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  ومكافحتها: غير السارية األمراض من الوقاية
  لالجتماع االستجابة للتكليفات المحددة من أجل التحضير

   لألمم العامة للجمعية المستوى الرفيع الثالث
   المعدية غير األمراض من الوقاية بشأن المتحدة

  ٢٠١٨ومكافحتها في عام ) السارية غير(
  
  

  تقرير من المديرة العامة
  
  
للتقدم المحرز فـي مجـال الوقايـة  ٢٠١٨استعدادًا للمراجعة الشاملة في الجمعية العامة لألمم المتحدة عام   -١

، يقدم هذا التقرير أخر المستجدات بشأن االستجابة للتكليفـات ومكافحتها) السارية غير( المعدية غيرمن األمراض 
، وقــرار الجمعيـة العامــة لألمــم ١٠-٦٦ج ص عالمحـددة الموكلــة إلـى األمانــة بموجـب قــرار جمعيـة الصــحة العالميـة 

 .٢٠١٤/١٠، وقرار المجلس االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم المتحدة ٦٨/٣٠٠المتحدة 
  
  يفات عالمية محددةلتك

 
  تتمثل التكليفات المحددة الموكلة للمنظمة في ما يلي:  -٢

 غيــر األمــراضعــن التقــدم المحــرز فــي تنفيــذ خطــة العمــل العالميــة بشــأن الوقايــة مــن  اً أن تقــدم تقــارير  -
، وفــــي بلــــوغ الغايــــات العالميــــة االختياريــــة التســــع المتعلقــــة بــــاألمراض غيــــر ٢٠٢٠-٢٠١٣ الســــارية

 سارية؛ال

 لخطة العمل العالمية؛ ٣أن تقترح تحديث التذييل  -

ة مساھماتونشر  تسجيللأن تضع نھجاً يمكن استخدامه  - ق الجھات الفاعل دول بھدف تحقي ر ال  غي
 الغايات العالمية االختيارية التسع؛

ة في مجال  - ة الرسمية المقدم األمـراض غيـر أن تضع رمزاً للغرض بھدف تتبع المساعدات اإلنمائي
 ؛السارية

بشأن  ةالخاصة بآلية التنسيق العالمي ٢٠١٥-٢٠١٤غ عن التقدم المحرز في تنفيذ خطة العمل لّ أن تب -
 ومكافحتها؛ األمراض غير الساريةالوقاية من 

ه  - ا أحرزت غ عم فرقـة عمــل األمـم المتحــدة المشـتركة بـين الوكــاالت بشـأن الوقايــة مـن األمــراض أن تبل
 ؛مكافحتهاغير المعدية (غير السارية) و 

دة  - م المتح ام لألم ين الع ى األم ة إل ة للمنظم ديرة العام تقدمه الم ذي س ر ال وجزاً للتقري أن تعرض م
 .٢٠١٨تمھيداً لالستعراض الشامل له في الجمعية العامة لألمم المتحدة في 
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  ٢٠٢٠-٢٠١٣خطة العمل العالمية للوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها 
  

طيــه تقريــرًا عـن التقــدم المحــرز فــي  ةالعامـ ةقــدم المــدير ت، ١٠-٦٦ج ص عمــن القـرار  )٩(٣ اسـتجابة للفقــرة  -٣
 خــالل الفتــرة مــن أيــار/ ٢٠٢٠-٢٠١٣ومكافحتهــا  األمــراض غيــر الســاريةتنفيــذ خطــة العمــل العالميــة للوقايــة مــن 

هـا إلـى جمعيـة الصـحة إلـى المجلـس التنفيـذي للنظـر فيهـا قبـل إحالت ٢٠١٥أكتوبر  إلى تشرين األول/ ٢٠١٣مايو 
  .١العالمية التاسعة والستين. ويرد التقرير في الملحق 

  
 ٣لعمليـة تحـديث التـذييل  اً ، تقـدم المـديرة العامـة اقتراحـ١٠-٦٦ج ص عمن القرار  )١٠(٣واستجابة للفقرة   -٤

  .٢. ويرد المقترح في الملحق ٢٠١٦من خطة العمل العالمية لعام 
  

  مة بشأن األمراض غير الساريةآلية الرصد العالمية للمنظ
  

، تقــدم المــديرة العامـة طيــه تقريــرًا عـن التقــدم المحــرز فــي ١٠-٦٦ج ص عمــن القـرار  )٩(٣اسـتجابة للفقــرة   -٥
ــ ٢٠١٥عــام  إلــى المجلــس التنفيــذي  األمراض غيــر الســاريةفــي بلــوغ الغايــات العالميــة االختياريــة التســع المتعلقــة ب

  .٣ عية الصحة العالمية التاسعة والستين. ويرد التقرير في الملحقللنظر فيها قبل إحالتها إلى جم
  

فـي تحقيـق الغايـات الجهات الفاعلـة غيـر الـدول النهج التي يمكن استخدامها لتسجيل ونشر مساهمات 
  األمراض غير الساريةالعالمية االختيارية التسع المتعلقة ب

  
، توضـــح المـــديرة العامـــة عمليـــة ٦٨/٣٠٠مـــم المتحـــدة مـــن قـــرار الجمعيـــة العامـــة لأل ٣٧ اســـتجابة للفقـــرة   -٦

فــي تحقيــق  الجهــات الفاعلــة غيــر الــدول، نهــج يمكــن اســتخدامه لتســجيل ونشــر مســاهمات ٢٠١٦إعــداد، فــي عــام 
قبـل إحالتـه  ١٤٠ ـالتنفيذي في دورتـه الـ للمجلس األمراض غير الساريةالغايات العالمية االختيارية التسع المتعلقة ب

  .٤لصحة العالمية السبعين. وترد عملية إعداد النهج في الملحق إلى جمعية ا
  

  األمراض غير الساريةتتبع المساعدات اإلنمائية الرسمية المتعلقة ب
  

، تعكف األمانة اآلن على إعداد مسودة ٦٨/٣٠٠من قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة  ٣٣ دعمًا للفقرة  -٧
، والتي قد يرغـب األمراض غير الساريةمساعدات اإلنمائية الرسمية المتعلقة بورقة تقنية عن مدونة الغرض لتتبع ال

أعضاء لجنة المساعدات اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي في النظر فيها فـي عـام 
بهـدف التمـاس  ٢٠١٦. وتنظر األمانة في إجراء مشاورات عبر شبكة اإلنترنت خالل الربع األول مـن عـام ٢٠١٦

التعليقــات علــى المســودة األوليــة مــن الــدول األعضــاء واألجهــزة التابعــة لمنظومــة األمــم المتحــدة والمنظمــات الدوليــة 
منظمات المجتمـع المـدني واألوسـاط األكاديميـة والقطـاع الخـاص والمؤسسـات الخيريـة. وسـتعتبر حصـائل و األخرى 

المقدمــة لجمعيــة الصــحة  التقنيــة الورقــة مســّودةاألمانــة فــي اســتكمال  المشــاورات بمثابــة مــدخالت يســتند إليهــا عمــل
  التاسعة والستين للنظر فيها.

  
  ومكافحتها األمراض غير الساريةبالوقاية من  ةالمتعلق ةآلية التنسيق العالمي

  
 ســـاريةاألمـــراض غيـــر البالوقايـــة مـــن  ةالمتعلقـــ ةبشـــأن اختصاصـــات آليـــة التنســـيق العالميـــ ١٤ وفقـــًا للفقـــرة  -٨

عن التقدم المحرز في تنفيذ اإلجراءات الواردة في خطة العمـل الخاصـة بآليـة  اً ومكافحتها، تقدم المديرة العامة تقرير 
إلى المجلس التنفيـذي للنظـر فيـه قبـل إحالتـه إلـى جمعيـة الصـحة العالميـة التاسـعة  ٢٠١٥-٢٠١٤التنسيق العالمي

  .٥والستين. ويرد التقرير في الملحق 
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ــة عمــ ل األمــم المتحــدة المشــتركة بــين الوكــاالت بشــأن الوقايــة مــن األمــراض غيــر المعديــة (غيــر فرق
  السارية) ومكافحتها

  
بتقرير المديرة  اً ، أحاط المجلس االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم المتحدة علم٢٠١٥/٨بموجب القرار   -٩

وكــاالت بشــأن الوقايــة مــن األمــراض غيــر المعديــة العامـة للمنظمــة بشــأن فرقــة عمــل األمــم المتحــدة المشــتركة بـين ال
، وطلب إلى األمين العام لألمم المتحدة ٢٠١٤/١٠من القرار  ٣بالفقرة  عمالً ومكافحتها والذي قدم (غير السارية) 

. ويـرد مـا أحرزتـه فرقـة العمـل فـي الفتـرة ٢٠١٦حـرز مـن تقـدم فـي دورتـه التـي سـتعقد فـي عـام أُ أن يقدم تقريرًا عما 
  .٦في الملحق  ٢٠١٥نوفمبر  سان/ أبريل إلى تشرين الثاني/من ني

  
  التقرير المقدم إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة

  
، طلبــت الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة مــن األمــين العــام لألمــم ٦٨/٣٠٠مــن القــرار  ٣٨بموجــب الفقــرة   -١٠

الصـــناديق ذات الصـــلة والبـــرامج والوكـــاالت المتحـــدة، بالتعـــاون مـــع الـــدول األعضـــاء ومنظمـــة الصـــحة العالميـــة و 
عــن التقـدم المحــرز فـي تنفيــذ الوثيقــة  ٢٠١٧ عـام المتخصصـة التابعــة لمنظومـة األمــم المتحـدة، تقــديم تقريـر بنهايــة

الختامية لالجتمـاع رفيـع المسـتوى للجمعيـة العامـة بشـأن االسـتعراض الشـامل وتقيـيم التقـدم المحـرز فـي الوقايـة مـن 
واإلعــالن السياســي الصــادر عــن االجتمــاع الرفيــع المســتوى للجمعيــة العامــة  ١،لمعديــة ومكافحتهــااألمــراض غيــر ا

تمهيدا إلجراء  ٢ومكافحتها إلى الدول األعضاء للنظر فيه،(غير السارية) بشأن الوقاية من األمراض غير المعدية 
المعديــــة (غيــــر الســــارية) ، للتقــــدم المحــــرز فــــي الوقايــــة مــــن األمــــراض غيــــر ٢٠١٨اســــتعراض شــــامل، فــــي عــــام 

  .٧ومكافحتها. وترد مالمح التقرير الذي ستقدمه المديرة العامة إلى األمين العام لألمم المتحدة في الملحق 
  

  ٢٠١٥في عام  األمراض غير الساريةرصد المنظمة للتقدم المحرز في مجال 
  

ديـة (غيـر السـارية) فـي اإلعـالن تم صياغة خارطـة طريـق إلعـداد االسـتجابة الوطنيـة لألمـراض غيـر المع  -١١
. وتتضـــمن هـــذه األخيـــرة أربعـــة إجـــراءات محـــددة زمنيـــة ألـــزم ٢٠١٤والوثيقـــة الختاميـــة لعـــام  ٢٠١١السياســـي لعـــام 

مـن أجـل التحضـير لالجتمـاع الثالـث الرفيـع المسـتوى  ٢٠١٦و ٢٠١٥الوزراء أنفسهم بإعطائها األولوية في عامي 
  :٢٠١٨ عام ) ومكافحتها فيمراض غير المعدية (غير الساريةن الوقاية من األللجمعية العامة لألمم المتحدة بشأ

ومؤشــرات العمليــة علــى أســاس  ٢٠٢٥، النظــر فــي وضــع الغايــات الوطنيــة لعــام ٢٠١٥بحلــول عــام  -
األمراض األوضــاع الوطنيــة، مــع األخــذ بعــين االعتبــار الغايــات العالميــة االختياريــة التســع المتعلقــة بــ

  ؛غير السارية
، النظر في إعداد السياسات والخطط الوطنية المتعددة القطاعات لتحقيق الغايات ٢٠١٥حلول عام ب -

، مــع األخــذ بعــين االعتبــار خطــة العمــل العالميــة للوقايــة مــن األمــراض  ٢٠٢٥الوطنيــة بحلــول عــام 
  ؛٢٠٢٠-٢٠١٣غير المعدية ومكافحتها 

 األمراض غيــر الســاريةالمرتبطــة بــ، حســب االقتضــاء، الحــد مــن عوامــل الخطــر ٢٠١٦بحلــول عــام  -
والمحــددات االجتماعيــة األساســية مــن خــالل تنفيــذ التــدخالت وخيــارات السياســات لتهيئــة بيئــة مواتيــة 

  من خطة العمل العالمية؛ ٣للصحة، باالعتماد على اإلرشادات الواردة في التذييل 

                                                           
 ).٢٠١٤( ٦٨/٣٠٠قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة     ١

 ).٢٠١١( ٦٦/٢قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة     ٢
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األمـراض يـز الوقايـة مـن ، حسـب االقتضـاء، تعزيـز الـنظم الصـحية وتوجيههـا لتعز ٢٠١٦بحلول عام  -
ومكافحتهــا والمحــددات االجتماعيــة األساســية مــن خــالل الرعايــة الصــحية األوليــة التــي  غيــر الســارية

تضع األفراد في صميم اهتمامها والتغطية الصحية الشاملة في جميع مراحل الحيـاة، باالعتمـاد علـى 
  من خطة العمل العالمية. ٣اإلرشادات الواردة في التذييل 

  
فـي قمـة األمـم المتحـدة  ٢٠١٥لعـام  األمـراض غيـر السـاريةأطلقت المنظمة أداة رصد التقـدم المحـرز فـي   -١٢

. وتشير أداة الرصد إلـى مـدى التـزام الـدول األعضـاء ٢٠١٥سبتمبر  أيلول/ ٢٥للتنمية المستدامة في نيويورك في 
وفقا للمذكرة التقنية التي نشرتها المـديرة العامـة فـي بتلبية تلك االلتزامات األربعة المحددة زمنيا،  ١٩٤البالغ عددها 

  ٢٠١٥.١مايو  أيار/ ١
  

  بالنسبة للدول األعضاء اإلجراءات ذات األولوية
  
 األعضــاء علــى تــم تشــجع الــدول ،٢٠١٨ عــام فــيوالــذي ســيعقد  الرفيــع المســتوىالثالــث  لالجتمــاع تمهيــداً   -١٣

 للمساهمة في االستجابات الوطنية تعزيز تم تشجيعها على، الطويلعلى المدى . فهذه االلتزامات اإلسراع في تنفيذ
األمـراض غيـر الناجمـة عـن  الوفيـات المبكـرة ألهـداف التنميـة المسـتدامة والمتعلقـة بالحـد مـن الغايـة العالميـةتحقيق 
  ).١ (الشكل ٢٠٣٠ عام بحلول الوقاية والعالج من خاللبمقدار الثلث  السارية

   

                                                           
١    http://www.who.int/nmh/events/2015/getting-to-2018/en/. 
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األمــراض غيــر للوقايــة مــن  والغايــات العالميــة االختياريــة التســع ميــة المســتدامةأهــداف التن  :١الشكل
  ومكافحتها السارية

  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
  

  المجلس مدعو إلى أن ينظر في مشروع القرار التالي:  -١٤
  

  المجلس التنفيذي،
  

ومكافحتهــــا: االســــتجابة  اض غيــــر الســــاريةاألمــــر  مــــن الوقايــــةبعــــد النظــــر فــــي التقريــــر الخــــاص ب
المتحــدة  لألمــم العامــة للجمعيــة المســتوى الرفيــع للتكليفــات المحــددة مــن أجــل التحضــير لالجتمــاع الثالــث

  ٢٠١٨،١ومكافحتها في عام ) السارية غير( المعدية غير األمراض من الوقاية بشأن
  

  قرار التالي:جمعية الصحة العالمية التاسعة والستين باعتماد ال يوصي
  

  جمعية الصحة العالمية التاسعة والستون،
  

بعــد النظــر فــي التقريــر المقــدم عــن الوقايــة مــن األمــراض غيــر    مــن الديباجــة ١الفقــرة 
المعديــة ومكافحتهــا: االســتجابة للتكليفــات المحــددة مــن أجــل التحضــير لالجتمــاع الثالــث الرفيــع 

                                                           
 .١٣٨/١٠م تالوثيقة    ١

 ٢٠٣٠ عام بحلول الناجمة عن األمراض غير المعدية (غير السارية) بمقدار الثلث الوفيات المبكرة الحد من

  : غايات أهداف التنمية المستدامة المتعلقة٢٠٣٠المعالم البارزة لعام 
 غير المعدية (غير السارية)باألمراض 

  الغايات العالمية االختيارية التسع :٢٠٢٥المعالم البارزة لعام 
  غير المعدية (غير السارية)باألمراض  قةالمتعل

 زمنياً : أربعة التزامات محددة ٢٠١٨المعالم البارزة لعام 

 عناصر االستجابة الوطنية لألمراض غير المعدية (غير السارية)

  تصريف
 الشؤون

  عوامل
 الخطر

  النظم
 الترصد الصحية

اإلعالن السياسي 
لألمم المتحدة 

 ٢٠١١ لعام

الوثيقة الختامية 
لألمم المتحدة 

 ٢٠١٤ لعام

  خطة العمل
-٢٠١٣العالمية 

٢٠٢٠ 

  خطط العمل
 اإلقليمية

خطة التنمية 
المستدامة لعام 

٢٠٣٠ 
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الوقايـة مـن األمـراض غيـر المعديـة (غيـر السـارية)  المستوى للجمعية العامة لألمم المتحـدة بشـأن
  ؛٢٠١٨ومكافحتها في عام 

  
، ١٠-٦٦ج ص عوٕاذ يــــذكر بقــــرار جمعيــــة الصــــحة العالميــــة    مــــن الديباجــــة ٢الفقــــرة 

ــــــة العامــــــة لألمــــــم المتحــــــدة  ــــــرارات الجمعي ــــــرارات  ٧٠/١، و٦٩/٣١٣، و٦٨/٣٠٠و ٦٦/٢وق وق
  ،٢٠١٥/٨، و٢٠١٤/١٠، و٢٠١٣/١٢المتحدة المجلس االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم 

  
، من خطـة العمـل ٢٠١٦، في عام ٣عملية تحديث التذييل  تالحظ   من منطوق القرار ١الفقرة 

  ؛٢٠٢٠-٢٠١٣ومكافحتها  األمراض غير الساريةالعالمية بشأن الوقاية من 
  

مكـن اسـتخدامه ، نهـج ي٢٠١٦عملية مواصلة إعداد، في عـام  تؤيد   من منطوق القرار ٢الفقرة 
بهـدف تحقيـق الغايـات العالميـة االختياريـة  الجهـات الفاعلـة غيـر الـدوللتسجيل ونشر مسـاهمات 

  ؛األمراض غير الساريةالتسع المتعلقة ب
  

الـــدول األعضـــاء علـــى أن تواصـــل تنفيـــذ خارطـــة الطريـــق  تحـــث  مـــن منطـــوق القـــرار  ٣الفقـــرة 
 ٦٦/٢الجمعيــــــة العامــــــة لألمــــــم المتحــــــدة الخاصــــــة بااللتزامــــــات الوطنيــــــة المدرجــــــة فــــــي قــــــراري 

، ٢٠١٦و ٢٠١٥لعــامي  اً ، والتــي تتضــمن االلتزامــات الوطنيــة األربعــة المحــددة زمنيــ٦٨/٣٠٠و
من أجل التحضير لالجتماع الثالث الرفيع المسـتوى للجمعيـة العامـة لألمـم المتحـدة بشـأن الوقايـة 

، مع األخذ بعين االعتبار ٢٠١٨م من األمراض غير المعدية ( غير السارية) ومكافحتها في عا
، والتــي تحــدد ٢٠١٥مــايو  أيــار/ ١المالحظــة التقنيــة التــي نشــرتها منظمــة الصــحة العالميــة فــي 

عليــه المــدير العــام فــي إعــداد التقريــر المقــدم إلــى الجمعيــة  ســيعتمدمؤشــرات رصــد التقــدم والتــي 
  فيذ االلتزامات الوطنية؛بشأن التقدم المحرز في تن ٢٠١٧ عام العامة لألمم المتحدة في

  
  المدير العام ما يلي: من تطلب  من منطوق القرار ٤الفقرة 

  
مــن خطــة العمــل العالميــة  المحــدَّث ٣أن تقــدم التــذييل    مــن منطــوق القــرار ١-٤الفقــرة 

، مــــن خــــالل المجلــــس ٢٠٢٠-٢٠١٣ومكافحتهــــا األمــــراض غيــــر الســــاريةللوقايــــة مــــن 
لألطــــر الزمنيــــة المحــــددة فــــي  اً ، وفقــــ٢٠١٧م التنفيــــذي، إلــــى جمعيــــة الصــــحة فــــي عــــا

  ؛من التقرير ٢ الملحق
  

أن تقـــــدم نهجـــــًا يمكـــــن اســـــتخدامه لتســـــجيل ونشـــــر    مـــــن منطـــــوق القـــــرار ٢-٤الفقـــــرة 
، مــــن خــــالل المجلــــس التنفيــــذي، إلــــى جمعيــــة الجهــــات الفاعلــــة غيــــر الــــدولمســــاهمات 

  من التقرير. ٤لألطر الزمنية المحددة في الملحق  اً ، وفق٢٠١٧ الصحة في عام
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  ١الملحق 
  

  خطة العمل العالمية للوقاية من األمراض غير المعدية التقدم المحرز في تنفيذ
  خالل الفترة من أيار/ ٢٠٢٠-٢٠١٣(غير السارية) ومكافحتها 

  ٢٠١٥إلى تشرين األول/ أكتوبر  ٢٠١٣مايو 
  

األمــراض غيــر ل العالميــة بشــأن الوقايــة مــن خطــة العمــيشــير هــذا التقريــر إلــى التقــدم المحــرز فــي تنفيــذ   -١
  .٢٠١٥ إلى تشرين األول/ أكتوبر ٢٠١٣خالل الفترة من أيار/ مايو  ٢٠٢٠-٢٠١٣ومكافحتها  السارية

  
  الدول األعضاء ِقَبلالتقدم المحرز من 

  
عن التقدم  اإلبالغيعتمد عليها  مؤشرات للعمليةعلى تسع  والستون السابعة جمعية الصحة العالمية وافقت  -٢

 أجـرت األمانـة حيـث ٢٠١٠.١في عام  مقابل خط األساس ٢٠٢٠-٢٠١٣ العالمية تنفيذ خطة العمل المحرز في
 والــذي يشــمل البيانــات الخاصــة بمعظــم ،٢٠١٥ فــي عــام األمراض غيــر الســاريةبــ المتعلقــة مســح للقــدرات العالميــة

بالفعــل مــن المنظمــة  البيانــات التــي جمعتهــادمت ، فقــد اســتخعمليــة األخــرىمؤشــرات اللوبالنســبة  العمليــة. مؤشــرات
  .الروتينية خالل عملية إعداد التقارير

  
  األمراض غير الساريةب المتعلقة مسح القدرات العالمية  :جدول

  
  ٢٠١٥  ٢٠١٠  ٢المؤشر العالمي المستخدم في خطة العمل  العدد
عدد البلدان التي يوجـد بهـا علـى األقـل سياسـة أو اسـتراتيجية أو   ١

خطــة عمــل وطنيــة واحــدة متعــددة القطاعــات تعمــل علــى إدمــاج 
وعوامـل الخطـر المشـتركة بمـا  األمراض غير السـاريةالعديد من 

  .٢٠٢٠-٢٠١٣يتسق مع خطط العمل العالمية واإلقليمية 

٣٠/١٦٦  
  أ٪)١٨(

٦١/١٦٦  
)٣٧(٪  

عدد البلدان التي يوجد لديها وحدات أو فروع أو إدارات تشـغيلية   ٢
  في وزارة الصحة، أو ما يعادلها. راض غير الساريةاألمتعنى ب

٨٨/١٦٦  
  ب٪)٥٣(

١١٠/١٦٦  
)٦٦(٪  

عـــدد البلـــدان التـــي يوجـــد لـــديها سياســـة أو اســـتراتيجية أو خطـــة   أ ٣
على نحـو ضـار، حسـب  تعاطي الكحولعمل تشغيلية للحد من 

  االقتضاء، في ضوء السياق الوطني.
٨٠/١٦٦  
)٤٨(٪  

١١١/١٦٦  
)٦٧(٪  

  ال يشمل كلمة " متعدد القطاعات". ٢٠١٠يان المستخدم في مسح القدرات لعام االستبأ    
التمويـــل الخـــاص بـــاألمراض غيـــر المعديـــة " العـــالج والمكافحـــة"، و"الوقايـــة  ٢٠١٠يتضـــمن اســـتبيان عـــام ب  

يتضــــمن التمويــــل الخــــاص  ٢٠١٥وتعزيــــز الصــــحة"، و"الترصــــد والرصــــد والتقيــــيم"، فــــي حــــين أن اســــتبيان عــــام 
ـــاألم ـــة الصـــحية ب ـــة" و"تعزيـــز الصـــحة"، و"الكشـــف المبكـــر والتحـــري، و"الرعاي ـــة األولي ـــة "الوقاي راض غيـــر المعدي

  والعالج" و"الترصد والرصد والتقييم".

                                                           
ـــة الســـابعة والســـتين، اللجنـــة "أ"، الجلســـة الســـابعة، الفـــرع    ١ (الوثيقـــة  ٢انظـــر المحاضـــر المـــوجزة لجمعيـــة الصـــحة العالمي
 )، (باإلنكليزي).٣/ سجالت/٦٧/٢٠١٤ع  ص  ج
 ، تذييل.٤الملحق  ٦٧/١٤انظر الوثيقة ج   ٢
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  ٢٠١٥  ٢٠١٠  ٢المؤشر العالمي المستخدم في خطة العمل  العدد
عـــدد البلـــدان التـــي يوجـــد لـــديها سياســـة أو اســـتراتيجية أو خطـــة   ب ٣

ـــدنيعمـــل تشـــغيلية للحـــد مـــن  و/ أو تعزيـــز النشـــاط  الخمـــول الب
  البدني.

٩١/١٦٦  
)٥٥(٪  

١١٩/١٦٦  
)٧٢(٪  

عـــدد البلـــدان التـــي يوجـــد لـــديها سياســـة أو اســـتراتيجية أو خطـــة   ج ٣
عمـــل تشـــغيلية بمـــا يتفـــق مـــع إطـــار االتفاقيـــة اإلطاريـــة للمنظمـــة 

  لمكافحة التبغ، والحد من عبء استخدام التبغ.
١٠٩/١٦٦  
)٦٦(٪  

١٣٥/١٦٦  
)٨١(٪  

ية أو خطـــة عـــدد البلـــدان التـــي يوجـــد لـــديها سياســـة أو اســـتراتيج  د ٣
عمـــل تشـــغيلية للحـــد مـــن النظـــام الغـــذائي غيـــر الصـــحي وتعزيـــز 

  النظام الغذائي الصحي
٩٩/١٦٦  
)٦٠(٪  

١٢٣/١٦٦  
)٧٤(٪  

عـدد البلـدان التـي يوجـد لـديها مبـادئ إرشـادية أو بروتوكـوالت أو   ٤
معايير وطنية مسندة بالبينات لمعالجـة األمـراض األساسـية غيـر 

ل نهــج للرعايــة األوليــة المعتمــد المعديــة (غيــر الســارية) مــن خــال
  أو الذي تقره الحكومة أو السلطات المعنية

١٢٥/١٦٦  
)٧٥(٪  

٦١/١٦٦  
  أ)٪٣٧(

عــدد البلـــدان التــي يوجـــد لــديها سياســـة أو خطــة وطنيـــة تشـــغيلية   ٥
بمـا فيـه البحـوث  األمراض غيـر السـاريةبشأن البحوث المتعلقة بـ

  ساتالمجتمعية وتقييم مدى تأثير التدخالت والسيا
ال توجد 
  بيانات

٦٠/١٦٦  
)٣٦(٪  

 األمـراض غيـر السـاريةعدد البلدان التي يوجد لـديها نظـم لرصـد   ٦
وترصــدها بغيــة إعــداد التقــارير وفقــًا للغايــات العالميــة االختياريــة 

  األمراض غير الساريةالتسع المتعلقة ب
٦٠/١٦٦  
)٣٦(٪  

٤٨/١٦٦  
  ب)٪٢٩(

يتضـمن  ٢٠١٥دية فقـط بشـأن السـكري فـي حـين أن اسـتبيان عـام دالئـل ارشـا ٢٠١٠يتضمن اسـتبيان عـام أ    
  إرشادات توجيهية بشأن األمراض غير المعدية األربعة الرئيسية.

، كانت كلمات األسئلة المتعلقة بالوفيات مختلفة: فقد كانـت تسـأل ببسـاطة عمـا إذا ٢٠١٠في استبيان عام ب   
رتبطـــة بـــاألمراض غيـــر المعديـــة مدرجـــة فـــي نظـــام وطنـــي كانـــت أســـباب الوفيـــات المرتبطـــة بأســـباب محـــددة والم

  للتقارير الصحية. باإلضافة إلى ذلك لم يكن الملح مدرجًا ضمن ترصد عوامل الخطر.
  
  

  الشركاء الدوليين ِقَبلالتقدم المحرز من 
  

ــ  -٣ ري علــى المســتوى المتعــدد األطــراف، رحــب المجلــس االقتصــادي واالجتمــاعي التــابع لألمــم المتحــدة بتقري
األمين العام لألمم المتحدة بشـأن التقـدم الـذي أحرزتـه فرقـة عمـل األمـم المتحـدة المشـتركة بـين الوكـاالت فـي مجـال 

ومكافحتها، مع االعتراف بدور منظمة الصحة العالمية القيادي  ١الوقاية من األمراض غير المعدية (غير السارية)
خل منظومة األمم المتحدة في تقديم المساعدة التقنيـة مـن أجـل والتنسيقي المتعلق بعمل سائر المنظمات األخرى دا

االستجابات الوطنية لألمراض غير المعدية (غير السـارية). فمـا حققتـه العديـد مـن فـرق األمـم المتحـدة القطريـة مـن 
  نجاحات أولية يبين أن منظمة الصحة العالمية يمكنها فتح آفاق جديدة.

  
وزارات الصـــــحة علـــــى  اتلـــــب المســـــاعدة التقنيـــــة الالزمـــــة لتعزيـــــز قـــــدر وعلـــــى المســـــتوى الثنـــــائي، فـــــإن ط  -٤

القيــــادة االســــتراتيجية واالضــــطالع بــــدور التنســــيق فــــي وضــــع السياســــات واالســــتجابات الوطنيــــة المتعلقــــة  ممارســــة

                                                           
 .E/2015/53، وE/2014/55 المجلس االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم المتحدةتقريري    ١
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 لــم يــتم تلبيتــه إلــى حــد كبيــر. ويبــدو أن الزيــادة فــي حجــم المســاعدة اإلنمائيــة الرســمية منــذ األمراض غيــر الســاريةبــ
لم تترجم إلى جهود ملموسة لرفع مستوى األولوية الممنوحة لألمراض  ٢٠٠٢في عام  ١اعتماد توافق آراء مونتيري

غير المعدية (غير السارية) في مجال التعاون اإلنمائي الثنـائي. فـدعوة لجنـة المسـاعدات اإلنمائيـة التابعـة لمنظمـة 
خاص بالغرض بهدف تتبع المسـاعدات اإلنمائيـة الرسـمية  التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي لتخصيص رمز

  المخصصة لألمراض غير المعدية (غير السارية) يؤكد الحاجة الماسة إلى إدراك هذا العجز وتلبيته.
  
وعلـــى مســـتوى الجهـــات الفاعلـــة غيـــر الـــدول، ســـاهم الشـــركاء مـــن المجتمـــع المـــدني والمؤسســـات الخيريـــة   -٥

كبيــر فــي تنفيــذ خطــة العمــل العالميــة. فقــد أثبــت المجتمــع المــدني والــذي تــم اســتنفاره  واألوســاط األكاديميــة إلــى حــد
، والمؤسسـات الخيريـة مثـل مؤسسـة )األمراض غيـر السـاريةبشكل كبير (بما فـي ذلـك مـن خـالل التحـالف المعنـي بـ

سلســلة النســيت  الخيريــة، واألوســاط األكاديميــة (بمــا فــي ذلــك مــن خــالل غبيــل وميلينــدا غيــتس ومؤسســة بلــوم بيــر 
األمــراض غيــر أنــه يمثــل قــاطرة قويــة إلعطــاء المزيــد مــن األولويــة للوقايــة مــن  )األمراض غيــر الســاريةالمتعلقــة بــ
ومكافحتها من خالل الخطط الوطنية والدولية. وقد أعربت الجهات الفاعلة غير الدول عن اهتمامها الكبير  السارية

الوقايــة مــن األمــراض غيــر المعديـة ومكافحتهــا. وعلــى الــرغم مــن شــروع  بالمشـاركة فــي آليــة التنســيق العــالمي بشـأن
عدد متزايد من كيانات القطاع الخاص في إنتاج وتعزيز استخدام المزيد من المنتجات الغذائية بما يتفق مع النظام 

توفرة فـي معظـم فإن هذه المنتجات الغذائية غير ميسورة الكلفة أو متاحة أو م األسفالغذائي الصحي، بيد أنه مع 
  البلدان النامية.

  
  ل األمانةبَ التقدم المحرز من قِ 

  
 برنــامج العمــلومكافحتهــا فــي كــل مــن  األمــراض غيــر الســاريةزيــادة األولويــة الُمســندة إلــى الوقايــة مــن  :١الغــرض 

  لي والدعوةالعالمي واإلقليمي والوطني واألهداف اإلنمائية المتفق عليها دوليًا، من خالل تدعيم التعاون الدو 
  

فــــي  (غيــــر الســــارية)وقــــد نشــــرت األمانــــة التقريــــر الثــــاني عــــن الوضــــع العــــالمي لألمــــراض غيــــر المعديــــة   -٦
 األمــراض غيــر الســاريةبشــأن الوفيــات الناجمــة عــن  ٢٠١٠. ويقــدم التقريــر التقــديرات األساســية لعــام ٢٠١٤ عــام

األمراض لعالميــة االختياريــة التســع المتعلقــة بــوعوامــل الخطــر التــي يــتم علــى أساســها قيــاس التقــدم صــوب الغايــات ا
. وباإلضـــافة إلــى ذلـــك، يحـــدد التقريــر االختناقـــات وكـــذلك الفــرص واإلجـــراءات ذات األولويـــة لتحقيـــق غيــر الســـارية

األمـراض غيـر بالتوصيات الصادرة عن مـؤتمر الحـوار األول بشـأن  اً الغايات التسع. وقد نشرت األمانة كذلك تقرير 
األمــراض ) حــول كيفيــة مواصــلة إدراج ٢٠١٥أبريــل  نيســان/ ٢١و ٢٠عــاون اإلنمــائي (جنيــف، يــومي والت الســارية

في الخطط والمبادرات الخاصة بالتعاون اإلنمائي المتفـق عليهـا دوليـًا، وسياسـات التنميـة االقتصـادية،  غير السارية
  الحوار من خالل آلية التنسيق العالمي. وأطر التنمية المستدامة، واستراتيجيات تخفيف وطأة الفقر. وقد تم إجراء

  
ـــادة وتصـــريف الشـــؤون واإلجـــراءات المتعـــددة القطاعـــات والشـــراكات علـــى الصـــعيد  :٢الغـــرض  ـــدعيم القـــدرة والقي ت

  ومكافحتها األمراض غير الساريةالوطني من أجل تسريع االستجابة القطرية في سبيل الوقاية من 
  
اإلنترنــت تقــدم الــروابط الخاصــة بجميــع أدوات المنظمــة المتعلقــة  وقــد أنشــأت األمانــة صــفحة علــى شــبكة  -٧

وقــد تــم تصــميم هــذه الصــفحة علــى شــبكة اإلنترنــت لتكــون أول  ٢.ومكافحتهــا األمــراض غيــر الســاريةبالوقايــة مــن 
  مرجع لراسمي السياسات عند وضع االستجابات الوطنية لألمراض غير المعدية (غير السارية).

                                                           
 ).٢٠٠٢( ٥٦/٢١٠المتحدة قرار الجمعية العامة لألمم    ١

٢    http://www.who.int/nmh/ncd-tools/en/ ،٢٠١٥تشرين الثاني/ نوفمبر  ٣٠م االطالع في ت. 
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معني بخطة العمل الشاملة للمنظمة والخاصة بالوقاية  ٢٠١٣يق توجيهي داخلي في عام وقد تم إنشاء فر   -٨
ومكافحتهــا بهــدف االســتجابة ســريعًا لطلبــات الــدول األعضــاء للــدعم التقنــي، ومعالجــة  األمــراض غيــر الســاريةمــن 

لمســتويات الثالثــة الثغــرات فــي المهــارات وخفــض التكــاليف ومواجهــة تحــديات التمويــل. ويشــمل هــذا الفريــق جميــع ا
-٢٠١٤للمنظمــة  البرمجيــةللمنظمـة، ويجتمــع كـل ثالثــة أشـهر. تدعمــه إدارة أقــوى تسـتند إلــى النتـائج فــي الميزانيـة 

، فلطالمـــا ســـعت إلـــى توطيـــد طريقـــة للعمـــل داخـــل األمانـــة تتســـم بالمزيـــد مـــن الفعاليـــة والكفـــاءة واالســـتجابة ٢٠١٥
  والموضوعية والشفافية وتخضع للمساءلة.

  
ــ المرتبطــة: تعزيــز التــدخالت الراميــة إلــى الحــد مــن أهــم عوامــل الخطــر القابلــة للتغييــر ٣غــرض ال األمراض غيــر ب

زة بيئات إيجاد خالل من األساسية االجتماعية ومحدداتها السارية   للصحة معزِّ
  

  مكافحة التبغ
  
، سـلطت المنظمـة ٢٠١٥عـد كجزء من العملية التحضيرية لقمة األمم المتحـدة العتمـاد خطـة التنميـة لمـا ب  -٩

الضــوء علــى إمكانيــة اســتجالب المزيــد مــن التمويــل العــام المحلــي مــن خــالل فــرض الضــرائب علــى منتجــات التبــغ، 
وذلك لضمان تحقيق الغايات المرتبطة بالصحة والمنصوص عليها في أهداف التنمية المستدامة. وفي هذا السـياق 

الفوائـــد تفاقيـــة اإلطاريـــة بشـــأن مكافحـــة التبـــغ بإعـــداد منشـــورة بعنـــوان قامـــت أمانـــة المنظمـــة بالتعـــاون مـــع أمانـــة اال
 ٢٠١٤ عــام . وخصــص اليــوم العــالمي لالمتنــاع عــن التبــغ فــياالقتصــادية والصــحية لفــرض الضــرائب علــى التبــغ

ركـزت  ٢٠١٥ عـام إلبراز حقيقـة أن زيـادة الضـرائب علـى التبـغ تمثـل سياسـة مجديـة لجميـع الـدول األعضـاء، وفـي
رورة القضاء على االتجار غير المشروع في التبغ. وشاركت المنظمة مع مسؤولين مـن وزارات الماليـة مـن على ض

  دولة عضوا من جميع أنحاء العالم لتقديم المساعدة التقنية بشأن فرض الضرائب على التبغ. ٧٠أكثر من 
  

علــى فــرض  ٢٠١٥ عــام قريــرويــتم نشــر تقريــر المنظمــة عــن وبــاء التبــغ العــالمي كــل ســنتين. وقــد ركــز ت  -١٠
الضرائب على التبغ وقدم تحليال متعمقـا للضـرائب المفروضـة علـى التبـغ فـي جميـع الـدول األعضـاء فـي المنظمـة. 

مـــن األدوات الرئيســـية  ٢٠٢٥-٢٠٠٠ويعتبـــر التقريـــر العـــالمي للمنظمـــة بشـــأن االتجاهـــات المتعلقـــة بتـــدخين التبـــغ 
تسـير علـى الطريـق  اً بلـد ٣٥ظهرت النتائج أنه على الرغم من أن هنـاك األخرى إلجراء الحوار بشأن السياسات. وأ

٪ فـي المعـدل الحـالي النتشـار اسـتخدام التبـغ ٣٠الصحيح لتحقيق الهدف المتمثل في تحقيق انخفاض نسبي بنحو 
، فــإن معظــم البلــدان لــن تصــل إلــى الهــدف مــا لــم يــتم تنفيــذ تــدابير مكافحــة التبــغ علــى أعلــى ٢٠٢٥بحلــول عــام 

  ستوى.م
  

وفــي ضــوء التحــديات الماثلــة فــي ظــل اتفاقيــات التجــارة الدوليــة واالســتثمار أمــام تــدابير مكافحــة التبــغ مــن   -١١
، قـدمت المنظمـة ٢٦-٥٩ج ص عقـرار لل اً قبيل التغليف البسيط واستخدام التحذيرات الصحية الكبيرة المصورة، ووفقـ

. كمــا قــدمت الــدعم التقنــي لســبع دول مــن خــالل وضــع مــن الــدول األعضــاء ٤٠التــدريب والــدعم التقنــي فــي نحــو 
خطــط وطنيــة لمواجهــة تــدخل دوائــر صــناعة التبــغ. وقــد أعــدت المنظمــة باالشــتراك مــع االتحــاد الــدولي لالتصــاالت 
أدوات تفاعلية مبتكرة تتسم بالفعالية من حيث التكلفة، وتلبي االحتياجات الشخصـية لتقليـل اسـتخدام التبـغ فـي أربـع 

  األعضاء. من الدول
  

وقد دعمت المنظمة مؤتمر األطـراف فـي اتفاقيـة المنظمـة اإلطاريـة بشـأن مكافحـة التبـغ، مـن خـالل أمانـة   -١٢
مـــن االتفاقيـــة. وباإلضـــافة إلـــى ذلـــك، أعـــدت  ١٠و ٩و ٦االتفاقيـــة، لمســـاعدتها فـــي وضـــع مبـــادئ توجيهيـــة للمـــواد 

ـــالغين ـــوائح الخاصـــة )، والتقريـــ٢٠١٥( أطلـــس المســـح العـــالمي للتبـــغ بـــين الب ر الخـــامس بشـــأن األســـاس العلمـــي لل
  بمنتجات التبغ، وملخصات المعارف الخاصة بتأثير استخدام التبغ على الحمل والخرف.
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  الترويج التباع نظام غذائي صحي وممارسة النشاط البدني
  
بشــــأن  الملــــح. وتــــم نشــــر تقريــــر عــــن االجتمــــاع التقنــــي للخبــــراء لتقليــــلأعــــدت المنظمــــة مجموعــــة أدوات   -١٣

السياسات المالية الخاصة بالنظام الغذائي، لمساعدة الدول األعضـاء فـي تنفيـذ السياسـات الراميـة إلـى تعزيـز اتبـاع 
نظام غذائي صحي. ولدعم االستجابات الوطنية، تم إنشاء شبكات للحد من الملح في عدة أقاليم. وتم تقـديم الـدعم 

خطط وطنية للحد من الملح. وقد أعدت األمانة نماذج للمرتسـم التقني كذلك للدول األعضاء لمساعدتها في وضع 
التغذوي لتكون بمثابة أداة لمساعدة البلدان في تنفيذ مجموعة توصيات المنظمة بشأن تسويق األغذية والمشـروبات 

التقنـي غير الكحولية لألطفال. وتـم كـذلك تنفيـذ أنشـطة لبنـاء القـدرات. وقـد تلقـى العديـد مـن الـدول األعضـاء الـدعم 
  لوضع تدابير السياسات المالية للتصدي لتسويق األغذية والمشروبات غير الكحولية لألطفال.

  
وقدمت األمانة الدعم التقني للمسـاعدة فـي تعزيـز وتحـديث السياسـات الوطنيـة وخطـط العمـل التغذويـة فـي   -١٤

العالميــة للمنظمــة بشــأن ســبل تنفيــذ عــدد مــن الــدول األعضــاء. وتــم تتبــع التقــدم الــوطني مــن خــالل قاعــدة البيانــات 
من البيانات الخاصة بالسياسات واإلجـراءات. وفـي  ٤٠٠٠إجراءات التغذية، والذي يحتوي اآلن على ما يقرب من 

ثـــة للمنظمـــة بشـــأن مـــدخول الســـكر لـــدى البـــالغين دَّ ، نشـــرت األمانـــة المبـــادئ التوجيهيـــة المح٢٠١٥مـــارس  آذار/
انتهـــت المنظمـــة مـــن وضـــع اللمســـات األخيـــرة علـــى التوصـــيات المتعلقـــة  ٢٠١٥يونيـــو  واألطفـــال، وفـــي حزيـــران/

  بإجمالي المدخول من األحماض الدهنية واألحماض الدهنية المشبعة واألحماض الدهنية المفروقة.
 
وتــم إعــداد أدوات لتوجيــه الــدول األعضــاء لتعزيــز النشــاط البــدني، بمــا فــي ذلــك إعــداد مجموعــة جيــدة مــن   -١٥

 تنفيذية للرعايةسكو وغيرها، ومجموعة أدوات يربية البدنية في المدارس، وذلك بالتعاون مع منظمة اليونسياسات الت
العمـــل، وأداة لمراجعـــة السياســـات. وقـــد وضـــعت خطـــة عمـــل إقليميـــة بشـــأن  وألمـــاكنالصـــحية األوليـــة، والرياضـــة، 

من السمنة في سائر األقاليم األخرى، فـي النشاط البدني في إقليم واحد على وجه التحديد، كجزء من خطط الوقاية 
حــين ُنفــذت حمــالت النشــاط البــدني اإلقليميــة فــي إقليمــين. وتــم التعــاون التقنــي مــع العديــد مــن الــدول األعضــاء فــي 
مجــاالت التخطــيط لبــرامج النشــاط البــدني وبــرامج بنــاء القــدرات الالزمــة للتســويق االجتمــاعي والتــدخالت الخاصــة 

  بوسائل اإلعالم.
  

  الكحول على نحو ضار تعاطيلحد من ا
  

وواصــلت األمانــة دعــم شــبكة النظــراء الــوطنيين للمنظمــة، مــع التركيــز علــى تبــادل الخبــرات وجمــع أفضــل   -١٦
الممارسات وتعزيز التدخالت الفعالة من حيث التكلفة بهدف تعزيز قدرات وزارات الصـحة بمـا يؤهلهـا لقيـادة عمليـة 

الكحول على نحو ضار. وعقـب االجتمـاع الثـاني للشـبكة  تعاطييقة فعالة للحد من تطوير السياسات وتنفيذها بطر 
العالميـــة، نظمـــت المنظمـــة حلقـــة عمـــل لبنـــاء القـــدرات المتعلقـــة بسياســـات تســـعير الكحـــول فـــي جنـــوب أفريقيـــا. وتـــم 

جتمــاع الخبــراء مناقشــة الخيــارات الفعالــة لتنظــيم تســويق المشــروبات الكحوليــة لحمايــة الشــباب بشــكل خــاص، أثنــاء ا
. وبعـــد عـــرض خـــط األســـاس ٢٠١٥قـــد فـــي المقـــر الرئيســـي لمنظمـــة الصـــحة للبلـــدان األمريكيـــة فـــي عـــام عُ الـــذي 

)، تـم إجـراء ٢٠١٤للمؤشرات المتعلقة بالكحول في التقرير الثاني للمنظمة عـن الوضـع العـالمي للكحـول والصـحة (
تـم إنشــاء الفريــق المواضـيعي العــالمي التــابع لألمــم . و ٢٠١٥المسـح العــالمي للسياســات الخاصـة بــالكحول فــي عــام 

، كجــزء مــن جهــود فرقــة عمــل األمــم ٢٠١٥علــى نحــو ضــار فــي عــام  تعــاطي الكحــولالمتحــدة والمعنــي بالحــد مــن 
  المتحدة المشتركة بين الوكاالت المعنية بالوقاية من األمراض غير المعدية (غير السارية) ومكافحتها.
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 ولمحـدداتها ومكافحتهـا األمراض غير السـارية من للوقاية تتصدى لكي وتوجيهها الصحية النظم تدعيم :٤ الغرض
  األفراد والتغطية الصحية الشاملةمن خالل الرعاية الصحية األولية التي تركز على  األساسية االجتماعية

  
فـي الســنوات  اريةاألمـراض غيـر السـوبهـدف توجيـه األنشـطة التـي تحظـى بأولويـة األمانــة فـي مجـال إدارة   -١٧

التـدبير بشـأن  ٢٠١٥ عـام القادمة، عقدت األمانة أربعة اجتماعـات تقنيـة واسـتراتيجية علـى الصـعيد العـالمي خـالل
ســرطان وداء الســكري واألمــراض التنفســية المزمنــة واألمــراض القلبيــة الوعائيــة. ولكــل اجتمــاع، تــم تحديــد لل العالجــي

ا فــي ذلــك إعــداد اإلرشــادات الخاصــة بسياســات تحــري الســرطان لــدى مجموعــة مــن اإلجــراءات ذات األولويــة، بمــ
السكان، وٕاعداد تقرير شامل عن داء السكري وتحديث الخرائط لتقييم المخاطر القلبية الوعائية. وتم كذلك عقد عدد 

لــك إدمــاج ، بمــا فــي ذاألمــراض غيــر الســاريةمــن المشــاورات اإلقليميــة المتعلقــة بالقضــايا الرئيســية المرتبطــة بعــالج 
فـــي الرعايـــة الصـــحية األوليـــة، ورعايـــة مرضـــى الســـرطان والـــنهج الشـــامل لمخـــاطر  األمـــراض غيـــر الســـاريةعـــالج 

  األمراض القلبية الوعائية.
  

وواصــلت األمانــة عملهــا لتعزيــز نهــج متكامــل لعــالج األمــراض غيــر الســارية، مــع التركيــز علــى الرعايــة   -١٨
املة. وتــم تحــديث مجموعــة التــدخالت األساســية للمنظمــة الخاصــة بالرعايــة الصــحية األوليــة والتغطيــة الصــحية الشــ

واسـتكمالها بإرشـادات وأدوات إضـافية. وقـد  ٢٠١٣الصحية األولية لألمراض غير المعدية (غير السارية) في عـام 
ألمــريكتين تــم تكييــف مكونــات المجموعــة الســتخدامها فــي أقــاليم معينــة للمنظمــة؛ علــى ســبيل المثــال، تــم فــي إقلــيم ا

لخطـــر األمـــراض القلبيـــة الوعائيـــة، باالعتمـــاد علـــى الرســـم البيـــاني للمنظمـــة لتقيـــيم  إلكترونيـــةإعـــداد طريقـــة حســـاب 
مخـــاطر األمـــراض القلبيـــة الوعائيـــة. ومـــن خـــالل مـــا قدمتـــه األمانـــة مـــن دعـــم تقنـــي يـــتم اآلن تنفيـــذ المجموعـــة فـــي 

  دولة من الدول األعضاء. ٢٧
  

من المبادئ التوجيهية واألدوات الجديدة لتعزيـز تنفيـذ التـدخالت الفعالـة مـن  اً كذلك عددوقد أعدت األمانة   -١٩
حيث التكلفة للكشف المبكر والعالج والتأهيل وتقديم الرعاية الملطفة. وهي تشمل: مبادئ توجيهيـة شـاملة لمكافحـة 

تشـخيص وتصـنيف فـرط سـكر  سرطان عنق الرحم؛ بيان موقف المنظمة بشأن التصوير اإلشعاعي للثـدي؛ معـايير
المبادئ التوجيهية للوقاية والرعاية  ؛الدم والذي يكتشف ألول مرة أثناء الحمل؛ موجز عالمي عن ارتفاع ضغط الدم

ثـــة بشـــأن الرعايـــة الملطفـــة ؛ وصـــحائف وقـــائع محدَّ Bوعــالج األشـــخاص المصـــابين بفيـــروس التهـــاب الكبـــد المــزمن 
وداء الســــكري والربــــو ومــــرض االنســــداد الرئــــوي المــــزمن؛ ومجموعــــة أدوات  واألمــــراض القلبيــــة الوعائيــــة والســــرطان

للوصــول إلــى األدويــة األساســية والتكنولوجيــا الصــحية لألمــراض غيــر الســارية؛ وأداة لتطــوير وتنفيــذ ورصــد خطــط 
  العمل الوطنية المتعددة القطاعات والمتعلقة باألمراض غير السارية.

  
إلى الدول األعضاء لمساعدتها في تعزيز استجابات النظم الصحية لتحديات  وقدمت األمانة الدعم التقني  -٢٠

محــددة تــرتبط بــاألمراض غيــر الســارية. وقــد تــم مســاعدة الــدول األعضــاء فــي إقلــيم األمــريكتين لتحســين ســبل عــالج 
وقـع شـاهد داء السكري، مع التركيز على المجتمعات التي يتعرض سكانها للخطر. وقدم الدعم إلنشاء بربادوس كم

للمشروع العالمي للعالج القياسي الرتفاع ضغط الدم. وأوفدت بعثات وطنية شاملة لمراجعة سبل مكافحة السـرطان 
. وقــدم الــدعم اً بلــد ٥٩والوكالــة الدوليــة لبحــوث الســرطان إلــى الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة  وتقييمهــا باالشــتراك مــع

عزيــز مكافحــة ســرطان عنــق الــرحم. وعقــدت األمانــة االجتماعــات القطــري اإلضــافي لتطــوير ســجالت الســرطان وت
بلــدًا والعديــد  ٢٥العامــة الســنوية للتحــالف العــالمي لمكافحــة األمــراض التنفســية المزمنــة، والــذي حضــره ممثلــون عــن 

  من الجمعيات المهنية والرابطات المعنية بالمرضى.
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االختيــار واالســتخدام الرشــيد لألدويــة األساســية فــي وقــد أوصــت لجنــة خبــراء المنظمــة العشــرين والمعنيــة ب  -٢١
دواء مـن أدويـة السـرطان الجديـدة للقائمـة النموذجيـة للمنظمـة والخاصـة باألدويـة  ١٦بإضـافة  ٢٠١٥نيسان/ أبريل 

كجـزء مـن نظـم العـالج السـريري التـي أثبتـت فعاليتهـا  اً دواء من األدوية المدرجة حاليـ ٣٠األساسية وأيدت استخدام 
األساســية واألدويــة ٪ مــن التكنولوجيــا ٨٠لتــوفير نحــو  الج األمــراض غيــر الســارية. ولتعزيــز الجهــود المبذولــةفــي عــ

الرئيسـية، وتعمـل  األمـراض غيـر السـاريةالتي يمكن تحمل تكاليفها، بما فـي ذلـك األدويـة الجنيسـة المطلوبـة لعـالج 
ة مناقشة والتشاور عبر شـبكة اإلنترنـت. وتـم إجـراء األمانة على إشراك األطراف الدوليين في الحوار من خالل ورق

المســـوحات القطريـــة المتعلقـــة باألســـعار واإلتاحـــة والقـــدرة علـــى تحمـــل التكـــاليف وعناصـــر أســـعار األدويـــة لعـــالج 
مـن  ٢٥في ثالثة بلدان في إقليم شرق المتوسط. وفـي إقلـيم األمـريكتين، تـم إدراج أكثـر مـن  األمراض غير السارية

المزمنــة فــي  مســتخدمة فــي عــالج األمــراض القلبيــة الوعائيــة وداء الســكري والســرطان واألمــراض التنفســيةاألدويــة ال
لمنظمــة الصــحة للبلــدان األمريكيــة، وٕابــرام اتفاقــات طويلــة األجــل بســعر فريــد لكــل دواء مــع  الصــندوق االســتراتيجي

  اء في اإلقليم.. وتتوافر اآلن األدوية لجميع الدول األعضاً المصنعين المؤهلين مسبق
  

وساهمت األمانة في العمل مع اللجنة الدولية للصليب األحمر واالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر   -٢٢
والهــالل األحمــر ومنظمــة أطبــاء بــال حــدود واليونيســيف وصــندوق األمــم المتحــدة للســكان ومفوضــية األمــم المتحــدة 

 ٢٠١١للطــواري والتــي قــدمتها عــدة وكــاالت لعــام  الالزمــةصــحية الســامية لشــؤون الالجئــين بغيــة تحــديث العتائــد ال
األمراض غيـــر اإلغاثـــة فـــي حـــاالت الكـــوارث، لضـــمان االهتمـــام بـــدم فـــي حـــاالت الطـــوارئ اإلنســـانية و ســـتختُ والتـــي 
ـــدول  الســـارية ـــم كـــذلك إعـــداد مـــوجز بالسياســـات لل فـــي المراحـــل الحـــادة مـــن االســـتجابة للكـــوارث والطـــوارئ. وقـــد ت

ومكافحتهـــا فـــي االســـتجابة للطـــوارئ.  األمـــراض غيـــر الســـاريةتوجيههـــا إلـــى كيفيـــة إدماجهـــا للوقايـــة مـــن األعضـــاء ل
لسـوريين والنـازحين اجري تحليـل للوضـع الخـاص بتـوفير الرعايـة لألمـراض غيـر المعديـة (غيـر السـارية) لالجئـين أُ و 

  الداخليين في مصر واألردن ولبنان والجمهورية العربية السورية وتركيا.
  

األمـراض : تعزيز ودعم القدرة الوطنية على إجراء البحث والتطوير العاليين الجودة مـن أجـل الوقايـة مـن ٥الغرض 
   ومكافحتها غير السارية

  
نظمـــــــــــت األمانـــــــــــة اجتمـــــــــــاع مخصـــــــــــص لكبـــــــــــار البـــــــــــاحثين وممثلـــــــــــي المنظمـــــــــــات غيـــــــــــر الحكوميـــــــــــة   -٢٣

، بغيـــــــة تحديـــــــد التوجهـــــــات االســـــــتراتيجية ٢٠١٥مـــــــايو  المتعاونـــــــة مـــــــع المنظمـــــــة فـــــــي أيـــــــار/ والمراكـــــــز الدوليـــــــة
والتـــي قـــد تنفـــذها المنظمـــة، بالتعـــاون مـــع شـــركائها،  األمـــراض غيـــر الســـاريةمجـــال بحـــوث  الرئيســـية فـــي واألنشـــطة

-٢٠١٦التالية. وال مراء في أن مخرجات االجتماع ستمكن األمانة مـن إعـداد خطـة العمـل  السنوات الثالث خالل
 األمـــــراض غيـــــر الســـــاريةحـــــوث) مـــــن خـــــالل خطـــــة العمـــــل العالميـــــة للوقايـــــة مـــــن (الب ٥٤العمـــــل  لتنفيـــــذ ٢٠١٨

، مــع األخــذ بعــين االعتبــار االلتزامــات المتعلقــة بــالبحوث وفقــًا لقــراري الجمعيــة العامــة ٢٠٢٠-٢٠١٣ ومكافحتهــا
  .٦٨/٣٠٠و ٦٦/٢لألمم المتحدة 

  
خبــراء دوليــين، بهــدف توجيــه البلــدان ويــتم اآلن إعــداد دليــل عملــي للمنظمــة لتنفيــذ البحــوث بالتعــاون مــع   -٢٤

لتحليــــل المشــــاكل الصــــحية، واســــتقاء بينــــات جديــــدة وربــــط البينــــات والسياســــات الحاليــــة، وتحديــــد أولويــــات العمــــل، 
  واستكشاف نهج مبتكرة لرفع مستوى التدخالت الموصى بها.
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  في الوقاية منها ومكافحتها وتقييم التقدم المحرز األمراض غير الساريةرصد اتجاهات ومحددات  :٦الغرض 
  

قـــدمت األمانـــة الـــدعم التقنـــي واإلرشـــادات للـــدول األعضـــاء بهـــدف تعزيـــز أو تطـــوير نظـــم رصـــد وترصـــد   -٢٥
والمراقبـــة والتـــي تغطــــي الوفيـــات، وعوامــــل الخطـــر الســـلوكية وعوامــــل الخطـــر البيولوجيــــة  األمـــراض غيـــر الســــارية

قــات العمــل اإلقليميــة لتقــديم المشــورة والــدعم والتــدريب للــدول األعضــاء واالســتقالبية. وتــم إجــراء البعثــات التقنيــة وحل
بهــدف إنشــاء نظــم ترصــد عوامــل الخطــر وتوســيع نطاقهــا. وتــم كــذلك تقــديم الــدعم للــدول األعضــاء لمســاعدتها فــي 

داد وتــم إعــ .إلــى المعــايير العالميــة اً وضــع أهــداف ومؤشــرات وطنيــة لألمــراض غيــر المعديــة (غيــر الســارية) اســتناد
على الظروف الوطنيـة  ءً مواصفات مفصلة للمؤشرات والتعاريف، وأدوات للمساعدة في تحديد األهداف المناسبة بنا

  ونشرها.
  

النطـاق  ة، أجـرت األمانـة عمليـة ترسـيم وتقيـيم واسـع٢٠١٥أغسـطس  وفي الفترة ما بـين أيـار/ مـايو وآب/  -٢٦
  ومكافحتها. مراض غير الساريةاألللقدرة الوطنية للدول األعضاء على الوقاية من 
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  ٢الملحق 
  

  ٢٠١٦عملية التحديث في عام 
  لخطة العمل العالمية بشأن الوقاية من األمراض غير المعدية ٣للتذييل 

  )٢٠٢٠-٢٠١٣ومكافحتها  (غير السارية)
  
  

  السياق
  
ومكافحتهــــا  األمــــراض غيـــر الســــاريةيــــة مـــن مـــن خطــــة العمـــل العالميــــة الخاصـــة بالوقا ٣يتـــألف التــــذييل  -١

مـــن قائمـــة مـــن الخيـــارات السياســـية والتـــدخالت المتعلقـــة بكـــل غـــرض مـــن أغـــراض الخطـــة الســـتة.  ٢٠٢٠-٢٠١٣
تـدخًال سياسـيًا يـتم تصـنيفها بأنهـا  ١٤توصـية علـى  ٨١وتشمل هذه التوصـيات المتعلقـة بالسياسـات والبـالغ عـددها 

باسم "أفضل الخيـارات")،  أيضاً (يشار إليها  ١لكلفة بالنسبة لجميع الدول األعضاء""تدخالت فعالة للغاية وميسورة ا
 بمصطلح "الصفقات الجيدة"). أيضاً عن التدخالت الفعالة األخرى من حيث التكلفة (والمشار إليها  الً فض
  
منهجيــة  لتقــديم المشــورة لألمانــة بشــأن ٢٠١٥يونيــو  حزيــران/ ٢٣و ٢٢وعقــدت مشــاورات للخبــراء يــومي   -٢

المواضــيع عــن خبــراء فــي  الً ويشــمل المشــاركون خبــراء فــي منهجيــة التقيــيم االقتصــادي، فضــ ٣.٢لتحــديث التــذييل 
فـي ضـوء البينـات  ٣. وكـان هنـاك اتفـاق بـين الخبـراء علـى توصـياتهم إلـى األمانـة بضـرورة تحـديث التـذييل المعنية

لتعزيـز الثقـة  أيضـاً سـتخدم تُ يجـب أن  ٣عملية تحديث التذييل العلمية الجديدة. وبالمثل، فقد تم توصية األمانة بأن 
 العامة والشفافية من خالل تصنيف التدخالت الفعالة من حيث التكلفة عبر الفئتين.

  
  النهج الشامل

  
 باستخدام النهج التالي: ٣سوف تقوم األمانة بتحديث التذييل   -٣

  الحالي كنقطة البدء للتحديث ٣سيتم استخدام التذييل   ) أ(
بالشــفافية: وســوف تظهــر الخوارزميــة الواضــحة التــدخالت  ٣ســوف تتســم عمليــة تحــديث التــذييل   ) ب(

  التي تم النظر فيها وكيف يتم تصنيفها (بما في ذلك تلك التدخالت التي ال تكمل إلى النص النهائي).
لجعلـــه أكثـــر وضـــوحا وســـهولة للـــدول األعضـــاء  ٣ســـيتم إدخـــال تحســـينات علـــى عـــرض التـــذييل   (ج)
" المحــدَّث ٣"عــرض التــذييل  ـكينهــا مــن تقيــيم التــدخالت وفقــًا لســياقها الــوطني (انظــر القســم الخــاص بــلتم

  الوارد أدناه).
، لتــوفير الســياق الخــاص ثدَّ المحــ ٣معلومــات وٕارشــادات إضــافية يــتم إعــدادها إلرفاقهــا بالتــذييل   (د)

  بالتنفيذ، والنظام الصحي، واعتبارات اإلنصاف.
  قائمة التدخالت بشكل متواصل.يتعين تحديث   (ه)

                                                           
ذات مردود عاٍل للغاية أي تضيف عامًا آخر مـن الحيـاة مـع التمتـع بالصـحة بتكلفـة تقـل عـن متوسـط الـدخل السـنوي أو    ١

 .الناتج المحلي اإلجمالي للفرد
٢   http://www.who.int/nmh/events/meeting-report-consultation-on-appendix-3-final.pdf?ua=1. 
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بمجـرد االنتهـاء مــن وضـع قائمــة التـدخالت فــي صـيغتها النهائيــة، سـيتم تحــديث صـفحة المنظمــة   (و)
  بأي موارد إضافية. األمراض غير الساريةعلى شبكة اإلنترنت الخاصة باألدوات الالزمة للوقاية من 

  
  تحديد التدخالت بغرض التحليل

  
  ير الفعالية التالية لتحديد التدخالت بغرض التحليل :وينبغي استخدام معاي  -٤

الحــالي تســوغ إجــراء تحليــل جديــد لفعاليــة التكــاليف نظــرًا  ٣بعــض التــدخالت الــواردة فــي التــذييل   (أ)
  لظهور بينات جديدة أو تغيير التكاليف.

  .اً الحالي بتدخالت أخرى أكثر تحديد ٣يمكن استبدال بعض التدخالت في التذييل   (ب)
  بغرض إدراجها. ٣ينبغي تحليل بعض التدخالت الجديدة التي لم تدرج في التذييل   ج)(

  تتضمن المعايير الخاصة بتحديد التدخالت الجديدة التي سيتم تحليلها ما يلي:  (د)
  ؛الحالي ٣مجاالت العمل في خطة العمل العالمية التي ال تنعكس في التذييل   -
  ؛٢٠١١شرت منذ عام نُ لمنظمة الجديدة التي المجاالت التي تغطيها إرشادات ا  -
التدخالت األخرى المقترحة من خـالل اجتماعـات مشـاورات الخبـراء العالميـة للمنظمـة وفـرق   -

  الخبراء االستشاريين.
وينبغــي أن تلبــي جميــع التــدخالت الجديــدة معــايير الفعاليــة التاليــة، حتــى يمكــن النظــر فــي إجــراء   (ه)

  المزيد من التحليل لها:
ل دراســة واحــدة علــى األقــل تــم نشــرها فــي إحــدى َبــحجــم وتــأثير واضــح قابــل للقيــاس، مــن قِ   -

  المجالت التي تخضع لمراجعة األقران؛
  صلة واضحة بإحدى الغايات العالمية االختيارية التسع.  -

  
  تحليل التدخالت

  
لمخطـط الخوارزميـة  اً التاليـة، وفقـ بالنسبة للتدخالت التي تلبي معايير الفعالية، سيتم النظر في البارامترات  -٥

  .١الوارد في الشكل 
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 الخوارزمية الخاصة بتحليل التدخالت  :١الشكل 

  
  
  

 المحدَّث ٣ساتية وتدخالت لإلدراج في التذييل قائمة خيارات سيا

القائمــــــــة الحاليــــــــة للخيــــــــارات السياســــــــاتية 
 ٣والتدخالت الواردة في التذييل 

الخيـــارات السياســـاتية والتـــدخالت الجديـــدة المســـتبانة اســـتنادًا 
إلــى المبــادئ التوجيهيــة للمنظمــة أو قائمــة األدويــة األساســية 

 ستعراض الخبراءالصادرة عن المنظمة أو عمليات ا

 :اآلثر بّينات
   األقران يستعرضها دورية في منشورة األقل على واحدة دراسة من ُمستمد أثر حجم•
 السارية غير باألمراض المتعلقة العالمية الغايات بإحدى واضحة صلة•

 :المردودية
 المردودية نسبة لتقدير المعمَّمة المردودية ُتستخدم سوف•
 المصححة باحتساب مدد العجز العمر سنوات /ةأمريكي دوالرات: المقياس•

 :الصحي المكسب حجم
 ُيمكــن التــي اإلعاقــة حســب المعدلــة العمــر بســنوات مقــدراً ( التــدخل عــن النــاجم الصــحي لألثــر المتوقــع الحجــم•

 العــالمي االنتشــار متوســطة باســتخدام شــخص ماليــين ١٠ تضــم معياريــة ســكانية لمجموعــة بالنســبة) تالفيهــا
 .المعنية الخطر وامللع/ للظروف

 تالفيها ُيمكن التي اإلعاقة حسب المعدلة العمر سنوات: المقياس•

 :الالزمة اإلجمالية الميزانية/ التكلفة
ـــذ الالزمـــة الميزانيـــة حجـــم•  باســـتخدام شـــخص ماليـــين ١٠ تضـــم معياريـــة ســـكانية مجموعـــة فـــي التـــدخل لتنفي

 نيةالمع الخطر لعوامل /للظروف العالمي االنتشار متوسطة
األمريكية الدوالرات ماليين: المقياس•

 ):نوعي وصف( التنفيذ اعتبارات
  الصحية النظم متطلبات•
  التنظيمية القدرة متطلبات•
 متطلبات اإلجراءات المتعددة القطاعات•
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  المردودية
  

نظـــرًا ألنـــه يتطلـــب  للمردوديـــةم بـــه لـــبعض التـــدخالت أنـــه يتعـــذر إجـــراء تحليـــل صـــارم لَّ مـــن المســـ  (أ)
  يلي: ما

  ئل الصحية المحتملة؛يمكن قياس اآلثار الصحية لمجموعة الحصا  -
 اآلثار الصحية يمكن تشكيلها على مدى العمر؛  -

 تحديد وظيفة تكلفة التدخالت.  -
 

فــي هــذا الوقــت، ســتوجه مباشــرة  لمردوديتهــابالنســبة للتــدخالت التــي يتعــذر إجــراء تحليــل صــارم   (ب)
  للنظر في قيود التنفيذ.

، سوف يتم تحليلها باستخدام منهجية مردوديةللبالنسبة للتدخالت التي يتعذر إجراء تحليل صارم   (ج)
  ١.المردودية أساس على التدخالت اختيار في المنظمة

. وال يـتم النظـر فـي أي حـدود واضـحة لبيـان مردوديتهـاسيتم إدراج التدخالت حسـب ترتيـب نسـبة   (د)
علـــى  ءً بنـــا ". ويمكـــن تقـــديم توصـــياتال مـــردود لـــه" أو "عـــالي المـــردودلتحديـــد إذا مـــا كـــان هـــذا التـــدخل "

  النسبية لمختلف الخيارات أو التدخالت المتعلقة بالسياسات. المردودية
  

  حجم المكاسب الصحية
علـــى إجمـــالي عـــدد  ءً ســـيتم احتســـاب الحجـــم المتوقـــع لتـــأثير كـــل تـــدخل علـــى صـــحة الســـكان بنـــا  (أ)

اليـــين م ١٠الســـنوات المصـــححة باحتســـاب مـــدد العجـــز والتـــي تـــم تجنبهـــا لـــدى عـــدد ســـكان قياســـي يبلـــغ 
  شخص.

، سيتم استخدام اً سيؤخذ حجم تأثير كل تدخل من واقع المؤلفات المنشورة. وحيثما كان ذلك ممكن  (ب)
التحليل التلوي للتجارب. ويتمثل الحد األدنى المطلوب في دراسة واحدة تم نشـرها وتبـين أثـر التـدخل علـى 

  الحصائل الصحية القابلة للقياس الكمي.

الصـحية باســتخدام نمـوذج وبـائي يشـمل جميــع الحصـائل الصـحية التـي قــد  سـيتم قيـاس المكاسـب  (ج)
تتــأثر بالتــدخل. وســيتم مقارنــة ســيناريوهين، أحــدهما يــتم فيــه تنفيــذ التــدخل واألخــر ال يوجــد فيــه أي تــدخل. 

  ويمثل الفرق في سنوات العمر المصححة باحتساب مدد العجز المكاسب الصحية.

إلــــى المتوســــطات  اً ظــــروف وعوامــــل الخطــــر ذات الصـــلة، اســــتنادســـيتم تطبيــــق معــــدل انتشـــار ال  (د)
العالميــة أو المتوســطات الخاصــة بكــل مجموعــة مــن مجموعــات الــدخل القطريــة (مــنخفض، متوســط أقــرب 

ماليــين شــخص.  ١٠إلــى المــنخفض، متوســط أقــرب إلــى المرتفــع، مرتفــع علــى عــدد ســكان قياســي يبلــغ 
شار المستخدمة لتيسـير األمـر علـى الـدول األعضـاء لتقيـيم كيـف وسيتم إدراج األرقام الخاصة بمعدل االنت
  يمكن مقارنة التقدير بوضعهم الوطني.

                                                           
تـــم االطـــالع فـــي ( ،/http://www.who.int/choice/cost-effectiveness/enيمكـــن الرجـــوع إليـــه علـــى الـــرابط التـــالي:    ١
 ).٢٠١٥الثاني/ نوفمبر  تشرين  ٢٩
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  التكلفة/ الميزانية اإلجمالية الالزمة
  

ــدَّر التكلفــة اإلجماليــة الالزمــة لتنفيــذ كــل تــدخل علــى أســاس تكلفــة تنفيــذه فــي مجموعــة   (أ) ســوف تُق
  ماليين شخص. ١٠سكانية معيارية تضم 

سوف ُتحسب التكاليف باستخدام "نهج قائم على المكّونات" ُيحدَّد فيـه كـل بنـد الزم لتنفيـذ التـدخل   (ب)
المعنـــي (مثـــل األدويـــة والمحـــاقن وتـــدريب رجـــال الشـــرطة وصـــياغة التشـــريعات)، وتُقـــدَّر كمّيتـــه (ك) علـــى 

منـه (ث) المسـتمد مـن  أساس المبادئ التوجيهية للمنظمة أو خبرة أخرى مكتسبة في البلدان، وثمن الوحدة
). وُيعطــــي CHOICEقاعـــدة بيانــــات المنظمــــة بشــــأن اختيــــار التـــدخالت العاليــــة المــــردود (قاعــــدة بيانــــات 

  ث التكلفة اإلجمالية.× حاصل الضرب ك 

سوف يطبق انتشار الظـروف/ عوامـل الخطـر ذات الصـلة، اسـتنادًا إلـى المتوسـطات العالميـة أو   (ج)
مصنفة حسـب الـدخل (مـنخفض، متوسـط متـدٍن، متوسـط عـاٍل، مرتفـع)،  المتوسطات لكل مجموعة قطرية

ماليــين شــخص. وســوف تُنشــر قــيم االنتشــار المســتخدمة  ١٠علــى مجموعــة الســكان المعياريــة التــي تضــم 
  لكي يتيّسر للدول األعضاء المقارنة بين القيمة التقديرية وأوضاعها الوطنية ذاتها.

  
  قيود الجدوى/ التنفيذ

  
عرَّف الجدوى بداللة قيود التنفيذ غير المالية. وبدًال مـن الحكـم علـى هـذا الُبعـد علـى نحـو سوف تُ   (أ)

، مــع بيــان ٣اســتبعادي، ســوف ُيتصــدى لــه مــن خــالل تعليقــات نوعيــة فــي جــدول التــدخالت فــي التــذييل 
والقـدرة صـحية اعتبارات التنفيذ الرئيسية التـي يتعـّين علـى صـناع القـرار مراعاتهـا (اشـتراطات قـدرة الـنظم ال

  التنظيمية وما إلى ذلك).
  

البعــــدان اإلضــــافيان لإلنصــــاف والحمايــــة مــــن  ٣وســــوف يــــوفَّر فــــي إضــــافة نوعيــــة إلــــى التــــذييل   (ب)
  المخاطر المالية، وكذلك مناقشة أكثر تفصيًال لقيود التنفيذ. 

  
  المحدَّث ٣عرض التذييل 

  
ســب الخيــارات لعــرض المعلومــات لتيســير اتخــاذ متــى اكتمــل تحليــل التــدخالت، ســوف تنظــر األمانــة فــي أن  -٦

الحــالي التــدخالت حســب األغــراض الســتة لخطــة العمــل  ٣القــرارات المســتنيرة فــي مجــال السياســات. ويبــّين التــذييل 
  المحدَّث ما يلي: ٣العالمية. وتشمل الخيارات األخرى لعرض التذييل 

  ؛اإلدراج في قائمة بترتيب المردودية  (أ)

  .مالية، إدارة سريرية، وما إلى ذلك) خالت حسب النوع (تنظيمية/تجميع التد  (ب)
  

  المحدَّث ٣إضافة إلى التذييل 
  
الـنظم الصــحية  بغيـة التصـدي لعـدد مــن االعتبـارات المهّمـة األخــرى (تحـديات التنفيـذ فـي ســياقات المـوارد/  -٧

ة بشأن منهجية اشتقاق قائمة التـدخالت)، المختلفة، واالعتبارات المتعلقة باإلنصاف، والحاجة إلى مزيد من الشفافي
. وســوف تقــرر األمانــة عنــوان هــذه الوثيقــة وشــكلها النهــائيين، بيــد أن محتوياتهــا ســوف ٣يوصــى بإضــافة للتــذييل 

  .تشمل المسائل الملخَّصة أدناه
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  المسائل المنهجية
  

) وعــن CHOICEســوف تــوفَّر تفاصــيل عــن نمــوذج اختيــار التــدخالت العاليــة المــردود (نمــوذج   (أ)
كيفية إجراء تحليل المردوديـة، بمـا فـي ذلـك االفتراضـات واألسـاليب، أو رابـط إلـى مـورد إلكترونـي يتضـمن 

  هذه المعلومات.

سـوف تــوّفر القائمـة الكاملــة للتــدخالت التـي ُينظــر فــي إدراجهـا، بمــا فـي ذلــك تلــك التـي ُوجــد أنهــا   (ب)
ــيّ  ن كيفيــة تطــّور التــدخالت خــالل مختلــف مراحــل التحليــل ليســت فّعالــة التكلفــة، كمــا ســُتدرج خوارزميــة تب

  ).١(انظر الشكل 

يحتاج األمر إلى مناقشة صريحة للفوائد المشتركة بين قطاعات متعددة من جراء التدخالت التي   (ج)
يــرجح أن يكــون لهــا فوائــد اجتماعيــة أوســع نطاقــًا مــن خــالل تحقيــق حصــائل محّســنة خــارج قطــاع الصــحة 

تاجية االقتصـادية عـن طريـق الحـّد مـن تكـدس حركـة المـرور علـى الطـرق نتيجـة لسياسـات (مثل زيادة اإلن
  محّسنة بشأن النقل العام، وزيادة إيرادات الحكومة الناجم عن زيادة الضرائب على التبغ).

  
  المسائل المتعلقة بالتنفيذ

  
سـوف تُقـدم إرشـادات  تتفاوت تبعات اإلنصاف والحماية من المخاطر المالية حسـب البلـد، ولـذلك  (أ)

  عامة بشأن تطبيق هذه المبادئ بدًال من تطبيقها على كل خيار في مجال السياسات أو كل تدخل.

، ُيمكــن وضــع ٣دة فــي التــذييل ار بغيــة دعــم التنفيــذ النــاجح للخيــارات السياســاتية أو التــدخالت الــو   (ب)
لالختالفــــات التــــي تحــــدث داخــــل  دليــــل إرشــــادي لمــــديري البــــرامج كوثيقــــة منفصــــلة، ُيمكــــن فيهــــا التصــــدي

  المجموعات السكانية. 
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  الزمني اإلطار
  
  .٢مبّين في الشكل  ٣اإلطار الزمني لتحديث التذييل   -٨
  
  ٣اإلطار الزمني لتحديث التذييل  :٢ لشكلا
  

  
  
  
  
  

  * التواريخ إرشادية
  
  

   ٢٠١٥حزيران/ يونيو  ٢٣-٢٢
 وٕاطــــاراً منهجيــــة  مســــّودةمشــــاورة خبــــراء أنتجــــت 
 ٣زمنيًا لتحديث التذييل 

   ٢٠١٥كانون األول/ ديسمبر 
ســوف تنشـــر المنظمـــة عمليـــة مقترحـــة 

كجـــزء مـــن وثـــائق  ٣لتحـــديث التـــذييل 
امنـــــــــــــة دورة المجلـــــــــــــس التنفيـــــــــــــذي الث

 والثالثين بعد المائة

 ٢٠١٦كانون الثاني/ ينـاير  ٣٠-٢٥
ســـوف ُيــــدعى المجلـــس التنفيــــذي فــــي 
دورته الثامنة والثالثين بعد المائة إلى 

ــــــــذييل  ــــــــة تحــــــــديث الت ــــــــة عملي  ٣إحال
المقترحة إلى جمعية الصـحة العالميـة 

 التاسعة والستين

سوف تحدِّث 
المنظمة 
 ٣التذييل 

  كانون الثاني/ 
دورة  ٢٠١٧يناير 

المجلس التنفيذي 
 األربعون بعد المائة

أيار/  ٢٨إلى  ٢٣
   ٢٠١٦مايو 

سوف ُتدعى جمعية 
الصحة العالمية 
التاسعة والستون 

إلى اإلحاطة علمًا 
بالعملية المقترحة 

 واعتمادها

 ٢٠١٧أيار/ مايو 
الصحة  جمعية

 العالمية السبعون

 ٢٠١٨شباط/ فبراير 
تحيط الدول األعضاء 

 علمًا بالتقرير

 ٢٠١٦تشــــرين الثــــاني/ نــــوفمبر  –تشــــرين األول/ أكتــــوبر 
كجــزء مــن وثــائق  ٣ســوف تنشــر المنظمــة تحــديثًا للتــذييل 

 المجلس التنفيذي األربعين بعد المائة دورة

تنخــــرط الــــدول األعضــــاء فــــي مشــــاورات غيــــر رســــمية 
بشـــأن مســـّودة وثيقـــة الحصـــائل المقـــرر اعتمادهـــا فـــي 
االجتمــــاع الرفيــــع المســــتوى الثالــــث، ويجــــوز أن تســــند 

 ٣األولوية لتدخالت معّينة ُمدرجة في التذييل 

٢٠١٨  
ي بــاألمراض غيــر االجتمــاع الرفيــع المســتوى الثالــث المعنــ
السارية للجمعية العامة لألمم المتحدة

   ٢٠١٧كانون األول/ ديسمبر 
ــــــرًا مرحل يــــــًا عــــــن تقــــــدم المنظمــــــة تقري

األمــراض غيــر الســارية إلــى الجمعيــة 
ـــــى ســـــبيل  العامـــــة لألمـــــم المتحـــــدة عل
التحضير الجتماع رفيع المسـتوى فـي 

. وســـوف يصـــف التقريـــر ٢٠١٨عـــام 
وكيــف  ٣كيــف جــرى تحــديث التــذييل 

أحاطـــــــت جمعيـــــــة الصـــــــحة العالميـــــــة 
السبعون به علما/اعتمدته (مع وصلة 

 تشعبية بالوثيقة)

سوف ُتدعى جمعية الصحة 
العالمية إلى اإلحاطة علمًا 

 المحدَّث واعتماده ٣بالتذييل 
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  ٣ الملحق
  

 العالمية الغايات تحقيق سبيل في ٢٠١٥ عام في المحرز التقدم عن تقرير
  ومكافحتها السارية غّير األمراض من الوقاية بشأن التسع االختيارية

  
 التســع االختياريــة العالميــة الغايــات تحقيــق ســبيل فــي ٢٠١٥ عــام فــي المحــرز التقــدم التقريــر هــذا يصــف  -١

  ومكافحتها السارية غّير األمراض من الوقاية بشأن
  

  األعضاء الدول حرزتهأ الذي التقدم
  
 لرصـد العـالمي اإلطـار العالميـة الصـحة جمعية اعتمدت ،١٠-٦٦ع ص ج القرار من ٢-١ الفقرة بموجب  -٢

 السـياقات عبـر تطبيقهـا ُيمكـن مؤشـراً  ٢٥ مـن مجموعـة ذلـك فـي بمـا ومكافحتها، السارية غّير األمراض من الوقاية
 الخاصـــة الوطنيـــة والخطـــط االســـتراتيجيات تنفيـــذ فـــي المحـــرز قـــدمالت وتقيـــيم االتجاهـــات لرصـــد والقطريـــة اإلقليميـــة
 للتقــدم ملخــص يلــي فيمــا االعتبــار، فــي" األساســية" عشــر الخمســة المؤشــرات وضــع ومــع. الســارية غيــر بــاألمراض

 بحلــــول تحقيقهــــا المزمــــع التســــع االختياريــــة العالميــــة الغايــــات تحقيــــق ســــبيل فــــي األعضــــاء الــــدول أحرزتــــه الــــذي
  .٢٠٢٥ عام

  
  ٢٠١٤  ٢٠١٠  المؤشر  الغاية  اإلطار عنصر

  والمراضة الوفيات معدل
 المبكــرة الوفيــات معــّدل
 غيــر األمــراض بســبب
  السارية

 ٪٢٥ قــدره نســبي خفــض) ١(
 الناجمـــــة الوفيـــــات معـــــدل فـــــي
ـــة القلـــب أمـــراض عـــن  واألوعي

 داء أو الســــــرطان أو الدمويــــــة
 الجهـــــاز أمـــــراض أو الســـــكري
  المزمنة التنفسي

 ســـن فـــي المطلـــق وفـــاةال احتمـــال) ١(
 بســــــبب ســــــنة ٧٠و ٣٠ بــــــين يتــــــراوح
ــــب أمــــراض ــــة القل ــــة واألوعي  أو الدموي

 أمـــــــــراض أو الســـــــــكري أو الســـــــــرطان
  المزمنة التنفسي الجهاز

١٪١٩  ٪٢٠  

  الخطر عوامل
 الخطـــــــــــــــــر عوامـــــــــــــــــل
  السلوكية

        

 علــى الكحــول تعــاطي
  ٢ضار نحو

ـــــق) ٢( ـــــاض تحقي  نســـــبي انخف
 فـــي األقـــل علـــى ٪١٠ بمقـــدار
 علـى الكحـول عـاطيت معدالت

 االقتضــاء، حسـب ضــار، نحـو
  ٣الوطني السياق في

 وغيــــــــــــــر المســــــــــــــجل( إجمــــــــــــــالي) ٣(
 مــن البــالغ( الفــرد اســتهالك) المســجل
 الســـــنوي) أكثـــــر أو عامـــــاً  ١٥ العمـــــر
 حســـــــب الصـــــــافي، الكحـــــــول بلتـــــــرات

  الوطني السياق إطار في االقتضاء،

٦,٤  
  
  

٦,٣  
  
  

 حســــب الموحــــد االنتشــــار معــــّدل) ٤(  
 بــين اشــرب فــي اإلفــراط بــاتلنو  الســن

 حســــــــــــــــب والبــــــــــــــــالغين، المــــــــــــــــراهقين
  الوطني السياق إطار في االقتضاء،

  )البالغون( ٪٦
  

  )البالغون( ٪٦
  

          

                                                           
 .٢٠١٢ عام رقم   ١

 االسـتراتيجية مـع يتماشـى نحـو علـىو  الـذاتي الـوطني سـياقها يالئم حسبما ضار نحو على التعاطي) مؤشرات( مؤشر البلدان تختار   ٢
 الشــرب فــي اإلفــراط نوبــات انتشــار مــدى المؤشــرات هــذه تشــمل وقــد. ضــار نحــو علــى الكحــول تعــاطي مــن الحــدّ  بشــأن للمنظمــة العالميــة
 .بالكحول المرتبطة والمراضة والوفيات للفرد اإلجمالي الكحول واستهالك

 نحــو علــى الكحــول تعــاطي"  مفهــوم يشــمل ضــار، نحــو علــى الكحــول تعــاطي مــن الحــدّ  بشــأن للمنظمــة العالميــة لالســتراتيجية طبقــاً    ٣
 الكحـول شـرب أنمـاط وكـذلك عمومـًا، وللمجتمـع حولـه ولمـن للشـارب ضـارة واجتماعيـة صـحية عواقـب يسـبب الـذي الكحول شرب" ضار

 .الضارة الصحية الحصائل احتمال بزيادة المرتبط
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  ٢٠١٤  ٢٠١٠  المؤشر  الغاية  اإلطار عنصر
 عـــن الناجمـــة والوفيـــات المراضـــة) ٥(    

 المـــــــــراهقين بنـــــــــي الكحـــــــــول تعـــــــــاطي
 إطار في االقتضاء، حسب والبالغين،
  الوطني السياق

  بيانات توجد ال  بيانات توجد ال

ــــــــــــــــق) ٣(  البدني الخمول ــــــــــــــــاض تحقيـــــ  انخفـــــ
 فــــــــــي ٪١٠بمقــــــــــــــدار نســــــــــــــبي
 النشــــاط نقــــص انتشــــار معــدل
 البدني

ـــدل) ٦( ـــار معـــــ ـــة انتشـــــــــ ـــاط قلـــــ  النشـــــ
 بأنـــه ويعــرَّف المـــراهقين، بــين البــــــــدني
ـــــــة ـــــــة ٦٠ مـــــــن أقـــــــل مزاول ـــــــن دقيقــ  مـ
 االعتــــدال بـــــين يتـــــراوح الــــذي اطالنشـــــ
   يومياً  والشدة

٨١٪  
  
  
  

  بيانات توجد ال
  
  

ـــــــــــدل) ٧(   ـــــــــــار معـــ ـــــــــــد االنتشــــــ  الموحـــ
ـــة الســــــن حســــــب ـــدني النشــــــاط لقلـــ  البـــ
 مـــــــــــن البــــــــــــالغين األشــــــــــــخاص بـــــــــــين
 ويعــرَّف( أكثــــــر أو عامــــــا ١٨ العمــــــر

 مـن دقيقـة ١٥٠ مـن أقـل مزاولـة هبأنــــ
 مـــا أو األســـبوع فـــي المعتــــدل النشــــاط
  )يعادله

  بيانات توجد ال  ٪٢٣

/ الملح مدخول
 الصوديوم

ــــــــــــــــق) ٤( ــــــــــــــــاض تحقيـــــ  انخفـــــ
ـــــــبي ـــــــدار نســـــ ـــــــي ٪٣٠ بمقـــــ  فـ
 مــــن الســــكان مــــدخول متوســــط
 ١الصوديوم/ الملح

ـــد( الملــــح مــــدخول متوســــط) ٨(  كلوريـ
 فــي الســن حســب الموحــد) الصــوديوم

 مـــن البـــالغين األشـــــخاص لـــــدى اليـــــوم
  أكثر أو عاماً ١٨ العمر

  بيانات توجد ال  يوم/ غرام ٣,٩٥

ــــــــــــــــق) ٥( التبغ تعاطي ــــــــــــــــاض تحقيـــــ  انخفـــــ
ــــــبي ــــــدار نســـــ ــــــي ٪٣٠ بمقـــــ  فــــ
ـــــــدل ـــــــار معــــ ـــــــالي االنتشـــــــ  الحــــ

 بـــــــــــــــــــين التبـــــــــــــــــــغ عـــــــــــــــــــاطيلت
 مـــــــــن البـــــــــــالغين األشـــــــــــخاص

 أكثر أو عاماً  ١٥ العمر

 لتعــاطي الحــالي االنتشــار معــدل) ٩(
  المراهقين بــين التبــغ

  
  
 
ــــــــــدل) ١٠( ــــــــــار معــ ــــــــــالي االنتشـــ  الحـــ

 التبــــغ لتعــــاطي الســن حســــب الموحـــد
 أو عاماً ١٨ العمـــر مــن البـــالغين بـــين
 أكثر

٢٪١٥   
  
  
  
 

 تعــــــــــــاطي انتشــــــــــــار
 الـــدخان عــديم التبــغ
٦٪ 
 
 

 التبـغ تدخين انتشار
 مـــــن البـــــالغين بـــــين
 أو عامــاً  ١٨ العمــر
 ٪٢٣,١ أكثر

   بيانات توجد ال
  
  
  
  
 تعـــاطي انتشـــار ُيتـــاح ال

  الدخان عديم التبغ
 

 بـين التبـغ تدخين انتشار
 ١٨ العمـــر مـــن البـــالغين

 ٪٢١,٨ أكثر أو عاماً 

 رالخط عوامل
  البيولوجية

        

ــــــــــــــــق) ٦( الدم ضغط ارتفاع ــــــــــــــــاض تحقيـــــ  انخفـــــ
ـــــــبي ـــــــدار نســـــ ـــــــي ٪٢٥ بمقـــــ  فـ
 ضـــغط ارتفــــاع انتشــــار معـــدل
 ارتفــاع انتشــار احتــواء أو الــدم

ــــــدم ضــــــغط  للظــــــروف تبعــــــاً  ال
 الوطنية

 الموحــــــــــــد االنتشـــــــــــــــار معــــــــــــدل) ١١(
ــــن حســــــب ــــغ الرتفــــــاع الســ ــــدم طضـ  الـ
 العمـــر مـــن البــــالغين األشـخاص بـــين
ــــــر أو  عامـــــاً  ١٨ ـــــه ويعـــــرَّف( أكثـ  بأن

 ١٤٠ البــــالغ االنقباضــــي الــــدم ضــــغط
 ضــــغط أو/ و أكثــــر أو زئبــــق مليمتــــرا
 مليمتـــــرا ٩٠ البـــــالغ االنبســـــاطي الـــــدم

ــــــــــق ــــــــــر أو زئب ــــــــــدم وضــــــــــغط ،)أكث  ال
 المتوسط االنقباضي

٢٢  ٪٢٣٪  

                                                           
 .اليوم في للفرد الصوديوم من غرامين أو الملح من غرامات ٥ من بأقل المنظمة توصي   ١

 .٢٠١١و ٢٠١٠و ٢٠٠٩ األعوام في الشباب بين التبغ لتعاطي شامالً  استقصاءً  أجرت بلدا ٦٧ من مستمدة بيانات إلى استناداً    ٢
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  ٢٠١٤  ٢٠١٠  المؤشر  الغاية  اإلطار عنصر
 السكري الداء

 ١والسمنة
 معــــدل في الزيــــادة قـــــفو ) ٧(

 والسمنة السكري داء انتشـــــــار
 الموحـــــــــــد االنتشـــــــــــــــــار معـــــــــــدل) ١٢(

ـــــــب ـــــــن حســــــ ـــــــاع الســ ـــــــتوى الرتفـــ  مســـ
ــــوز ــــكر/ الغلوكــ ــــي الســـ ــــدم فـــ ــــين الـــ  بـــ

 العمــــــــــر مـــــــن البــــــــــالغين األشـــــــــخاص
 بأنـــــــه ويعـــــــرَّف( أكثـــــــر أو عامـــــــاً  ١٨

 الريق على الدم بالزما غلوكوز تركيز
/ مليغـرام ١٢٦( لتر/ مليمول ٧ البالغ

 أدويـــة تعـــاطي أو أكثـــر، أو) ديســـيلتر
 فـــي الغلوكـــوز مســـتوى ارتفـــاع لعـــالج
 ) الدم

٨٪  
  

٩٪  
  

 الـــــــوزن فـــــــرط انتشــــــــــار معـــــــدل) ١٣(    
 وفقـاً  المعرَّف( اهقينالمر  بين والبدانـــــة
ــــــة المنظمــــــة لمعــــــايير  للنمــــــو المرجعي
 األطفـال لـدى الـوزن فـرط إلـى بالنسبة

  والمراهقين

  بيانات توجد ال  بيانات توجد ال

 حســـب الموحـــد االنتشـــار معـدل) ١٤(    
ـــــــرط الســـــــن ــــــوزن لف ـــــــين والســـــــمنة ال  ب

 ١٨ العمــــر مــــن البــــالغين األشــــخاص
ـــرَّف( أكثــر أو عامــاً  ـــرطف ويعــ ـــوزن ــ  الــ
ـــــــذي الجســــــــم كتلــــــــة منســــــــب بأنـــــــــه  الـ
 فـي أكثـر أو ٢م/ كيلـوغرام ٢٥ يعــادل
 كتلــة منســب بأنها السمنة ُتعّرف حين

/ كيلــــوغرام ٣٠ يعــــــادل الــــــذي الجســــــم
  )  أكثر أو ٢م

  )البدانة( ٪١١
  )الوزن فرط( ٪٣٧

  )البدانة( ٪١٣
  )الوزن فرط( ٪٣٩

  ةالوطني النظم استجابة
ـــــــــة العــــــــــــــالج  باألدويـــــ
ـــــــــــــع  النوبــــــــــــــــات لمنـــــــــ
ـــــــــة ـــــــــكتات القلبيـــ  والســـ
  الدماغية

ـــــــــــول) ٨( ـــــــــــى ٪٥٠ حصـــ  علـــ
ــــــــــــل ــــــــــــن األقـــــ  األشــــــــــــخاص مـــ

ـــــالج المســــــتحقين ـــــة للعـ  باألدويـ
ــــة ــــن للوقايــ ــــات مـ ــــة النوبــ  القلبيــ

ـــــــــكتات  علـــــــــى الدماغيـــــــــة والســ
 بمــا( الطبيـــة شـــورةوالم األدويـــة

 )الدم سكر ضبط ذلك في

 المســـــتحقين األشـــــخاص نســــبة) ١٨(
 البـــالغون األشـــخاص بأنهم المعّرفون(

 أكثـــــــــــر أو عامـــــــــاً  ٤٠ العمـــــــــــر مــــــــــن
 اإلصـــــــــــــــابة لخطـــــــــــــــر المعرضـــــــــــــــون
ــــــاألمراض ــــــة بـ ــــــة القلبي  بنســــــبة الوعائي

 ســـنوات، عشـــر خـــالل أكثــــر أو ٪٣٠
ــــك فـــي بمـــا  بــــاألمراض المصــــابون ذل

ــــــة ــــــة القلبيــ ـــــذين) الوعائيــ  يحصـــــلون ال
ـــالج علــى ـــة والمشــــورة العــ  بمــا( الطبيــ
 مـن للوقايـة) الدم سكر ضبط ذلك في

 الدماغية والسـكتات القلبيـة النوبـات

  بيانات توجد ال  بيانات توجد ال

 األدويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
 الضـــــــــــــــــــرورية
ـــــــــــــــــــــــــاتوالتكنولوجيـــــ  ـــ
 لعـــــــــــــــــالج األساســــــــية

ــــــــراض ــــــــر األمــــــــ  غيــــــــ
 الرئيسية السارية

ـــــة) ٩( ـــــات إتاحـــــــــ  التكنولوجيـــــــــ
ــــة  الميســــورة األساســــية واألدويـــــ
ـــة ذلـــك فـــي بمـــا التكلفـــة  األدويـــ

 لعـــــــالج الضــــرورية الجنيســــــة،
ــــــــــــر األمــــــــــــراض  الســــــــــــارية غي

ــــــي ٪٨٠ بنســــــبة رئيســــــية،ال  فـــــ
 العــــــــــــام القطــــــــــــاع منشــــــــــــآت
 سواء حد على والخاص

ـــوافر ـــر تـ ـــة ويسـ ـــة تكلفـ  األمــــراض أدويـ
ـــــر ـــــارية غيـ ـــــية الســـــ ـــــة األساســـــ  العاليـــــ

 بمــــــــــا والفعالــــــــــة، والمأمونــــــــة الجــــــودة
 الجنيســــــــــــــــة، األدويـــــــــــــة ـــــــــــكذلــ فــــــــــــي

 منشـــآت فـــي األساســـية والتكنولوجيــات
 سواء حد على والخاص العام القطاع

  بيانات توجد ال  بيانات توجد ال

  
  

                                                           
 .الوطني للسياق) المناسبة المؤشرات( المناسب المؤشر البلدان تختار   ١
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  ٤ الملحق
  

   الجهات مساهمات وتعميم لتسجيل استخدامه ُيمكن نهج وضع
  االختيارية العالمية الغايات تحقيق سبيل في الدول غيرالفاعلة 
  ومكافحتها السارية غّير األمراض من الوقاية بشأن التسع

  
  

  والغرض النطاق
  
 الصـحة بمنظمـة العامـة الجمعيـة أهابـت ،٦٨/٣٠٠ المتحـدة لألمـم العامة الجمعية قرار من ٣٧ الفقرة في  -١

 العالميــة لتنســيقا آليــة ســياق وفـي األعضــاء الــدول مع بالتشـاور ،٢٠١٥ عـام نهايـة حلول قبل تضع، أن العالمية
 المصــالح مــن المالئمــة الحمايــة تــوفير ضــمان ومــع ومكافحتهـا، السارية غـير األمـراض مـن الوقايـة بشـأن الشـاملة

 والمجتمـع الخيريــة األعمــال وكيانــات الخــاص القطــاع مســاهمات وتعمــيم لتسـجيل اسـتخدامه يمكـن نهجاً  الخاصـة،
  .السارية غير األمراض بشأن التسع االختيارية ياتالغا بلوغ في المدني

  
 هـذا يتضمن المهّمة، هذه إنجاز سبيل في اتباعها ُيمكن التي العديدة الُممكنة النهوج االعتبار في ووضعاً   -٢

 وهــي. األعضــاء الــدول مــع الكامــل بالتشــاور ،٢٠١٦ عــام فــي تحريهــا األمانــة تقتــرح التــي األوليــة الُســبل التقريــر
  :تشمل

 ُيمكــن التــي الــدول غيــر الفاعلــة الجهــات مــن المقدمــة" المســاهمات" أنــواع لتحديــد الُممكنــة الخيــارات  -
 االختياريـــة الغايـــات تحقيـــق علـــى األثـــر أكبـــر لهـــا يكـــون أن ضـــمان وكيفيـــة مفيـــدة، بطريقـــة تســـجيلها
  التسع؛

 الُممكنــة والطرائــق كةللمشــار  مؤهلــة تكــون أن ُيمكــن التــي الــدول غيــر الفاعلــة الجهــات لتعريــف بــدائل  -
  المشاركة؛ لهذه

  .فّعالية الطرق بأكثر المساهمات لتسجيل وضعها ُيمكن التي الصكوك ألنواع تمهيدي استكشاف  -
  
 التـي) ١٠ إلـى ٦ الفقـرات( واالعتبـارات) ٥ الفقـرة( الجامعة المبادئ من أولية مجموعة التقرير هذا ويقترح  -٣

 مبـــدئياً  تحلـــيالً  أيضـــاً  التقريـــر ويقـــدم. وتضـــعها للـــنهج نهائيـــة مســـّودة تحـــدِّد عنـــدما االعتبـــار فـــي األمانـــة ستضـــعها
  ).١١ الفقرة( منها التخفيف وتدابير الُممكنة للمخاطر

  
 األعضـاء الـدول فيـه تنظـر لكـي ٢٠١٦ عـام فـي العمل إلكمال مقترح زمني إطار التقرير نهاية في ويقدَّم  -٤
  ).١٢ الفقرة( ٢٠١٧ عام في للمنظمة الرئاسية األجهزة في
  

  الجامعة المبادئ
  
 السـنوات متعـددة عمليـة الـدول غيـر الفاعلـة الجهـات مسـاهمات لتسـجيل نهـج وضـع يكـون أن المتوقـع من  -٥

  . الجامعة المبادئ من ابتدائية مجموعة أدناه وُيقترح. محدَّدة جامعة مبادئ على ترتكز أن ُيمكن
  االختيارية الغايات تحقيق دعم  -
  المستقل للتحقق والخضوع والمساءلة والشمول واالنفتاح الشفافية لمبادئ الاالمتث  -
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  )اإلعداد قيد( الدول غير الفاعلة الجهات مع لمشاركةالمنظمة ل إطار مع االتساق ضمان  -
  االعتراف بتضارب المصالح األساسي بين دوائر صناعة التبغ وبين الصحة العمومية.  -
  

  المساهمات لتسجيل هجن بوضع متعلقةال عتباراتاال
  
  .نهائي نهج لوضع المنهجية الخيارات من مجموعة التالي القسم يوّفر  -٦
  
 أعمــــال وجـــداول ُأطــــر االعتبـــار فـــي توضــــع أن الـــنهج، وضـــع لــــدى األمانـــة، تقتـــرح. المواءمــــة معـــايير  -٧

  :يلي بما يفي أن للنهج وُيمكن. أخرى قائمة دولية ومبادرات
  

 للـدول سبق التي الصلة ذات وتوصياتها عملها وخطط واستراتيجياتها منظمةال ُأطر مع المواءمة  )أ(
  :ومنها عليها، اتفقت أن األعضاء
   التبغ مكافحة بشأن اإلطارية المنظمة اتفاقية  -
  والصحة البدني والنشاط الغذائي النظام بشأن العالمية االستراتيجية  -
  ضار نحو لىع الكحول تعاطي من للحد العالمية االستراتيجية  -
  لألطفال الكحولية غّير والمشروبات األغذية تسويق بشأن التوصيات  -
  الصحة أجل من البدني النشاط بشأن العالمية التوصيات  -
  ٢٠٢٠-٢٠١٣ ومكافحتها السارية غير األمراض من للوقاية العالمية العمل خطة  -
  الدول؛ غير الفاعلة الجهات مع لمشاركةالمنظمة ل إطار  -

 نمـ مختلفـة أنواعـاً  ُتشـرك التـي األخـرى المشابهة واُألطر المبادرات من المستفادة الدروس راعاةم  )ب(
 ومبـادرة األدويـة علـى الحصـول ودليل المتحدة لألمم التابع العالمي االتفاق مثل( الدول غير الفاعلة الجهات
 نفسـه الوقـت في التسليم عم ،)G-Finder والمسح الصحة أجل من والخاص العام القطاعين بين الشراكات

  المجهود؛ هذا بخصوصية

 المسـتدامة أهـداف التنميـة غايـة ذلـك فـي بمـا ،٢٠٣٠ لعـام المسـتدامة التنمية خطة من االستفادة  )ج(
 وبرنــامج ،٢٠٣٠ عــام بحلــول الثلــث بمقــدار الســارية غيــر األمــراض بســبب المبكــرة الوفيــات بخفــض الخاصــة
 المجــاالت فــي واالســتثمار التنميــة عمليــة فــي المشــاركة إلــى الخــاص القطــاع يــدعو الــذي أبابــا أديــس عمــل

  .المستدامة للتنمية بالنسبة األهمية الحاسمة
  
ــايير  -٨ ــر مع  بشــأن الــدول غيــر الفاعلــة الجهــات إرشــاد لــدى التاليــة الخيــارات استكشــاف األمانــة تقتــرح. األث

  :التسع االختيارية الغايات تحقيق على األثر أكبر لها يكون أن ُيرجَّح التي المساهمات تسجيل

 السياســــاتية الخيــــارات علــــى أساســــاً  التركيــــز علــــى الــــدول غيــــر الفاعلــــة الجهــــات تشــــجيع ُيمكــــن  )أ(
 لجميـع جـداً  التكلفـة وميسـورة فّعالـة" باعتبارهـا العالميـة العمـل خطـة مـن ٣ التـذييل فـي المحـددة والتدخالت

  .نحو أوضح على أثراً  األشد ماتالمساه إبراز يكفل أن لذلك وُيمكن". البلدان
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 علــى الــدول غيــر الفاعلــة الجهــات تشــجيع ُيمكــن التــي المســاهمات أنــواع بمختلــف يتعلــق وفيمــا  )ب(
  : يلي ما الحصر، ال المثال سبيل على تشمل، أن األمانة تقترحها التي الخيارات لبعض ُيمكن تسجيلها،

 تُقلِّل بأنشطة المتعلقة المساهمات على الدول غير الفاعلة الجهات تسجيل يقتصر أن يمكن  -
 غير لألمراض العالمي العبء على األساسي لعملها الممكن األثر من حدّ  أدنى إلى مباشرة
   السارية؛

 التـي األنشـطة) ١: (بمجـالين المتعلقة المساهمات تسجيل الدول غير الفاعلة للجهات ُيمكن  -
 لألمراض العالمي العبء على األساسي لعملها الممكن األثر من حدّ  أدنى إلى مباشرة تُقلِّل
 اإلصــــابة احتمــــال مــــن موظفيهــــا وقايــــة علــــى تســــاعد التــــي المبــــادرات) ٢( الســــارية؛ غيــــر

  السارية؛ غير باألمراض
ــــــة للجهــــــات ُيمكــــــن  - ــــــر الفاعل ــــــدول غي ــــــة المســــــاهمات تســــــجيل ال ــــــة المتعلق : مجــــــاالت بثالث

 علـــى األساســـي لعملهـــا الممكـــن األثـــر مـــن حـــدّ  أدنـــى إلـــى مباشـــرة تُقلِّـــل التـــي األنشـــطة )١(
 مـن موظفيها وقاية على تساعد التي المبادرات) ٢( السارية؛ غير لألمراض العالمي العبء
 التي الخيرية الطبيعة ذات األخرى المبادرات) ٣( السارية؛ غير باألمراض اإلصابة احتمال
 المــالي الــدعم تــوفير مثــل( ةالســاري غيــر األمــراض علــى بــه وُيعتــد مباشــراً  أثــراً  لهــا أن ثبــت

 لجميـع جـداً  التكلفـة والميسـورة الفّعالـة التـدخالت" قائمـة في الُمدرجة التدخالت لتنفيذ والعيني
  ")البلدان

  
 والــوطني واإلقليمــي العــالمي المســتوى مــن كــل علــى الــدول غيــر الفاعلــة الجهــات مثــلت. المشــاركة معــايير  -٩

 والســياق والقطــاع والتغطيــة الســوقي الحجــم حســب تجمــيعهم ُيمكــن نالــذي المصــلحة أصــحاب مــن متنوعــة مجموعــة
. مســاهماتها لتســجيل فّعاليــة النهــوج أكثــر تعريــف عنــد الــدول غيــر الفاعلــة الجهــات تنــّوع مراعــاة وينبغــي. الجغرافــي

  .األمانة تستكشفها سوف التي وطرائقها للمشاركة التأهل بارامترات تعريف خيارات لمختلف وصف أدناه ويرد
  

 إطـــار لتعريـــف الـــدول غيـــر الفاعلـــة الجهـــات امتثـــال إلـــى للمبـــادرة العـــام التأهيـــل يســـتند أن ُيمكـــن  )أ(
 الجمعيــة قــراريّ  وأحكــام ومبادئــه،) اإلنشــاء قيــد( للمنظمــة التــابع الــدول غيــر الفاعلــة الجهــات مــع المشــاركة
 الســــارية غيــــر األمــــراض مــــن للوقايــــة العالميــــة العمــــل وخطــــة ،٦٨/٣٠٠و ٦٦/٢ المتحــــدة لألمــــم العامــــة

  .٢٠٢٠-٢٠١٣ ومكافحتها

 الـــدول غيـــر الفاعلـــة الجهـــات مشـــاركة طريقـــة لتحديـــد مختلفـــة خيـــارات فـــي النظـــر عندئـــذ ُيمكـــن  )ب(
  :يلي ما تشمل أن وُيمكن بالسياق، المرتبطة واالختالفات التنّوع الخيارات هذه تراعي وقد. المؤهلة

 مسـاهماتها، بتسجيل المشاركة في ترغب التي مؤهلةال الفاعلة الجهات لجميع السماح ُيمكن  -
  .وحجمها وقطاعها وتغطيتها الجغرافي سياقها عن النظر بصرف

 مــن والحجــم والقطــاع والتغطيــة الجغرافــي الســياق إلــى مســتندة محــدَّدة بــارامترات وضــع ُيمكــن  -
 إلــى تُــدعى قــد المثــال، ســبيل علــى( مختــارة مؤهلــة فاعلــة جهــات علــى المشــاركة قصــر أجــل

 الحجــم مــن أدنــى بحــد المتســمة أو فقــط العــالمي الصــعيد علــى المتواجــدة الكيانــات المشــاركة
  ).التغطية أو السوقي

 حسب المشاركة هذه تنظيم ُيمكن ولكن المشاركة، على الفاعلة الجهات جميع تشجيع ُيمكن  -
 مختلفـــة ةتوجيهيـــ ومبـــادئ تبليـــغ بـــارامترات بوضـــع يســـمح ممـــا القطـــاع، أو النـــوع أو الحجـــم

  .الكيانات من محدَّدة لمجموعات
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 ُيمكــن المثــال، ســبيل فعلــى. مراحــل علــى التســجيل بعمليــة األخــذ فــي األمانــة تنظــر ربمــا أخيــرًا،  )ج(
 عملهـا يتعلـق التـي العالميـة الفاعلـة الجهات مثل( الدول غير الفاعلة الجهات من مختارة مجموعة تشجيع

 نطـاق توسيع ُيمكن ثم، ومن. أولى مرحلة في المشاركة على) التسع االختيارية بالغايات مباشرة األساسي
  .العملية من الحق وقت في لمشاركةا

  
 تشـجيع أجـل مـن الُممكنـة، اآلليـات مـن متنوعـة مجموعـة خالل من النهج تنفيذ ُيمكن. المنهجية الخيارات  -١٠

 أن اآلليــات لهــذه وُيمكــن. مســاهماتها يلتســج إلــى تُــدعى التــي ،الــدول غيــر الفاعلــة للجهــات االختياريــة المشــاركة
 ربما المستقل، للتحقق وقابلية موضوعية الطرق بأكثر مساهماتها عن بالتبليغ المعنية الفاعلة الجهات لجميع تسمح
 ضـمان وبغيـة. والمؤشـرات البـارامترات مـن سـلفاً  معرَّفة مجموعة على قياساً  الفردية مساهماتها بتقييم لها تسمح بأن

  التبليغ أدوات ُتعطي أن بمكان األهمية من ،الفاعلة الجهات أنواع جميع جانب من واسع نطاق على والدعم القبول
  :يلي ما فيها النظر ينبغي التي الخيارات وتشمل. االستخدام وسهلة صلة ذات بأنها طباعاً نا الموضوعة
فــة حقــوالً  تضــم اإلنترنــت إلــى مســتندة عالميــة" تبليــغ أداة"  )أ( ــدة بــارامترات مــع متوائمــة اً ســلف معرَّ  موحَّ

فــة االســتمارة لهــذه وُيمكــن. ممكنــة مؤشــرات وتــوّفر ومعــايير واضــحة  أن إلكترونيــًا، ُتمــأل والتــي ســلفًا، المعرَّ
 األمـراض مـن الوقايـة علـى أثـر بـأكبر المتسـمة المسـاهمات تسـجيل إلـى الـدول غيـر الفاعلة الجهات ُترشد
 شأنه ومن. والدقة واالتساق الشفافية من مستوى أعلى يضمن أن ذلك شأن ومن. ومكافحتها السارية غير
 العمليـة يجعـل ممـا للغايـة، محـدودة موارد باستخدام بالمشاركة الدول غير الفاعلة للجهات يسمح أن أيضاً 
  والسياقات؛ والقطاعات األنواع المختلفة الفاعلة الجهات من واسعة لمجموعة بعيد حدّ  إلى شاملة

 هــذا إتاحــة وُيمكــن. توجيهيــة ومبــادئ وبــارامترات نيــادُ  متطلبــات ذلــك فــي بمــا شــامل، قيــيمت إطــار  )ب(
 الـنهج هـذا يسـمح وقـد. المشـاركة فـي ترغـب التـي الـدول غير الفاعلة للجهات اإلنترنت خالل من النموذج
 علــى فــرديال تبليغهــا ُترّكــز أن علــى نفســه الوقــت فــي دعمهــا مــع الفاعلــة الجهــات لهــذه المرونــة مــن بمزيــد

 قــد ذلــك، علــى وعــالوة. واالتســاق الشــفافية مــن أقــل مســتوى ســيكفل ذلــك أن بيــد. الرئيســية التــأثير مجـاالت
  ؛تحديات على متنوعة وسياقات وأنواع قطاعات عبر مختلفة مساهمات بين المقارنة تنطوي

 إليهـا الوصـول ولالـد غيـر الفاعلـة للجهـات ُيمكن اإلنترنت على متاحة بوابة، أو مفتوحة، منّصة  )ج(
 سلفاً  معرَّفة ومؤشرات بارامترات إدراج وُيمكن. واسع نطاق على والمقارنة التقييم ألغراض تقاريرها لتحميل
 الفاعلـة الجهـات لهـذه يسـمح أن الـنهج هـذا شـأن ومـن. اتباعهـا يتعـّين التـي التوجيهية المبادئ على كمثال
. ومكافحتهـا السـارية غيـر األمـراض مـن بالوقايـة صـلةً  قاألوثـ تعتبرهـا التـي للمسـاهمات هي تقييمها بنشر
 البيانــات تكــون قــد ،الــدول غيــر الفاعلــة للجهــات التفســير فــي الحريــة مــن المزيــد إتاحــة مــن الــرغم وعلــى

 تقيـيم إطـار غيـاب فـي صـعوبة أكثـر المسـجلة المسـاهمات أهميـة تقيـيم ويكون للمقارنة قابلية أقل المنشورة
  . سلفاً  محدَّد شامل

  
  منها التخفيف وتدابير الُممكنة المخاطر

  
 لتســـجيل نهـــج تعريـــف مواصـــلة تعتـــرض التـــي والمخـــاطر التحـــديات مـــن عـــدد فـــي األمانـــة تنظـــر ســـوف  -١١

  .الدول غير الفاعلة الجهات جانب من المساهمات

 أي إلـى النظـر ينبغـي وبالتـالي. طـوعي أسـاس علـى الـدول غيـر الفاعلة الجهات مشاركة ستكون  )أ(
  : يمكنها أداةً  باعتباره ُيوضع نهج

 إرشـادها مـع ،الـدول غيـر الفاعلـة الجهات من المقدمة المساهمات األصيل لتسجيل التيسير  -
 التقـدم مـن مزيـداً  تحـرز لكي لها الفرصة إتاحة وبالتالي لمساهماتها الفعلي األثر تقييم بشأن
  ومكافحتها؛ السارية غير األمراض من الوقاية في مشاركتها في
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  . الدول غير الفاعلة الجهات فئات مختلف بين المحّسن التنسيق تعزيز  -
  
  .تشاركية أدوات باعتبارها وٕانما الجانب أحادية باعتبارها التبليغ أدوات تصّور عدم ينبغي  )ب(
  
 لخدمــة الــدول غيــر الفاعلــة الجهــات فــرادى جانــب مــن المســاهمات تســجيل اســتخدام عــدم ينبغــي  )ج(

 أو فوائــد، أي تحقيـق عـدم مـع أنشـطتها أو آرائهــا أو منتجاتهـا أو التجاريـة لعالماتهـا يجالتـرو  أو مصـالحها
 ذلـك تالفـي وُيمكـن. ومكافحتهـا السـارية غيـر األمـراض مـن بالوقايـة يتعلق فيما فقط، محدودة فوائد تحقيق
 هــاتالج لــبعض وُيمكــن. بوضــوح مســاهمة يشــكل ال ومــا مســاهمة يشــكل مــا بــارامترات تعريــف طريــق عــن

 مــن اعتمــاد بمثابــة همــا المســاهمات وتســجيل المبــادرة فــي المشــاركة أن حــق وجــه دون تــّدعي أن الفاعلــة
  .بوضوح المنظمة دور تحديد ينبغي ثم، ومن. العالمية الصحة منظمة

  
 عــن االنتبــاه لتحويــل المبــادرة فــي الــدول غيــر الفاعلــة الجهــات بعــض مشــاركة ُتســتخدم أن ُيمكــن  )د(

 الســــارية غيــــر األمــــراض مــــن الوقايــــة علــــى ُمثَبــــت مباشــــر أثــــر لهــــا لــــيس أنشــــطة إلــــى ياألساســــ عملهــــا
ــــذلك التصــــدي ويمكــــن. ومكافحتهــــا ــــارامترات وضــــع طريــــق عــــن ل ــــادئ ب ــــة ومب  لتســــجيل واضــــحة توجيهي
  . المساهمات

  
  المقترح الزمني اإلطار

  
  .وتنفيذه النهج في للنظر المقترح الزمني اإلطار يلي فيما  -١٢
  

 األمانــة ُتكمــل األعضــاء، الــدول مــع التــام بالتشــاور: ٢٠١٧ ينــاير/ الثــاني كــانون إلــى ٢٠١٦ ينــاير/ انيالثــ كــانون
 ومؤشـرات بـارامترات مـن بهـا يتعلـق ومـا ملموسـة تبليـغ آليـة أو طريقـة اقتـراح ذلـك ويشـمل. نهج وضع بشأن عملها
  . محدَّدة

  
 التنفيـذي، المجلـس خـالل من السبعون، الصحة معيةج ُتدعى: ٢٠١٧ مايو/ أيار إلى ٢٠١٧ يناير/ الثاني كانون
  .المقترح النهائي النهج اعتماد إلى
  

 فـي إليـه إشـارة العـام المـدير ُيـدِرج الموضـوع، الـنهج السـبعون الصـحة جمعية اعتمدت متى: ٢٠١٧ سبتمبر/ أيلول
 لألمــم العامــة الجمعيــة ارقــر  تنفيــذ فــي المحــرز التقــدم عــن المتحــدة لألمــم العامــة الجمعيــة إلــى ٢٠١٧ عــام تقريــر
 للجمعيـة السـارية غير باألمراض المعني الثالث المستوى الرفيع لالجتماع التحضير سبيل على ،٦٨/٣٠٠ المتحدة
  .٢٠١٨ عام في المتحدة لألمم العامة

  
 آليـة تشـرع األمانـة، وضـعته الـذي الـنهج السـبعون الصـحة جمعيـة اعتمـدت متـى: ذلـك بعـد ومـا ٢٠١٧ مـايو/ أيار
 مــن ٢-٤ لإلجــراء وفقــاً  الــنهج، تطبيــق فــي ومكافحتهــا الســارية غيــر األمــراض مــن الوقايــة بشــأن العالميــة لتنســيقا

  ٢٠١٧.١-٢٠١٦ للفترة عملها خطة
  

                                                           
 .٣ الملحق ،٦٨/١١ج الوثيقة انظر   ١
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/ الثاني تشرين إلى ٢٠١٤ مايو/ أيار من الفترة خالل المحرز التقدم عن تقرير
 التنسيق آلية عمل خطة في الواردة اتباإلجراء باالضطالع يتعلق فيما ٢٠١٥ نوفمبر

  ٢٠١٥-٢٠١٤ للفترة ومكافحتها السارية غير األمراض من الوقاية بشأن العالمية
  
  
 السارية غير األمراض من الوقاية بشأن العالمية التنسيق آلية أمانة أحرزته الذي التقدم التقرير هذا يصف  -١

   ٢٠١٥.١-٢٠١٤ للفترة عملها خطة في اردةالو  باإلجراءات باالضطالع يتعلق فيما ومكافحتها
  

  األمانة أحرزته الذي التقدم
  
ــــة الصــــحة جمعيــــة أحاطــــت  -٢ ــــة عمــــل بخطــــة علمــــاً  والســــتون الســــابعة العالمي    للفتــــرة العالميــــة التنســــيق آلي

  .هذه العمل خطة في المتضمنة اإلجراءات بشأن األمانة أحرزته الذي للتقدم ملخص يلي وفيما. ٢٠١٥-٢٠١٤
  

 ٢٠١٥و ٢٠١٤ عامي في المحرز التقدم النشاط جراءاإل

 تشجيع كيفية بشأن ٢٠١٤ عام في حوار إجراء ١-١ اإلجراء
 بـرامج يفـ السارية غير األمراض إدراج مواصلة
 نمائيــةإلا واألهــداف ومبادراتــه اإلنمــائي التعــاون
 التنميـــــــــــة وسياســـــــــــات دوليـــــــــــاً  عليهـــــــــــا المتفـــــــــــق

ــــــــــــــة وأطــــــــــــــر االقتصــــــــــــــادية  المســــــــــــــتدامة التنمي
 وسيســـــفر. الفقـــــر وطـــــأة تخفيـــــف واســـــتراتيجيات

 .بتوصيات مشفوع تقرير عن الحوار

 الســــــارية غيــــــر األمــــــراض بشــــــأن حــــــوار ُأجــــــري
/ نيســــــــــان ٢١و ٢٠ فــــــــــي اإلنمــــــــــائي والتعــــــــــاون

 ٢.تقرير عنه وصدر ٢٠١٥  أبريل

 

 تعزيـز كيفيـة بشـأن ٢٠١٥ عـام في حوار إجراء  ٢-١ اإلجراء
 غيـر مـراضاأل مـن الوقايـة علـى الدولي التعاون
 بلـدان بـين التعـاون إطـار في ومكافحتها السارية
 بلــــــدان بــــــين فيمــــــا والتعــــــاون والجنــــــوب الشــــــمال
 عـن الحـوار وسيسـفر .الثالثـي والتعـاون الجنوب
 .بتوصيات مشفوع تقرير

 غيــــــــــــــر األمــــــــــــــراض بشــــــــــــــأن حــــــــــــــوار أجــــــــــــــري
/ الثـاني تشـرين ٣٠ مـن الـدولي والتعـاون السارية
  .٢٠١٥ برديسم/ األول  كانون  ١ إلى نوفمبر

 ٢٠١٤ عـــام فـــي اإلنترنـــت علـــى منّصـــة إنشـــاء  ١-٢ اإلجراء
 الالزمــة البينــات قاعــدة عــن المعلومــات لتشـكيل
 بــــين العالقــــة بشــــأن السياســــات راســــمي إلرشــــاد

 وبـــث والتنميـــة، والفقـــر الســـارية غيـــر األمـــراض
 .  المعلومات هـذه

 ٢٠١٥.٣ عام في اإلنترنت على منّصة ُأنشئت

                                                           
 .١ تنقيح ٣ إضافة ٦٧/١٤ج انظر   ١

  في متاح  ٢
http://www.who.int/globalcoordinationmechanism/final_meeting_report_dialogue_ncd_development_april15_en.pdf?ua=1   

 .)٢٠١٥ نوفمبر/ الثاني تشرين ٣٠ في االطالع تم(
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 ٢٠١٥و ٢٠١٤ عامي في المحرز التقدم النشاط جراءاإل

 ٢٠١٥ عـــام فـــي اإلنترنـــت علـــى منّصـــة إنشـــاء  ٢-٢ اإلجراء
 بشــأن وتيســيره والبلــداني الــدولي التعــاون لتعزيــز
 مـــــجد مجـــــاالت فـــــي الممارســـــات أفضـــــل تبـــــادل

 إشــــراك ونهجــــيّ  السياســــات جميــــع فــــي الصــــحة
 والتشــــــريعات ككــــــل والمجتمــــــع ككــــــل الحكومــــــة
 العاملين وتدريب الصحية النظم وتعزيز واللوائح

 مـن المسـتفادة الـدروس نشـر أجـل نم الصحيين
ــــــرات ــــــدول خب ــــــي األعضــــــاء ال  هــــــذه مواجهــــــة ف
 .التحديات

  اإلنشاء قيد

ـــد  ٣-٢ اإلجراء  طريـــق عـــن الدراســـية الحلقـــات مـــن سلســـة عق
 دعـم أجـل مـن ٢٠١٤ عـام مـن اعتباراً  اإلنترنت

 ُيمكــــــن مجــــــاالت فــــــي التنســــــيقي المنظمــــــة دور
 يتخـذوا وأن فيهـا ُيسهموا أن المصلحة ألصحاب
 غيــــــر األمــــــراض لمكافحــــــة ملموســــــة إجــــــراءات
 .السارية

 طريــق عــن الدراســية الحلقــات مــن سلســة ُنظِّمــت
  اإلنترنت

 للتوصــــية ٢٠١٤ عــــام فــــي عامــــل فريــــق إنشــــاء  ١-٣ اإلجراء
 األعضـــــــــاء الـــــــــدول لتشـــــــــجيع ســـــــــائلوو  بســـــــــبل

ــــــة والجهــــــات ــــــر الفاعل ــــــدول غي ــــــى ال ــــــاء عل  الوف
 مــــن ٤٤ الفقــــرة عليهــــا تــــنص التــــي بااللتزامــــات

ــــع لالجتمــــاع السياســــي إلعــــالنا  المســــتوى الرفي
 العامـة للجمعيـة السـارية غيـر بـاألمراض المعني
 .المتحدة لألمم

 ٢٠١٥ مــــارس/ آذار فـــي العامــــل الفريـــق ُأنشـــئ
 وُنشـــر. عملـــه إنجـــاز قبـــل مـــرات ثـــالث واجتمـــع
 وسوف ٢٠١٥.١ يوليو/ تموز في مرحلي تقرير
 ايــةنه قــرب العــام المــدير إلــى ختــامي تقريــر يقــدَّم
 .٢٠١٥ عام

 فيهــا للمشــاركين ُيمكــن ممارســين جماعــة إنشــاء  ١-٤ اإلجراء
 أجــــل مـــــن متســـــقة إجـــــراءات فـــــي المســـــاهمة
 مثــــل واتخــــاذ الســــارية غيــــر لألمــــراض التصــــدي

 .اإلجراءات هذه

 اللجنـة عمل حول أولى ممارسين جماعة ُنظِّمت
 المعنيــــــة للمنظمــــــة التابعــــــة الداخليــــــة التوجيهيــــــة

 الوقايــة بشــأن للمنظمــة واحــدة مــلع خطــة بتنفيــذ
  ومكافحتها السارية غّير األمراض من

 للتوصــــية ٢٠١٤ عــــام فــــي عامــــل فريــــق إنشــــاء  ١-٥ اإلجراء
 األعضـــــــــاء الـــــــــدول لتشـــــــــجيع ســـــــــائلوو  بســـــــــبل

ــــــة والجهــــــات ــــــر الفاعل ــــــدول غي ــــــى ال ــــــاء عل  الوف
 مـن) د( ٤٥ الفقـرة عليها تنص التي بااللتزامات
ــــعالر  لالجتمــــاع السياســــي اإلعــــالن  المســــتوى في
 العامـة للجمعيـة السـارية غيـر بـاألمراض المعني
 .المتحدة لألمم

 ٢٠١٥ مــــارس/ آذار فـــي العامــــل الفريـــق ُأنشـــئ
 وُنشـــر. عملـــه إنجـــاز قبـــل مـــرات ثـــالث واجتمـــع
ـــــــي تقريـــــــر ـــــــو/ تمـــــــوز فـــــــي مرحل  ١ .٢٠١٥ يولي
 قرب العام المدير إلى ختامي تقرير يقدَّم وسوف
 .٢٠١٥ عام نهاية

  

                                                           
 /http://www.who.int/global-coordination-mechanism/working-groups/wg-interim-report-comments/en فــي متــاح   ١
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  ٢٠١٥ نوفمبر/ الثاني وتشرين أبريل/ نيسان بين أحرزته الذي التقدم عن تقرير
  بالوقاية المعنية الوكاالت بين المشتركة المتحدة األمم عمل فرقة

  ومكافحتها) السارية غير( المعدية غير األمراض من
  
 لألمـم العـام األمـين أحـال عنـدما ٢٠١٥ مـارس/ آذار منـذ األمانـة أحرزتـه الـذي التقـدم التقريـر هـذا يصف  -١

 بشــأن العالميــة الصــحة لمنظمــة العامــة المــديرة تقريــر المتحــدة لألمــم واالجتمــاعي االقتصــادي المجلــس إلــى المتحــدة
) الســـارية غيـــر( المعديـــة غيـــر األمـــراض مـــن بالوقايـــة المعنيـــة الوكـــاالت بـــين المشـــتركة المتحـــدة األمـــم عمـــل فرقـــة

   ١.ومكافحتها
  

  األمانة تهأحرز  الذي التقدم
  

  المشتركة القطرية البرمجة بعثات
  
 قطريـة برمجـة ببعثـات اضـُطلع المهتّمـة، المتحـدة األمم منظومة مؤسسات وبمشاركة المنظمة، قيادة تحت  -٢

/ تموز( الديمقراطية الكونغو وجمهورية) ٢٠١٥ أبريل/ نيسان( وبربادوس) ٢٠١٥ مارس/ آذار( تونغا إلى مشتركة
 مبيــــــقاوموز ) ٢٠١٥ أكتــــــوبر/ األول تشــــــرين( النكــــــا وســــــري) ٢٠١٥ ســــــبتمبر/ أيلــــــول( ليــــــاومنغو ) ٢٠١٥ يوليــــــو

 فـي المتحـدة لألمـم التابعـة القطرية األفرقة دعم هو البعثات هذه من الهدف وكان). ٢٠١٥ نوفمبر/ الثاني تشرين(
 أفرقـة وٕانشـاء السـارية غيـر لألمراض الوطنية االستجابات تعزيز على األعضاء الدول مساعدة إلى الرامية جهودها

 التقنيــة المســاعدة تــوفير تعزيــز منهــا اعتبــاراً  ُيمكــن منّصــة بمثابــة تكــون لكــي المتحــدة لألمــم تابعــة مقيمــة مواضــيعية
 تقريــراُ  ٢٠١٥و ٢٠١٤ عــامي فــي البعثــات اســتقبلت التــي المتحــدة لألمــم التابعــة القطريــة األفرقــة وقــدمت. المنســقة

 مشتركة ببعثة واضُطلع. ٢٠١٥ أكتوبر/ األول تشرين في العمل لفرقة الخامس ماعاالجت خالل المحرز التقدم عن
 إلى سعيها في الحكومة لدعم ٢٠١٥ أغسطس/ آب في بربادوس إلى والمنظمة اإلنمائي المتحدة األمم برنامج بين

  .ومكافحتها السارية غير األمراض من الوقاية في االستثمار
  

  عالمية مشتركة برامج وضع
  
 فـي العمـل فرقة عمل بشأن ٢٠١٥/٨ القرار المتحدة لألمم واالجتماعي االقتصادي المجلس اعتمد عندما  -٣

 مــع مشــتركة بــرامج ثالثــة بوضـع الخاصــة خططهــا علــى األعضــاء الـدول المنظمــة أطلعــت ،٢٠١٥ يونيــو/ حزيـران
 برنــامج بــين المشــترك العــالمي جالبرنــام )١(: هــي الثالثــة والبــرامج. المتحــدة األمــم لمنظومــة تابعــة أخــرى منظمــات

 غيــر األمــراض بشــأن القطاعــات متعــددة إجــراءات اتخــاذ لتحفيــز العالميــة الصــحة ومنظمــة اإلنمــائي المتحــدة األمــم
 ومنظمة السرطان لبحوث الدولية والوكالة الذرية للطاقة الدولية الوكالة بين المشترك العالمي البرنامج )٢( السارية؛
 الوكالـة بـين المشـترك العـالمي البرنـامج )٣( السـرطان؛ مكافحـة بشـأن الوطنيـة االسـتجابات زيـزلتع العالمية الصحة
 وصـندوق األيـدز لمكافحـة المشـترك المتحـدة األمـم وبرنـامج السـرطان لبحـوث الدوليـة الوكالـةو  الذريـة للطاقة الدولية
 للمــرأة المتحــدة األمــم وهيئــة والجريمــة راتبالمخــدّ  المعنــي المتحــدة األمــم ومكتــب واليونيســيف للســكان المتحــدة األمــم
 المنظمـات وتعكـف. الـرحم عنـق سـرطان بشـأن الوطنيـة االستجابات لتعزيز العالمية الصحة ومنظمة الدولي والبنك

 نحـو علـى المـوارد تعبئـة فـي شـرعت كمـا النهائيـة، صـيغتها فـي والتشـغيلية القانونيـة الترتيبات وضع على المشاركة
                                                           

 .E/2015/53 الوثيقة   ١
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 الهـاتف" العالمية الصحة ومنظمة لالتصاالت الدولي االتحاد بين المشترك العالمي البرنامج يعتوس وجرى. مشترك
 المحمـول الهـاتف تكنولوجيـات السـتخدام يـرّوج الـذي ،)Be He@lthy, Be Mobile" (صـحتك خدمـة فـي المحمـول

  . الهند ليشمل السارية، غير لألمراض التصدي في
  

  ٢٠١٧-٢٠١٦ الفترة عمل خطة وضع
  
 العمــــل خطــــة مســــّودة ،٢٠١٥ أكتــــوبر/ األول تشــــرين فــــي الخــــامس اجتماعهــــا فــــي العمــــل، فرقــــة ناقشــــت  -٤

 الرفيعــة االســتراتيجية األولويــات مــن صــغيرة مجموعــة علــى ُترّكــز أن علــى الفرقــة واتفقــت ٢٠١٧.١-٢٠١٦ للفتــرة
لـــةمع قطريـــة مبـــادرة ووضـــع العالميـــة المشـــتركة البـــرامج تنفيـــذ ذلـــك فـــي بمـــا المســـتوى،  اتصـــاالت حملـــة وتصـــميم جَّ
 نهايــة قــرب العمــل لخطــة النهائيــة الصــيغة تُنشــر وســوف. أعضــائها وعمــل الفرقــة لعمــل للتــرويج عالميــة اســتراتيجية

  ٢.العمل لفرقة اإللكتروني الموقع على ٢٠١٥ عام
  

  المصالح تضارب
  
 المتعلقــة المعلومــات دعمســتو  بــدور المنظمــة تقــوم العمــل، فرقــة اختصاصــات مــن ٢٤-٢٢ للفقــرات وفقــاً   -٥

 زالوامــا العمــل فرقـة فــي معّينـين أعضــاء بـأن علمــاً  المنظمــة ُأحيطـت الصــدد، هـذا وفــي. المصـالح تضــارب بحـاالت
 علمـاً  المنظمـة ُأحيطـت ذلـك، إلـى وٕاضـافة. منهـا أمـواالً  ويتلقـون التبـغ صـناعة دوائـر مـع بالتعاون أنشطة يمارسون
 مـن عدد ويّتبع. موافقتهم أو معرفتهم دون العمل فرقة أعضاء ببعض صلتها غالتب صناعة دوائر فيها اّدعت بحالة

 تواصـل وسـوف. التبـغ صـناعة دوائـر مـع التعـاون مـن شـكل أي صـراحة تسـتبعد سياسات اآلن العمل فرقة أعضاء
 دوائــر مــع المشــاركة مــن شــكل أي تحظــر قويــة سياســات انتهــاج علــى العمــل فرقــة أعضــاء ســائر تشــجيع المنظمــة

  .التبغ اعةصن
  

  

                                                           
  :الموقع في الخامس االجتماع حصائل عن تقرير ُيتاح    ١

http://www.who.int/ncds/un-task-force/events/oct-2015-uniatf-fifth-meeting/en/. 

٢    http://www.who.int/ncds/un-task-force/en/. 
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 إلى المقدم التقرير مالمح
   المتحدة لألمم العامة الجمعية

  
 نهايـة قـرب المتحـدة لألمـم العامـة الجمعيـة إلـى العام المدير سيقدمه الذي التقرير مالمح التقرير هذا يحدد  -١

  .٢٠١٤ لعام اميةالخت والوثيقة ٢٠١١ لعام السياسي اإلعالن تنفيذ في المحرز التقدم عن ٢٠١٧ عام
  

  التقرير شكل
  
 لمنظمـــة العـــام المـــدير تقريـــر بموجبهـــا يحيـــل التـــي المتحـــدة لألمـــم العـــام األمـــين مـــذكرة شـــكل يكـــون ســـوف  -٢

 المتحـدة لألمـم العامـة الجمعيـة إلى سُيقدَّم الذي ومكافحتها، السارية غير األمراض من الوقاية عن العالمية الصحة
 مبـّين هـو كمـا ٢٠١٣،١ عام في المستخدم للشكل مشابهاً  ،٢٠١٧ عام نهاية قرب األعضاء الدول فيه تنظر لكي
  .أدناه

  
 النطاق الفصل

 مقدمة ١

)٢٠٣٠روابط بخطة التنمية المستدامة لعام الأين نحن اآلن؟ (الحصائل والتقدم والعملية، بما في ذلك  ٢
 التقدم المحرز بشأن الوفاء بااللتزامات والمهام العالمية ٣

 ٢٠١٦و ٢٠١٥التقدم المحرز بشأن الوفاء بااللتزامات الوطنية األربعة المحددة زمنيًا لعامي  ٤

 التعاون الدولي  ٥

 التوصيات ٦

 ٢٠١٧رصد منظمة الصحة العالمية للتقدم المحرز بشأن األمراض غير السارية لعام  الملحق

  
 البلــدان فــرادى بيانــات يتضــمن ملحقــاً  ٢٠١٧ عــام فــي التقريــر يشــمل ســوف ،٢٠١٣ عــام لتقريــر وخالفــاً   -٣

  ٢٠١٥.٢ مايو/ أيار ١ في المنظمة نشرتها التي التقنية المذكرة في المحدَّدة العشرة التقدم بمؤشرات الخاصة
  
  

=     =     =  
  

                                                           
 .A/68/650 الوثيقة   ١
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