئاســــة جنيــــف فــــي ٢٠١٣ نــــوفمبر الثــــاني/ تشــــرين ١٥ فــــي ٢٠٢٠-٢٠١٣
   اإلقليمي. االقتصادي للتكامل واحدة ومنظمة عضواً  دولةً  ١١٦ من ممثلون الجلسة حضر وقد أفريقيا).

  
 مـــن محـــدودة مجموعـــة وضـــع بشـــأن المنظمـــة عـــن الصـــادرة المناقشـــة ورقـــة فـــي األعضـــاء الـــدول ونظـــرت  -٢

 فــي ومكافحتهــا الســارية غيــر األمــراض مــن للوقايــة للمنظمــة العالميــة العمــل بخطــة الخاصــة العمــل خطــة مؤشــرات
  ).A/NCD/API/2 (الوثيقة ٢٠٢٠-٢٠١٣ الفترة

  
 الُملحقـــة الســـارية غيـــر بـــاألمراض الخاصـــة التســـعة العمـــل خطـــة مؤشـــرات علـــى اآلراء بتوافـــق ُووفـــق وقـــد  -٣

 غيـر األمـراض مـن للوقايـة للمنظمـة العالميـة العمل خطة تنفيذ عملية بشأن المحرز التقدم عن التقارير رفع لتوجيه
 ).التذييل( ٢٠٢٠-٢٠١٣ الفترة في ومكافحتها السارية

 
 بـاألمراض الخاصـة التسـعة العمـل خطـة ومؤشـرات التقريـر هـذا يقـدم أن العام المدير من المشاورة وتطلب  -٤

 للمنظمـة العالميـة العمـل خطـة تنفيـذ عمليـة بشـأن المحـرز التقـدم عـن التقـارير رفـع لتوجيـه بـه الُملحقـة السارية غير
 دورتــه فــي التنفيــذي المجلــس خــالل مــن ،٢٠٢٠-٢٠١٣ الفتــرة فــي ومكافحتهــا الســارية غيــر األمــراض مــن للوقايــة
  وتعتمده. فيه تنظر لكي والستين السابعة العالمية الصحة جمعية إلى المائة، بعد والثالثين الرابعة

 
 اعتمـــاد بغيـــة ومرفقاتـــه، التقريـــر هـــذا فـــي التنفيـــذي المجلـــس ينظـــر بـــأن بشـــدة الرســـمي االجتمـــاع ويوصـــي  -٥

 بشــأن المحــرز التقــدم عــن التقــارير رفــع لتوجيــه الســارية غيــر بــاألمراض الخاصــة العمــل لخطــة التســعة المؤشــرات
 ٢٠٢٠-٢٠١٣ الفتـرة فـي ومكافحتهـا السـارية غيـر األمـراض من للوقاية للمنظمة العالمية العمل خطة تنفيذ عملية

   .وبغية توصية جمعية الصحة العالمية باعتمادها
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  تذييلال
  

  التقارير رفع لتوجيه السارية غير باألمراض الخاصة العمل خطة مؤشرات
  للوقاية للمنظمة العالمية العمل خطة تنفيذ عملية بشأن المحرز التقدم عن

  .٢٠٢٠-٢٠١٣ الفترة في ومكافحتها السارية غير األمراض من
  عليه) (متفق

  
  

   السارية غير باألمراض الخاصة العمل خطة مؤشرات من محدودة مجموعة وضع معايير
  
ـــدول مشـــاورة وافقـــت  -١ ـــام األعضـــاء ال  العمـــل خطـــة مؤشـــرات مـــن المحـــدودة المجموعـــة بشـــأن العمـــل الختت

 الفتــرة فــي ومكافحتهــا الســارية غيــر األمــراض مــن للوقايــة العالميــة الصــحة لمنظمــة العالميــة العمــل بخطــة الخاصــة
 أدنـاه المبينـة المعـايير اتبـاع على ٢٠١٣ نوفمبر الثاني/ تشرين ١٥ في جنيف في اجتمعت التي ،٢٠٢٠-٢٠١٣
 التقـدم عـن التقـارير رفـع لتوجيه السارية غير باألمراض الخاصة العمل خطة مؤشرات من محدودة مجموعة لوضع
 الفتــرة فـي ومكافحتهـا الســارية غيـر األمـراض مــن للوقايـة للمنظمـة العالميــة العمـل خطـة تنفيــذ عمليـة بشـأن المحـرز
٢٠٢٠-٢٠١٣:  

  
 الســــارية غيــــر األمــــراض مــــن للوقايــــة للمنظمــــة العالميــــة العمــــل لخطــــة الســــتة األغــــراض تشــــمل أن •

 ٢٠٢٠-٢٠١٣ الفترة في ومكافحتها
  
 الوطني السياق ضمن االقتضاء، وحسب البلدان، جميع في اتباعها يمكن أن •
  
 البلدان لجميع األساسية البيانات تتاح أن •
  
 البلدان على إضافياً  عبئاً  تشكل ال البيانات لجمع أدوات توجد أن •
  
 المنظمة وأمانة الدوليين والشركاء األعضاء الدول جانب من البلدان في المحرز العام التقدم تقّيم أن •
  
 الشـامل العـالمي الرصـد (إطـار ٢ التـذييل فـي الـواردة والعشـرين الخمسة الحصائل مؤشرات تكمل أن •

 مـن للوقايـة التسـع االختياريـة العالميـة الغايـات ومجموعـة والعشـرون، الخمسـة المؤشـرات ذلك في بما
 غيــر األمــراض مــن للوقايــة للمنظمــة العالميــة العمــل خطــة مــن ،)ومكافحتهــا الســارية غيــر األمــراض
 المؤشرات هذه مع تتسق وأن ،٢٠٢٠-٢٠١٣ الفترة في ومكافحتها السارية

  
-٢٠١٤ للمنظمـة البرمجيـة الميزانيـة فـي الـواردة السـارية) غير (األمراض ٢ الفئة مؤشرات تكمل أن •

  معها. وتتسق ٢٠١٥
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  السارية غير باألمراض الخاصة العمل خطة مؤشرات
  
 الخاصــــة العمــــل خطــــةل التاليــــة التســــعة مؤشــــراتال علــــى اآلراء بتوافــــق األعضــــاء الــــدول مشــــاورة وافقــــت  -٢

 للمنظمــة العالميــة العمــل خطــة تنفيــذ عمليــة بشــأن المحــرز التقــدم عــن التقــارير رفــع لتوجيــه الســارية غيــر بــاألمراض
  :٢٠٢٠-٢٠١٣ الفترة في ومكافحتها السارية غير األمراض من للوقاية

  
  ١السارية غير باألمراض الخاصة العمل خطة مؤشر  الرقم
 بشـأن القطاعـات متعـددة مطبقـة وطنيـة عمـل خطـة أو اسـتراتيجية أو سياسة لديها التي البلدان عدد  ١

 خطـة مـع يتسـق بمـا مشـتركة خطـر وعوامـل سـارية غيـر أمـراض عـدة تشـمل السارية غير األمراض
  السارية غير األمراض بشأن ٢٠٢٠-٢٠١٣ الفترة في اإلقليمية العالمية العمل

 الصـحة وزارة داخـل السـارية غيـر األمـراض بشـأن عاملـة إدارة شـعبة/ وحدة/ لديها التي البلدان عدد  ٢
  يعادلها ما أو

 علـى الكحـول تعـاطي مـن للحـد مطبقـة عمـل خطـة أو اسـتراتيجية أو سياسـة لـديها التي البلدان عدد  أ٣
  ضار نحو

  البدني الخمول من للحد مطبقة عمل خطة أو استراتيجية أو سياسة لديها التي البلدان عدد  ب٣
 اتفاقيـة مـع يتماشـى نحـو علـى ،مطبقـة عمـل خطـة أو اسـتراتيجية أو سياسـة لـديها التي البلدان عدد  ج٣

  التبغ تعاطي عبء من الحدّ  أجل من التبغ، مكافحة بشأن اإلطارية المنظمة
 غيــر الغــذائي النظــام مــن للحــد مطبقــة عمــل خطــة أو اســتراتيجية أو سياســة لــديها التــي البلــدان عــدد  د٣

  الصحية الغذائية النظم تعزيز أو و/ الصحي
 ومسـندة الحكومـة مـن معتمـدة وطنيـة معـايير بروتوكـوالت/ توجيهيـة/ مبـادئ لـديها التـي البلـدان عدد  ٤

 الصـحية بالرعايـة خـاص نهـج خـالل مـن الرئيسـية السـارية غيـر لألمراض العالجي للتدبير بالبّينات
  المختصة السلطات أو الحكومة من معتمد به/ معترف  األولية

 غيــر بــاألمراض المتعلقــة البحــوث بشــأن مطبقــة وطنيــة عمــل وخطــة سياســة لــديها التــي البلــدان عــدد  ٥
  والسياسات التدخالت أثر وتقييم المرتكز المجتمعية البحوث ذلك في بما السارية،

 أسـاس علـى التقـارير تقـديم تتـيح السـارية غيـر األمـراض ورصـد لترصـد ُنظـم لـديها التي البلدان عدد  ٦
  السارية غير باألمراض الخاصة االختيارية العالمية التسع الغايات

  
 األمانة تعدها منفصلة وثيقة في حدَّديُ  سوف العمل لخطة المقترحة المؤشرات من مؤشر بكل يتعلق وفيما  -٣
 جمـــع وأداة األساســـية البيانــات ومصـــدر )٢٠١٤( األساســية والبيانـــات والقاســـم اإلنجــاز ومعـــايير التعريــف مـــن كــل

  .تقني مجال كل حسب المستخدمة األداة خالل من البيانات لجمع المتوقع والتواتر البيانات إجازة وعملية البيانات

                                                           
مســتوى القــدرة الوطنيـة علــى التصــدي لألمــراض غيـر الســارية. وٕاذا كانــت المســؤوليات  الغـرض مــن هــذه المؤشـرات تقيــيم   ١

  عن الصحة ُمسندة ال مركزيًا للمستويات دون الوطنية، فيمكن تطبيق هذه المؤشرات أيضًا على المستويات دون الوطنية. 
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  ٥ الملحق
  والتقييمات التقارير تسلسل  

  
 العامة الجمعية  السنة

  المتحدة لألمم
 االقتصادي المجلس

  واالجتماعي
  الدعوة  التقييم  العالمية الصحة جمعية

 التقدم عن تقرير  
 الوفاء في المحرز
 في الواردة بااللتزامات
 السياسي اإلعالن

 المعني المتحدة لألمم
 غير باألمراض
  السارية

 تنفيذ عن تقرير
 القرار

E/RES/2013/12  

 التقدم عن تقارير
 خطة تنفيذ في المحرز

 العالمية العمل
 من للوقاية للمنظمة
 السارية غير األمراض

 الفترة في ومكافحتها
٢٠٢٠-٢٠١٣  

 عن تقارير
 المحرز التقدم

 الغايات بلوغ في
 العالمية التسع

  االختيارية

 العمل خطة من ٣ التذييل
 من للوقاية للمنظمة العالمية

 السارية غير األمراض
 رةـــــالفت يــف ومكافحتها
٢٠٢٠-٢٠١٣  

 لتنفيذ مستقل تقييم
العالمية العمل خطة

 من للوقاية للمنظمة
 غير األمراض

 ومكافحتها السارية
 رةـــــالفت يـــــــف

٢٠٢٠-٢٠١٣  

 العالمي التقرير
 حالة عن للمنظمة

 غير األمراض
  السارية

٢٠١٣                
٢٠١٤  X X          X  
٢٠١٥                
٢٠١٦      X  X  X    X  
٢٠١٧            X    
٢٠١٨      X          
٢٠١٩                
٢٠٢٠            X    
٢٠٢١      X  X      X  
٢٠٢٢                
٢٠٢٣                
٢٠٢٤                
٢٠٢٥                
٢٠٢٦        X        
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  ٦ الملحق
  

  الموصى األولوية ذات اإلجراءات على عامة نظرة
  األعضاء الدول تتخذها بأن

  
  ١األعضاء الدول تتخذه بأن الموصى األولوية ذو اإلجراء  العمل مجال
 مراعــــاة مــــع الوطنيــــة، األوضــــاع أســــاس علــــى ٢٠٢٥ لعــــام وطنيــــة غايــــات تحديــــد   الشؤون تصريف

  السارية غير باألمراض الخاصة االختيارية العالمية التسع الغايات
 فــــــي الغايــــــات هــــــذه لبلــــــوغ القطاعــــــات متعــــــددة وطنيــــــة وخطــــــط سياســــــات وضــــــع
 غيــر األمـراض مـن للوقايـة للمنظمـة العالميـة العمـل خطـة مراعـاة مـع ،٢٠٢٥ عـام

  ٢٠٢٠ -٢٠١٣ الفترة في ومكافحتها السارية
 عـــام فـــي الشـــاملين وتقييمهـــا المتحـــدة لألمـــم العامـــة الجمعيـــة الســـتعراض التحضـــير
  ومكافحتها السارية غير األمراض من الوقاية بشأن المحرز للتقدم ٢٠١٤

 التعــــــــــرض مــــــــــن الحــــــــــدّ 
 ذات الخطــــــــــر لعوامــــــــــل
 غيـــر بـــاألمراض الصـــلة
   السارية

 خطــة مــن ٣ التــذييل فــي الُمدرجــة والميســورة للغايــة التكلفــة الفّعالــة التــدخالت تنفيــذ
 الفتــرة فــي ومكافحتهــا الســارية غيــر األمــراض مــن للوقايــة للمنظمــة العالميــة العمــل
٢٠٢٠-٢٠١٣   

ــــنظم تمكــــين  الصــــحية ال
  االستجابة من

 خطــة مــن ٣ التــذييل فــي الُمدرجــة والميســورة للغايــة التكلفــة الفّعالــة التــدخالت تنفيــذ
 الفتــرة فــي ومكافحتهــا الســارية غيــر األمــراض مــن للوقايــة للمنظمــة العالميــة العمــل
٢٠٢٠-٢٠١٣  

  يشمل: بما السارية غير األمراض ترصد تعزيز  النتائج قياس
 ومحدداته الخطر عوامل رصد

 والمراضة) (الوفيات الحصائل

 الصحية. النظم استجابة
 جمــــع ضــــمان أجــــل مــــن الوطنيــــة، الصــــحية المعلومــــات نظــــم فــــي الترصــــد إدمــــاج
 بلــوغ ســبيل فــي المحــرز التقــدم ورصــد والعشــرين الخمســة المؤشــرات عــن البيانــات
  السارية غير باألمراض الخاصة االختيارية العالمية التسع الغايات
 تقـديم وتنسيق للمنظمة، السارية غير األمراض اتجاهات بشأن بالمعلومات اإلسهام
  العالمية. التحليالت مع القطرية التقارير

  
=     =     =  

                                                           
  .١٠-٦٦ج ص عوقرار جمعية الصحة العالمية   A/RES/66/2مع مراعاة قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة     ١


