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   التنسيق آللية األولي التقييم
   األمراض من الوقاية بشأن للمنظمة العالمية

 ومكافحتها السارية غير
  
  
 
 عالميـــةال تنســـيقال آليـــة اختصاصـــات مســـودة العـــام المـــدير أعـــدّ  )،٢٠١٣( ١٠-٦٦ع ص ج بـــالقرار عمـــالً   -١

 وصـناديق األعضـاء الـدول بـين فيمـا المشـاركة سـيرتي هـدفب ومكافحتهـا، السـارية غيـر األمـراض مـن الوقايـة بشـأن
 الصــحة معيــةج أقــّرتو  .الــدول غيــر الفاعلــة والجهــات الــدوليين الشــركاء ســائرو  ووكاالتهــا وبرامجهــا المتحــدة األمــم
  ٢٠١٤.١ مايو أيار/ في االختصاصات مسودة نوالستو  السابعة ميةالعال

  
 الســـارية غيـــر األمـــراض مـــن الوقايـــة بشـــأن العالميـــة التنســـيق آليـــة اختصاصـــات فـــي محـــّدد هـــو مثلمـــاو   -٢

 وقيمتهـا نتائجهـا تقيـيم أجـل مـن لآلليـة أوليـاً  تقييمـاً  ٢٠١٧ عام في العالمية الصحة جمعية تأجر  فقد ٢ومكافحتها،
  .المضافة

  
 جمعيـــة إلـــى األولــي للتقيـــيم اً تنفيــذي اً لّخصـــم األمانــة تقـــدم األولـــي، لتقيــيما جـــراءإل المقترحــة للطرائـــق وفقــاً و   -٣

 (انظـــر المائـــة بعـــد نربعـــيواأل الثانيـــة دورتـــه فـــي التنفيـــذي المجلـــس طريـــق عـــن والســـبعين الحاديـــة العالميـــة الصـــحة
  ٣).قلحالم
  
  

  التنفيذي المجلس من المطلوب اإلجراء
  
  .التقرير بهذا علماً  حاطةاإل إلى مدعو المجلس  -٤

                                                           
، المحاضـــر المـــوجزة لجمعيـــة ٣ســـجالت/ /٦٧/٢٠١٤ج ص ع، والوثيقـــة ١، التـــذييل ١إضـــافة  ٦٧/١٤انظـــر الوثيقـــة ج   ١

 .(باإلنكليزية) ٢الصحة العالمية السابعة والستين، اللجنة "أ"، الجلسة السابعة، الفرع 

 .١٩، الفقرة ١، التذييل ١إضافة  ٦٧/١٤انظر الوثيقة ج   ٢

التقرير الكامل عن التقييم األولي ُمتاح علـى الموقـع اإللكترونـي لمكتـب التقيـيم التـابع للمنظمـة، انظـر الـرابط اإللكترونـي    ٣
 .www.who.int/evaluationالتالي: 
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  الملحق
  

   للمنظمة العالمية التنسيق آللية األولي التقييم
  ومكافحتها السارية غير األمراض من الوقاية بشأن

  
  ١تنفيذي ملخص

  
 مــن فيــه طلبـت الــذي ،١٠-٦٦ع ص ج القـرار ٢٠١٣ عــام فـي والســتون السادسـة العالميــة الصـحة جمعيــة اعتمـدت
 ،ومكافحتهــا الســارية غيـر األمــراض مـن الوقايــة شــأنب عالميـة تنســيق آليـة اختصاصــات مســودة إعـداد العــام المـدير
 الشـــركاء وســـائر هـــاووكاالت هـــاوبرامج المتحـــدة األمـــم وصـــناديق األعضـــاء الـــدول بـــين المشـــاركة تيســـير إلـــى تهـــدف
 فـي االختصاصـات مسـودة والسـتون السـابعة العالميـة الصحة جمعية وأقّرت .الدول غير الفاعلة واألطراف الدوليين

  ٢٠١٤.٢ مايو أيار/
  

 عـن عبـارة هـي العالميـة) التنسـيق (آليـة ومكافحتهـا السـارية غيـر األمـراض مـن الوقايـة شأنب العالمية التنسيق وآلية
 التنســيق تيســير يلــي: مــا فــي ونطاقهــا غرضــها ويتمثــل األعضــاء الــدول تقودهــا والمشــاركة للتنســيق عالميــة منصــة
 علــى القطاعــات جميــع فــي وعملهــا المتعــددة المصــلحة صــاحبة الجهــات وبمشــاركة باألنشــطة يتصــل فيمــا وتعزيــزه
 بشـــأن للمنظمـــة العالميـــة العمـــل خطـــة تنفيـــذ فـــي اإلســـهام أجـــل مـــن والعـــالمي واإلقليمـــي والـــوطني المحلـــي ديالصـــع

 المــوارد واســتخدام الجهــود ازدواجيــة تجنــب علــى نفســه الوقــت فــي والعمــل ،٢٠٢٠-٢٠١٣ الســارية غيــر األمــراض
 شـكل ألي لـه مبـرر ال تـأثير أي مـن العموميـة والصـحة المنظمـة وحمايـة النتـائج وتحقيق الكفاءة يضمن نحو على
 التنســـيق آليـــة "فـــإن ذلـــك، علـــى وزيـــادة ٣."محـــتمالً  أم متصـــوراً  أم فعليـــاً  أكـــان ســـواء المصـــالح تضـــارب أشـــكال مـــن

 نطـاق علـى المبذولـة القطريـة الجهـود دعـم إلـى المطـاف نهايـة فـي وتهـدف القطريـة االحتياجـات إلى تستند العالمية
  ٤".٢٠٢٠-٢٠١٣ السارية غير األمراض بشأن للمنظمة العالمية العمل خطة تنفيذ سبيل في القطاعات

  
 األمـراض بشـأن للمنظمـة العالميـة العمـل لخطـة السـتة بـاألغراض تسترشـد التي أغراضها /ليةاآل وظائف يلي فيماو 

  معها: وتتماشى ٢٠٢٠-٢٠١٣ السارية غير
 األمــراض بشــأن للمنظمــة العالميــة العمــل خطــة تنفيــذب اإلســراع ضــرورة بشــأن الــوعي وٕاذكــاء الــدعوة 

ـــة وتعمـــيم ؛٢٠٢٠-٢٠١٣ الســـارية غيـــر  خطـــة فـــي ومكافحتهـــا الســـارية غيـــر األمـــراض مـــن الوقاي
 الخاصـة المناقشـات فـي ومكافحتهـا األمـراض تلـك مـن للوقايـة الواجبـة العنايـة وٕايالء الدولية؛ التنمية
 ؛٢٠١٥ عام بعد لما التنمية بخطة

 يتعلـق فيمـا الممارسـات أفضـل أو و/ العلميـة البينـات إلـى باالسـتناد المعلومـات تبادلو  المعارف بث 
 ذلــك فــي بمــا ،٢٠٢٠-٢٠١٣ الســارية غيــر األمــراض بشــأن للمنظمــة العالميــة العمــل خطــة بتنفيــذ
  وترصدها؛ ورصدها ومكافحتها السارية غير األمراض من والوقاية الصحة تعزيز

                                                           
ـــ   ١ ـــرابط اإللكترونـــي التقريـــر الكامـــل ُمتـــاح باإلنكليزيـــة علـــى الموقـــع اإللكترونـــي لمكت ـــابع للمنظمـــة، (انظـــر ال ـــيم الت ب التقي

 ).www.who.int/evaluation  التالي:

، المحاضـــر المـــوجزة لجمعيـــة ٣ســـجالت/ /٦٧/٢٠١٤ج ص ع، والوثيقـــة ١، التـــذييل ١إضـــافة  ٦٧/١٤انظـــر الوثيقـــة ج   ٢
 .(باإلنكليزية) ٢الصحة العالمية السابعة والستين، اللجنة "أ"، الجلسة السابعة، الفرع 

 .  ١، الفقرة ١، التذييل ١إضافة  ٦٧/١٤انظر الوثيقة ج   ٣

 .٣، الفقرة ١، التذييل ١إضافة  ٦٧/١٤انظر الوثيقة ج   ٤
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 الحلـــــــول وتبـــــــادل العقبـــــــات تحديـــــــد يتـــــــيح محفـــــــل تـــــــوفير العقبـــــــات وتحديـــــــد االبتكـــــــار تشـــــــجيع 
 غيـــــر األمـــــراض بشـــــأن للمنظمـــــة العالميـــــة العمـــــل خطـــــة تنفيـــــذ أجـــــل مـــــن االبتكاريـــــة واإلجـــــراءات

 ؛٢٠٢٠-٢٠١٣ السارية

 صــعيد علــى المســتمرة اإلجــراءات وتعزيــز تحديــد طريــق عــن القطاعــات المتعــدد العمــل فــي التقــدم 
 غيــر األمــراض بشــأن للمنظمــة العالميــة العمــل خطــة تنفيــذ فــي تســهم أن شــأنها مــن التــي القطاعــات
 ؛وتدعمه ٢٠٢٠-٢٠١٣ السارية

 القائمــة التعــاون وآليــات التمويــل مصــادر عــن المعلومــات وتبــادل تحديــد المــوارد تعبئــة إلــى الــدعوة 
 العالميــة العمــل خطــة تنفيــذ أجــل مــن والعــالمي واإلقليمــي والــوطني المحلــي ديالصــع علــى والمحتملــة
  ٢٠٢٠.١-٢٠١٣ السارية غير األمراض بشأن للمنظمة

  
 حســب ،شــملت قــد العالميــة التنســيق آليــة قيــادة فــي أخــرى مشــاركة جهــات ثمــة فــإن ،األعضــاء الــدول إلــى وٕاضــافة

 المعنيـة؛ الدوليـة الحكوميـة المنظمـات مـن وغيرهـا ومؤسسـاتها وبرامجهـا المتحـدة األمم صناديق يلي: ما االقتضاء،
 يادةق في الدول غير الفاعلة الجهات مشاركة مواءمة على ٢٠١٦ عام منذ وُحِرص ٢الدول. غير الفاعلة الجهاتو 

  الجهات. تلك مع للمشاركة المنظمة إطار متطلبات مع العالمية التنسيق آلية
  

 خطــة تنفيــذ دعــم" يلــي: فيمــا تتمثــل ةمشــاركال تالجهــا مســؤوليات أن العالميــة التنســيق آليــة اختصاصــات وتوّضــح
 عـمو"د "النتـائج تحقيـق تسـتهدف جهـود ببـذل ٢٠٢٠-٢٠١٣ السـارية غيـر األمـراض بشأن للمنظمة العالمية العمل
 تبـادل ،بينهـا مـن ،أمـور جملـة خـالل مـن ومكافحتهـا السـارية غير األمراض من الوقاية إلى الرامية الوطنية الجهود

 الجنـوب وبلـدان الشـمال بلـدان بـين التعـاون آليـات وتعزيـز البحـوث تائجن نشرو  الممارسات أفضل بشأن المعلومات
  ٣."التقنية لمساعدةل خاص اهتمام بإيالء اإلقليمي، والتعاون الثالثي والتعاون الجنوب بلدان بين والتعاون

  
 إلــى ٢٠١٤ عــام مــن العمــل فــي ليــةاآل اســتمرار المقــرر مــن" أن العالميــة التنســيق آليــة اختصاصــات كــذلك وتبــّين
 "من وأن "٢٠٢٠-٢٠١٣ السارية غير األمراض نبشأ للمنظمة العالمية العمل خطة مع يتماشى بما ،٢٠٢٠ عام

 أجـل مـن ٢٠٢١ عـام فـي تدرسه لكي العالمية الصحة جمعية في األعضاء الدول لىع نهائي تقييم عرض المقّرر
 االختياريــة العالميـة الغايــات لتحقيـق مالءمتهــا واسـتمرار المضـافة وقيمتهــا العالميـة التنســيق آليـة فعاليــة مـدى ديرتقـ

  ٤."لها المحددة الفترة يدمدت إمكانية ذلك في بما ،٢٠٢٥ لعام المحددة
  

 العــام المـدير مكتـب داخـل العالميـة التنسـيق آليـة أمانـة ٢٠١٤ ســبتمبر أيلـول/ ١٥ يـوم أنشـأ قـد العـام المـدير وكـان
 المتحــدة األمــم عمــل فرقــة المكتــب هــذا أيضــاً  ويستضــيف النفســية. والصــحة الســارية غيــر األمــراض إلدارة المســاعد
 مكونــات مــن وهــي ،ومكافحتهــا الســارية) (غيــر المعديــة غيــر األمــراض مــن الوقايــة بشــأن الوكــاالت بــين المشــتركة
 تقاريرهـا ترفـع الفرقـة تلـك ولكـن قيادتهـا، وتتـولى االجتماعـات عقـد بشأن دعوات إليها المنظمة توجه والتي ٥اآللية،
  ٦واالجتماعي. االقتصادي المتحدة األمم مجلس إلى

                                                           
 .٤، الفقرة ١، التذييل ١إضافة  ٦٧/١٤انظر الوثيقة ج   ١

 .٥، الفقرة ١، التذييل ١إضافة  ٦٧/١٤انظر الوثيقة ج   ٢

 .٦، الفقرة ١، التذييل ١إضافة  ٦٧/١٤انظر الوثيقة ج   ٣

 .١٩، الفقرة ١، التذييل ١إضافة  ٦٧/١٤انظر الوثيقة ج   ٤

 .٨، الفقرة ١، التذييل ١إضافة  ٦٧/١٤انظر الوثيقة ج   ٥

فرقــة عمــل األمــم المتحــدة المشــتركة بــين الوكــاالت بشــأن الوقايــة مــن األمــراض غيــر المعديــة (غيــر انظــر اختصاصــات    ٦
    ٢٠١٥. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ ومكافحتهاالسارية) 

)http://www.who.int/ncds/un-task-force/ToR_UNIATF.pdf?ua=1 ٢٠١٧كانون األول/ ديسمبر  ١٤، تم االطالع في(. 
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 أن علــى ١ومكافحتهــا الســارية غيــر األمــراض مــن الوقايــة بشــأن العالميــة التنســيق آليــة اختصاصــات أيضــاً  وتــنّص 
 .المضــافة قيمتهـاو  نتائجهــا ديرتقـ أجـل مــن اآلليـة لهـذه أوليــاً  تقييمـاً  ٢٠١٧ عــام فـي العالميـة الصــحة جمعيـة تجـري
ونوابهمـا (جمعيـة  و"ب" "أ" اللجنتـين رئيسـا مـن مؤلـف التقييم بإدارة معني فريق التقييم ذاك على اإلشراف توّلى وقد

 الــذي التقيــيم، إجــراء فــي الصــحة جمعيــة دعــم للمنظمــة التــابع التقيــيم مكتــب تــوّلى فيمــا ،الصــحة العالميــة الســبعين)
ـــة إلـــى نتائجـــه ســـتُقّدم ـــةالث دورتـــه فـــي التنفيـــذي المجلـــس طريـــق عـــن والســـبعين الحاديـــة العالميـــة الصـــحة جمعي  اني

  المائة. بعد واألربعين
  

 تحقيقهـا كيفيـة عـن فهـم وتكـوين اآلليـة حققتهـا التـي النتـائج تقـدير إلـى العالميـة التنسـيق آللية األولي التقييم ويهدف
 وكفاءتهـا وفعاليتهـا أهميتهـا مـدى يبحـث فإنـه لـذا، .٢٠١٧و ٢٠١٤ عـامي بين الواقعة الفترة في والحصائل للنتائج
 .٢٠١٧-٢٠١٦و ٢٠١٥-٢٠١٤ للثنــــائيتين الشــــاملة العمـــل وخطــــط اآلليــــة الختصاصـــات مراعاتــــه معــــرض فـــي

 أمانتهـا أنجزتهـا التـي األعمـال فيهـا بمـا المنظمـة، نتـائج بسلسـلة يتعلق فيما الُمحّققة اإلنجازات أيضاً  التقييم ويبحث
  بشأنها. عمل خطط من وضعته لما وفقاً  اآللية بشأن

  
 ومعــاييره المتحــدة لألمــم التــابع التقيــيم فريــق وقواعــد التقيــيم ممارســات بشــأن لمنظمــةا بكتيــب التقيــيم استرشــاد ولــدى
 حيــث مــن البيانــات جمــع أدوات مــن توليفــة ويســتخدم مختلطــة طرائــق يضــم نهجــاً  اّتبــع فقــد التقييمــات، إجــراء بشــأن
  والكم. النوع

  يلي: ما ومنها ،لالستعراض الداخلية الوثائق من طائفة خضعت الوثائق: استعراض  •
 بمــا هــا،وٕانجازات العالميــة التنســيق آليــة أنشــطة يخــص فيمــا لمنظمــةل الرئاســية األجهــزة وثــائق  -

  المرحلية؛ والتقارير العمل خطط هافي
 الحــــوارات مــــن الُمســــتمدةو  آلليــــةبا المعنيــــة العاملــــة األفرقــــة مــــن المقدمــــة والتقــــارير الوثــــائق  -

  ؛الممارسين جماعاتو 
  السارية؛ غير األمراض بشأن منظمةال عن الصادرة الصلة ذات وثائقال  -
 فـــي أدائهــا ومســتوى إنفاقهـــا ومعــدل العالميــة التنســـيق آليــة أمانــة ميزانيـــةب متعلقــةال بيانــاتال  -

  .٢٠١٧-٢٠١٦و ٢٠١٥-٢٠١٤ الثنائيتين
 ،اآلليــــة عمــــلب المتعلقــــة النــــواحي جميــــع تنــــاوال إلكترونيــــان مســــحان ُأجــــِري اإللكترونيــــة: المســــوح  •

 األول/ تشـــرين ٩ يـــوم لمنظمـــةل تابعـــة آمنـــة إلكترونيـــة منصـــة علـــى إجراؤهمـــا اســـُتِهل مســـحان همـــاو 
  كالتالي: وهما ،٢٠١٧ نوفمبر الثاني/ تشرين ٢٠ يوم اختُِتماو  ٢٠١٧ أكتوبر
 المصــلحة صــاحبة رئيســيةال الجهــات وصــفهاب األعضــاء لــدولا بشــأن إلكترونــي مســح ُأجــِري  -

ه اآللية، هذه في  تلـك فـي السـارية غيـر بـاألمراض المعنيـة الوطنية االتصال مراكز إلى وُوجِّ
  ؛األعضاء الدول من دولة ٥٠ من إجماالً  مجيباً  ٦١ المسح استكمل - الدول

ــه آخــر إلكترونــي مســح ُأجــِري  -  – اآلليــة فــي مشــاركةال الــدول غيــر الفاعلــة الجهــات إلــى ُوجِّ
 مؤسســـات وســـت خيريتـــان ناومؤسســـت حكوميـــة غيـــر منظمـــة ٢١ المســـح هـــذا علـــى أجابـــت
  آخران. انوكيان أكاديمية

                                                           
 .١٩، الفقرة ١، التذييل ١إضافة  ٦٧/١٤انظر الوثيقة ج   ١
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ـــاء ُجِمعـــت :المبّلغـــين مـــع رئيســـية مقـــابالت إجـــراء  •  الرؤســـاء نظـــر وجهـــات التقيـــيم هـــذا إجـــراء أثن
 عاملــــة) فرقــــةأ ثالثــــة يمثلــــون نو مشــــارك رؤســــاء (أربعــــة آلليــــةبا معنيــــةلا العاملــــة لألفرقــــة المشــــاركين
 المعديـة غيـر األمـراض مـن الوقايـة بشـأن الوكـاالت بـين المشـتركة المتحـدة األمم عمل فرقة وأعضاء
 رئيسـية مقابلـة ٢٤ التقيـيم فرقـة تأجـر  ذلـك، إلـى ٕاضـافةو  .أعضـاء) (سـتة ومكافحتهـا السـارية) (غير
 بشـأن العالميـة التنسـيق آليـة أمانـة أعضـاء مـن المبّلغـين مـع تجريهـا التـي المقـابالت مـن منظمة شبه

 منظمــةلل التابعــة مجموعــةال مــن المــوظفين كبــار مــعو  ؛ومكافحتهــا الســارية غيــر األمــراض مــن الوقايــة
 مــعو  ألمــراض؛ا تلــك مكافحــةل اإلقليميــة والبــرامج نفســية،ال والصــحة الســارية غيــر مراضبــاأل والمعنيــة

  .العام المدير مكتب في المعنيين الموظفين كبار
  
 هانتائج حديدت لدى عليها اإلجابة معدل حساب ُحِسب إذ ،النطاق واسع اإللكترونية المسوح انتشار معدل أن تبّينو 

 ،٢٠١٧ مــايو /أيــار فــي بــدأت أشــهر ســبعة مدتــه زمنــي إطــار ضــمن التقيــيم جــريأُ  وقــد .األخــرى المصــادرب مقارنــة
 غــــرضل التقيــــيم إدارةبــــ المعنــــي فريــــقال مــــع ٢٠١٧ نــــوفمبر الثــــاني/ تشــــرين فــــي التقريــــر مســــودة تبــــادل جــــرى فيمـــا

  .عليه اتتعليق ٕابداءو  استعراضه
  

  النتائج
  

  األهمية مدى
  
 مــن اآلن حتــى وحيــد صـك أول هــي ومكافحتهــا الســارية غيـر األمــراض مــن الوقايــة بشـأن العالميــة التنســيق آليـة إن

 في القطاعات عبر التعاون عرى وتوثيق المصلحة أصحاب من العديد مشاركة تيسير لىإ الرامية لمنظمةا صكوك
 الفريـدة الواليـة هـذه تكتسـيها التـي القصـوى باألهميـة األعضـاء الـدول وتسـّلم .السـارية غيـر األمـراض مكافحة مجال
  .غراضهاوأ اآللية أهداف في والُمجّسدة نوعها من
  
 األنشـطة لتنسـيق وافيـة منصـة هـي اآلليـة هـذه أن أقـل، بمستوى الدول غير الفاعلة الجهاتو  األعضاء الدول رأتو 
 العمــل خطــة تنفيــذ فــي اإلســهام أجــل مــن القطاعــات بــين المشــترك والعمــل المصــلحة أصــحاب مــن العديــد ٕاشــراكو 

  .٢٠٢٠-٢٠١٣ السارية غير األمراض بشأن للمنظمة العالمية
  
 مفيـدة جـدّ  الخمسـة أغراضـها الخمـس/ اآلليـة وظـائف أن الـدول غيـر الفاعلـة والجهات األعضاء الدول معظم رأتو 

 الُمســندة الفضــلى الممارســاتو  المعلومــات لتبــادل منصــة مقــام قيامهــا خصوصــاً و  ،منهــا العــام الغــرض تحقيــق فــي
  .التنفيذ يخص فيما جراءاتاإلو  الحلول لتبادل منتدى كونها عن فضالً  بالبّينات،

  
 الجهــود ازدواجيــة تفــادي خــاص بوجــه يلــزم :التــالي النحــو علــى هاتحســين مقــّررال مجــاالتال مــن معــين عــدد ُحــدِّدو 

 الشــامل المســتدام العمــل مجــاالت تحديــد علــى العالميــة التنســيق آليــة قــدرة تــدعيمو  أخــرى فاعلــة جهــات مــع المبذولــة
  .المجاالت تلك تعزيز وعلى ،الموارد تعبئة إلى والدعوة قطاعات لعدة

  
  األغراض بلوغ الوظائف/ أداء

  
 ٕاذكـاءو  (الـدعوة ١ الغرض أن وُرِئي .الخمسة هاأغراض مع المتوافقة األنشطة من كبير عدد بتنفيذ اآللية اضطلعت

 أغــراض هــي منهــا العقبــات) وتحديــد االبتكــار جيعتشــ( ٣ والغــرض المعلومــات)و  المعــارف بــث( ٢والغــرض )الــوعي
 القطاعـات) المتعـدد العمـل في (التقدم ٤ الغرض أن ُرِئي فيما الُمستكملة، والُمخرجات األنشطة من عدد أكبر تبّين

 إيالءهمــا بالتــالي يلــزمو  الركــب، مواكبــة عــن متخّلفــان غرضــان همــا منهــا المــوارد) تعبئــة إلــى (الــدعوة ٥ والغــرض
  خاصًا. اهتماماً 
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 البلـدان جهـود تـدعم التـي المخرجـاتو  األنشـطة فعاليـة أن ُرِئي فقد األنشطة، تنفيذ يشهده الذي العام مستوىال ورغم
 هــي ٢٠٢٠-٢٠١٣ الســارية غيــر األمــراض بشــأن للمنظمــة العالميــة العمــل خطــة تنفيــذ وتيــرة تســريع إلــى الراميــة
 يمكـــن طـــابعال عمليـــة ومـــواد أدوات تـــوفير إلـــى الحاجـــة (أ) ها:تحســـين يلـــزم مجـــاالت يلـــي وفيمـــا .متواضـــعة فعاليـــة
 فعالــة اســتراتيجيات إلــى االفتقــار بســبب المخرجــات إتاحــة نطــاق محدوديــة ب)( القطريــة؛ الســياقات علــى تطبيقهــا
 بـــدعم زويـــدهات خـــالل مـــن تحققهـــا التـــي والحصـــائل العاملـــة األفرقـــة أداء حســـينت ضـــرورة (ج) ؛ومتابعتهـــا لنشـــرها
  .حالياً  لها الُمتاح من أكبر منهجي

  
 الخمسـة األغراض عبر بها الُمضطلع األنشطة فائدة مستوى بين اختالفات باستمرار يوجد أنه أيضاً  بالذكر وجدير
 منهــا أكثــر مفيــدة أنهــا علــى دومــاً  ُتصــّنف هــاأن أي ،وفعاليتهــا فائــدتها مــدى تقــدير عقــب األنشــطة تلــك وفعاليــة كافــة
 األنشـطة هـذه كفايـة عـدم إلـى أيضـاً  ولرّبمـا ،ولـياأل تقيـيمال هـذا إجـراء توقيـت إلـى جزئيـاً  ُيـردّ  قـد الـذي األمـر فعالة،
  الُمحّددة. بصيغتها األغراض تلك بلوغل وحدها

  
 الغايـات عـن فيـه ُيعـرب النتـائج لتحقيـق إطـار غيـاب مـع بـاالقتران األنشـطة علـى العمـل خطط تركيز محور يمّثلو 

 بحلـــــول كافّــــة أغراضـــــها بلــــوغ علـــــى العالميــــة التنســــيق آليـــــة قــــدرة إزاء قلـــــق مصــــدر ٕانجـــــازاتو  أغراضــــاً  بوصــــفها
 االضـطالع تحديـداً  تـأخر حيـث بالكامـل، تُنفّـذ لـم العمـل طـطخ أن التقييم أثبت فقد ذلك، على وعالوةً  .٢٠٢٠ عام
 قبيل من الممارسات، وأفضل المعلومات وتبادل المعارف ثب بشأن ٢ الغرض إطار في األنشطة من العديد بتنفيذ
 لنشـر فعالـة اسـتراتيجيات وجـود إلـى االفتقـار مـع جنـب إلـى جنبـاً  الفجـوة هـذه وأسـفرت اإللكترونية. منصاتال إنشاء

 المزيـد إنجـاز ضـرورة فـي الـدول غيـر الفاعلـة والجهـات عضاءاأل الدول من العديد تنظر أن عن الُمعّدة المخرجات
 إطـــار فــي األنشــطة بتنفيـــذ االضــطالع أيضــاً  وتـــأخر .المعلومــات بــادلوت المعـــارف نشــر وظيفــة بشـــأن العمــل مــن
  الممارسين. جماعات تشكيل مثل ،٤ غرضال
  
 بهـدف متكامـل" بـدعم "البلـدان تزويـد علـى أيضـاً  آلليـةا عملـت فقـد العمـل، خطـط فـي بّينـةالمُ  األنشـطة إلى ٕاضافةو 

 عمـل فرقة مع ما حد إلى البرنامج هذا تنسيق جرىو  القطري. الصعيد على الفاعلة الجهات عملو  األنشطة تنسيق
 أن علـى ،ومكافحتها السارية) (غير المعدية غير األمراض من الوقاية بشأن الوكاالت بين المشتركة المتحدة األمم
 سـوى جيـداً  تفهمهمـا لـم المتحـدة األمـم فـي القطـري الصـعيد وعلـى منظمـةال في الفاعلة الجهات بسائر وعالقته دوره
 ومـن االزدواجيـة. علـى األخـرى الفاعلـة الجهـات مـع عمـلال ينطـوي أن فـي خطـر ثمـةو  ،العالمية التنسيق آلية أمانة
 إلـى ُيقـّدم مـافي رسـمياً  إدراجـه يسـتلزم أن اآلليـة اختصاص مجال ضمن النشاط هذاب االضطالع في االستمرار شأن

  الُمحّددة. غراضاأل بلوغ في إسهامه يةكيف وضحت عمل خطط من العالمية الصحة جمعية
  
 مــن كبيــراً  عــدداً  هنــاك نأل لنتــائج،ا تحقيــقل إطــار مــنو  لتغييــرا بشــأن متينــة نظريــة وضــع مــن اآلليــة تســتفيد قــدو 

ــــة الجهــــات ــــدول غيــــر الفاعل ــــتأُ  ومــــن ال ــــابالت معهــــم جري ــــادة الضــــروري مــــن أن رأوا مق ــــز زي ــــة مــــن التركي  الناحي
  .ومكافحتها السارية غير األمراض من الوقاية بشأن العالمية التنسيق آلية على االستراتيجية

  
  الُمضافة القيمة

  
 للمنظمــة العالميــة العمــل خطــة تنفيــذ آلليــة المضــافة بالقيمــة الــدول غيــر الفاعلــة والجهــات األعضــاء الــدول ســّلمت
 ميـدان فـي وٕامكاناتهـا المشـاركة علـى قـدرتها إلـى أساسـاً  تسـتند التـي ،٢٠٢٠-٢٠١٣ السـارية غيـر األمـراض بشأن
 الـــدول غيـــر الفاعلـــة والجهـــات األعضـــاء لـــدولا ومنهـــا ،القطاعـــات المتعـــددة الفاعلـــة الجهـــات بـــين صـــالت إقامـــة

 الــوطنيو  واإلقليمــي العــالمي المســتوى علــى للمنظمــة، األخــرى التقنيــة والبــرامج المتحــدة األمــم فــي الفاعلــة والجهــات
 تــزالال القطــري الصــعيد علــى العالميــة التنســيق آلليــة المضــافة القيمــة أن رأت األعضــاء الــدول أن علــى .والمحلــي
  .المشاركة في االستمرار وفرص القطري المخرجات وسياق االنتشار نطاق حيث من محدودة
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 الفاعلـة الجهـات مـع لمشـاركةا بشـأن منظمـةال إطـار تنفّـذ هيئـة أول بوصفها العالمية، التنسيق آلية أمانة وّفرت قدو 
 اآلليـة توّضـح أن يلـزم ولكـن ،تنفيذه وطرائق اإلطار هذا معايير طبيقت في أسهمت ألنها مضافة قيمة الدول، غير
 التـي الخبـرات تطـوير تواصـل وأن اإلطـار، هـذا إلـى اسـتناداً  الجهـات تلـك مع المشاركة بشأن تطبقها التي عاييرالم

  .اإلطار لتطبيق الالزمة المراقبة جودة تضمن
  
 ألغراضـــها بلوغهـــا الخمـــس/ هـــاوظائفل أدائهـــاو  امقاصـــدهو  نطاقهـــال هـــاتحقيق بمـــدى مرهونـــة لآلليـــة المضـــافة القيمـــةو 

 الُمجابهـة التحـديات ب)( ؛االسـتراتيجية الناحيـة مـن اآلليـة وضـوح عـدم (أ) يلـي: مـا بشـأن واغلش وُأِثيرت الخمسة.
 عــدم (د) الرســائل؛ تــداخل (ج) العالميــة؛ التواصــل حمــالت ومــن الحــوارات مــن الملموســة المخرجــات توضــيح فــي

 أن الصـدد هـذا فـي ويلـزم .القطـري المسـتوى علـى بهـا الُمضـطلع األنشطةب يتعلق فيما مسؤولياتالو  دواراأل وضوح
  .فعاليتهال تعظيماً  الثالثة هامستويات على المنظمة داخل الصلة ذات التقنية البرامج مع عملها عرى اآللية توّثق

  
  األغراض بلوغ على المؤثرة الرئيسية العوامل

  
 ومكافحتهــا الســارية غيــر األمــراض مــن الوقايــة بشــأن العالميــة التنســيق آليــة تنفيــذ لتكليــل الرئيســية العوامــل تتمثــل
 الفاعلـة والجهـات األعضـاء الـدول دعـوة علـى اآلليـة قـدرة وفي وأغراضها ومقاصدها واليتها قوة مكامن في بالنجاح
 بشــأن للمنظمــة العالميــة العمــل خطــة لتنفيــذ دعمــاً  التعــاوني العمــل فــي وٕاشــراكها االجتماعــات عقــد إلــى الــدول غيــر

  .٢٠٢٠-٢٠١٣ السارية غير األمراض
  

 األمانـة هـذه إنشـاء منـذ طـرأت حيـث اآلليـة، بواليـة العالميـة التنسيق آلية أمانة بالتزام واسع نطاق على أيضاً  وُيسّلم
  .مرنة مصادر من أساساً  الُممّولة ميزانيتها على كبيرة زيادة

  
 لمنظمـةل التابعـة التقنيـة والبـرامج العالميـة التنسيق آلية ومسؤوليات دوارأ تحديد مجال في التحسين إلى حاجة وثمة

 .القطــري الصــعيد علــى الُمنجــز بالعمــل تصــلي فيمــا ســيماوال الســارية، غيــر األمــراض مكافحــة مجــال فــي والعاملــة
 مكافحـة بشـأن المنظمـة داخـل العمـل يخـص فيمـا والتواصـل للتنسـيق المنهجـي الطـابع زيـادة يلزم ذلك، إلى وٕاضافة

  اآللية. تنفيذ في المصلحة أصحاب من العديد إشراك منصة من الستفادةا منها وسائلب األمراض، تلك
  
 التصـالا مراكـز مـع اآلليـة تجريهـا التـي االتصـاالت :يلي ما تحسين ضرورة على الضوء األعضاء الدول سّلطتو 

  ها.منتجات نشر ؛اإللكترونية اتصاالتها وقنوات أنشطتها إبراز الوطنية؛
  

  اآلخرين المصلحة أصحاب مع العالمية التنسيق آلية مشاركة
  

 بشــأن للمنظمــة العالميــة العمــل خطــة لتنفيــذ دعمــاً  اآلليــة عمــل عــن عمومــاً  رضــاها عــن األعضــاء الــدول أعربــت
 المشــاركة والجهــات األعضــاء الــدول مشــاركة نطــاق توســيع يلــزم أنــه علــى ،٢٠٢٠-٢٠١٣ الســارية غيــر األمــراض
 األعضـاء الـدول ممثلـي تعاون على قيود أيضاً  ُفِرضت وقد دخلها. فئات بجميع البلدان تشمل أن أجل من األخرى
 بفعـل بهـا االضـطالع فـي ومشـاركتهم بأنشـطتها االضـطالع فـي العالميـة التنسـيق ليـةآ مع الوطنية التنسيق ومراكز
 محدوديـةو  هـامنتجات علـى القطـري الطـابع إضـفاء زيـادة إلـى الحاجةو  لبلدانل ليةاآل منتجات إتاحة في االنتظام عدم

  .فيها أولئك الوطنية التنسيق ومراكز األعضاء الدول ممثلي مشاركة ستمرارال المتاحة الفرص
  

 البعثــــات أو الصــــحة وزارات خــــالل مــــن أساســــاً  تجــــري األعضــــاء الــــدول مــــع المشــــاركة فــــإن ذلــــك، علــــى وعــــالوةً 
 سـائر مـع التعـاون بفضـل القطاعـات متعـددة أعمـال إنجـاز يتسـنى وقـد لهـا. مقـّراً  جنيـف مـن تتخـذ التي الدبلوماسية
 ،اآلليـة بهـا ُتكلّـف التـي قطاعـات لعـدة الشـاملة المجـاالت يشـمل بمـا الصحة، قطاع غير من الحكوميين المسؤولين

  .يثريها نحو على المنظمة داخل المعلومات تبادلو  الداخلي الصعيد على الحوارات من المزيد إجراء بفضلو 
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 ضـرورية، رسـمية تسـجيل عمليـة ومكافحتهـا السـارية غيـر األمـراض مـن الوقايـة بشـأن العالمية التنسيق آلية وُتطّبق
 أجل من وذلك اآللية، في مشاركة جهات بوصفها الدول غير الفاعلة الجهات بولق بشأن ًا،أحيان صعبة كانت ٕانو 

 أم اً متصـور  أم فعليـاً  كـان سـواء المصـالح، تضـارب أشـكال مـن شكل يأل له داعي ال تأثير أي من المنظمة حماية
 المنتميـة تلـك منهـا خصوصـاً و  ،اآلليـة فـي الـدول غيـر الفاعلـة الجهات تمثيل مستوى تدني إلى نظراً  ولكن .محتمالً 
 الفاعلــة الجهــات تلــك تحديــد فــي واضــحة اســتراتيجية اآلليــة تتبــع أن يلــزم فإنــه ة،الصــح قطــاع غيــر قطاعــات إلــى

 مــن أم القطاعــات مــن غيــره مــن أم ةالصــح قطــاع مــن كانــت ســواء ،هــذه مشــاركتها نطــاق وتوســيع فيهــا ومشــاركتها
  .الوطني المستوى على اآللية في منها المشاركة فيها بما الخاص، القطاع

  
 عمـل وفرقـة العالميـة التنسـيق آليـة مـن كـل اختصاصـات فـي يـرد لمـا وفقـاً  إبـداؤه الُمزمـع تعـاونال إلـى التقيـيم وأشار
 وثمــة .ومكافحتهــا الســارية) (غيــر المعديــة غيــر األمــراض مــن الوقايــة بشــأن الوكــاالت بــين المشــتركة المتحــدة األمــم
 وٕانشــاء الكيــانين عمــل فــي التــداخل حــاالت تفــادي أجــل مــن التنفيــذ موضــع التعــاون هــذا وضــع إلــى واضــحة حاجــة
  .بينهما فيما والتعاون للتنسيق واضحة آليات

  
 قطاعـــات، عــّدة مــن المصــلحة أصـــحاب إلشــراك منصــة بوصــفها ادورهــ أداء علـــى العالميــة التنســيق آليــة تعكــفو 
 مــن شــكل ألي لــه داعــي ال تــأثير أي مــن موميــةالع والصــحة المنظمــة حمايــة فــي بجــد عملهــا تواصــل أن لزمهــاوي

  متصورًا. أم فعلياً  كان سواء المصالح، تضارب أشكال
  

  التوصيات
  
 مراعاتهـا عقـب ومكافحتهـا السـارية غيـر األمـراض مـن الوقايـة بشـأن العالميـة التنسـيق آليـة تقـوم أن ينبغي  -١
 واضــحة رؤيــة ذات األجــل متوســطة اســتراتيجية خطــة بوضــع ،٢٠٣٠ لعــام المســتدامة للتنميــة المتحــدة األمــم خطــةل

  يلي: ما تحقق بحيث النتائج، لتحقيق متين وٕاطار
 والمـوارد الميزانيـات وتخصـيص األولويـة ذات األنشـطة وتحديـد العمـل خطـط وضـع عملية توجيه  (أ)
  منها؛ ٥و ٤ غرضينلل خاص اهتمام إيالء مع الخمسة، اآللية أغراض من واحد كلّ  بلوغ يدعم بما

 فـي العالميـة التنسـيق آليـة مـن المعنيـين المصـلحة أصحاب من واحد كل إسهام بيان في اإليجاز  (ب)
  االستراتيجية؛ الخطة هذه
 اإلبـالغ مـنو  منتظمـاً  تتبعـاً  األغـراض بلـوغ فـي الُمحـرز التقـدم تتبع من مّكني للرصد إطار إدراج  (ج)
  .التقدم هذا عن

  
 مؤسسـاتهاو  وبرامجها المتحدة األمم وصناديق األعضاء لدولا مشاركة بشأن واضحة استراتيجية صياغةو   -٢

  يلي: ما تحقيق بهدف ،الدول غير الفاعلة والجهات المعنية الدولية الحكومية المنظمات وسائر
 بوســـائل األعضـــاء الـــدول جميـــع مشـــاركة تيســـير إلـــى راميـــةلا والعمليـــات الُمتاحـــة الفـــرص تعزيـــز  (أ)

  االستعمال؛ وسهلة ميّسرة
ـــدول ممثلـــي مشـــاركة نطـــاق لتوســـيع الالزمـــة واالســـتراتيجيات الفـــرص توضـــيح  (ب)  مـــن األعضـــاء ال

 فــي خبــرات مــن الوكــاالت وســائر المنظمــة تكتســبه مّمــا بالكامــل واالســتفادة الصــحة، قطــاع غيــر قطاعــات
  أخرى؛ بعمليات االضطالع مجال
 الحكوميــة المنظمــات مــن غيرهــاو  ؤسســاتهاوم وبرامجهــا المتحــدة األمــم صــناديق مشــاركة تشــجيع  (ج)

 وتحديـــد ،عـــالميال الصـــعيد علـــى العالميـــة التنســـيق آليـــة بهـــا تضـــطلع التـــي األنشـــطة فـــي المعنيـــة الدوليـــة
  والوطني؛ اإلقليمي الصعيدين على التآزر وأوجه التعاونية الترتيبات
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 مـن كانـت سـواء ،العمـل فـي وٕاشـراكها دولال غير الفاعلة الجهات لتحديد الالزمة لياتاآل تحسين  (د)
ــ منهــا المشــاركة يشــمل بمــا الخــاص، القطــاع مــن أم القطاعــات مــن ســواه مــن أم الصــحة قطــاع  علــى هفي

  .الوطني المستوى
  
 مخرجـــاتوال الرئيســـية األنشـــطةب المتعلقـــة لمعلومـــاتا تنســـيق فعاليـــة بشـــأن عمليـــات مـــن يلـــزم مـــا وضـــعو   -٣

  :يلي ما طريق عن نشرها وفعالية المعلومات تلك تبادل وفعالية
 تعزيــز منهــا وســائلب األعضــاء، والــدول اآلليــة بــين ونشــرها لمعلومــاتا لتبــادل محّســنة نظــم إنشــاء  (أ)

  رف؛االمع نشر ومراكز المعلومات تبادل ومنصات اإللكترونية والبوابات األدوات استخدام
 المشـتركة المتحـدة األمـم عمـل وفرقـة اآلليـة بـين الُمتبعـة اإلجراءات ومواءمة التنسيق عرى وثيقت  (ب)
 حــاالت تفــادي بغيــة ،ومكافحتهــا الســارية) (غيــر المعديــة غيــر األمــراض مــن الوقايــة بشــأن الوكــاالت بــين

  التداخل؛
 التقنيـة والبـرامج العالميـة التنسـيق آليـة أمانة بين الُمتبعة اإلجراءات ومواءمة التنسيق عرى وثيقت  (ج)
  المنظمة؛ أمانة في الصلة ذات
 مجـال فـي العاملـة للمنظمة قنيةالت والبرامج العالمية التنسيق آلية أمانة ومسؤوليات أدوار توضيح  (د)

  .القطري الصعيد على بالعمل يتعلق فيما سيماوال السارية، غير األمراض مكافحة
  
 اسـعوو  فعـاالً  نشـراً  مخرجاتهـا نشـرل ضـماناً  القطـري النطـاق علـى العالمية التنسيق آلية عمل إتاحة تعزيزو   -٤

 الســارية غيــر األمــراض مكافحــةب المعنيــة الوطنيــة االتصــال لمراكــز إتاحتــه علــى خــاص بوجــه التركيــز مــع النطــاق،
  :يلي ما منها بوسائل القطريين المصلحة وأصحاب

  القطرية؛ السياقات على تنطبق الطابع عملية ومواد أدوات استحداث  (أ)
 المعلومـــات نشـــرل اً تعزيـــز  اإللكترونيـــة الوســـائل مـــن وغيرهـــا اإللكترونيـــة المنصـــات اســـتخدام زيـــادة  (ب)

  الممارسات؛ أفضل وتبادل
 علــى المتحــدة األمــم فــي الفاعلــة والجهــات منظمــةال مــع التنســيق عــرى وثيــقلت الــالزم الــدعم تقــديم  (ج)

  المستوى على العالمية التنسيق آلية عمل تكييف في اإلسهام لها يتسنى كيما والقطري اإلقليمي الصعيدين
  ة.والوطني ةاإلقليمي السياقات مع يتوافق بما العالمي

  
 الُمقـّدم التقنـي الـدعم تعزيـز خـالل مـن العالميـة التنسـيق ليـةآل التابعـة العاملـة األفرقـة عمل فعالية تحسينو   -٥
 المـدخالت علـى بانتظـام األفرقـة تلـك تحصـل ألن اً ضـمان جودتـه ومراقبـة الصـلة ذات منظمةال برامج جميع من لها

  جماهيرها. احتياجات وتلّبي والمواءمة االبتكار بطابع والمخرجات المحتويات تتسم وأن الالزمة، التقنية
  
 المحتملـة تلـكو  الحاليـة التمويـل مصـادر يخـص فيما وتبادلها المعلومات تحديد إلى الرامية الجهود تعزيزو   -٦

 ).الموارد تعبئة ىلإ الدعوة (أي والعالمي واإلقليمي والوطني المحلي ديالصع على التعاون وآليات
  
  

=     =     =  


