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للجمعية العامة  االجتماعات الرفيعة المستوىمتابعة 
    المتحدة المعنية بالمسائل المتعلقة بالصحة لألمم

  الوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها
 

  لوقاية بشأن اخطة العمل المقترحة الخاصة بآلية التنسيق العالمية 
  ٢٠٢٠لعام  األمراض غير السارية ومكافحتها من

  
  السياق

  
بشــأن الوقاية الصــحة العالمية لمنظمة التابعة من اختصــاصــات آلية التنســيق العالمية  ١٥للفقرة اســتجابة   -١

تعرض هذه الوثيقة بإيجاز خطة العمل المقترحة  ١آلية التنســـــيق العالمية)،( من األمراض غير الســـــارية ومكافحتها
  .٢٠٢٠الخاصة بآلية التنسيق العالمية لعام 

  
 ٢٠١٥-٢٠١٤اختصاصات آلية التنسيق العالمية وخطط عملها للفترات وتأخذ خطة العمل في الحسبان   -٢
بشــــــــــأن الوقاية من األمراض غير الســــــــــارية ومكافحتها وخطة العمل العالمية  ٢٠١٩٢-٢٠١٨و ٢٠١٧-٢٠١٦و

مة الرفيع المستوى الجتماع الجمعية العااإلعالن السياسي  أخذ في الحسبانتوٕاضافة إلى ذلك،  ٢٠٢٠.٣-٢٠١٣
والوثيقة الختامية الجتماع الجمعية العامة  ٤،المعني بالوقاية من األمراض غير المعدية (غير الســـــــارية) ومكافحتها

اية من األمراض غير المعدية الرفيع المســـــــــــــتوى المعني باالســـــــــــــتعراض والتقييم الشـــــــــــــاملين للتقدم المحرز في الوق
الرفيع المستوى الثالث المعني لجمعية العامة ااجتماع المنبثق عن واإلعالن السياسي  ٥،السارية) ومكافحتها (غير

  ٢٠٣٠.٧وخطة التنمية المستدامة لعام  ٦الوقاية من األمراض غير المعدية (غير السارية) ومكافحتهاب
  
  

                                                           
 .١، الملحق، التذييل ١إضافة  ٦٧/١٤الوثيقة ج   ١

  ، على التوالي.٣، الملحق ٧٠/٢٧؛ وج٣، الملحق ٦٨/١١؛ وج١تنقيح  ٣إضافة  ٦٧/١٤الوثائق ج   ٢
 ).٢٠١٣( ١٠-٦٦ع  ص  جاعتمدتها جمعية الصحة العالمية في القرار    ٣

  ) الصادر عن الجمعية العامة.٢٠١١( ٦٦/٢القرار انظر    ٤
 ) الصادر عن الجمعية العامة.٢٠١٤( ٦٨/٣٠٠انظر القرار    ٥

  ) الصادر عن الجمعية العامة.٢٠١٨( ٧٣/٢انظر القرار    ٦
  ) الصادر عن الجمعية العامة.٢٠١٥( ٧٠/١انظر القرار    ٧
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االجتماع العام  حصــــــائلو  ١التقييم األولي آللية التنســــــيق العالميةتأخذ خطة العمل أيضــــــًا في الحســــــبان و   -٣
كومة ســـــــــــويســـــــــــرا والمنظمة في جنيف من اختصـــــــــــاصـــــــــــات اآللية وعقدته ح ١٢لآللية الذي ُكلف بعقده في الفقرة 

 حصائلالنكا. وتشمل  بدعم من حكومات إسرائيل وجمهورية كوريا وسري ٢٠١٨نوفمبر  تشرين الثاني/ ٦و ٥  في
جية آللية التنســــــــــــــيق العالمية في ضــــــــــــــوء نتائج التقييم أحدث المعلومات عن األولويات االســــــــــــــتراتياالجتماع العام 

  ٢األولي.
  

  ٢٠٢٠خطة العمل لعام 
  

  األولويات االستراتيجية
  
وفقــًا للوظــائف الخمس آلليــة ثالث أولويــات اســــــــــــــتراتيجيــة حول  ٢٠٢٠يتمحور تنظيم خطــة العمــل لعــام   -٤

  التالي:التنسيق العالمية المشار إليها في اختصاصات اآللية على النحو 
  

على أســـــــــاس متعدد الجهات صـــــــــاحبة تعزيز التعاون والشـــــــــراكات والمســـــــــاءلة : ١األولوية االســـــــــتراتيجية 
المصـــلحة عن طريق المنصـــات اإللكترونية التي توطد المعارف العلمية والبّينات المتاحة الحالية وتنشـــرها 

بهدف وترســـي األســـاس الســـتعراض التجارب الوطنية الخاصـــة بالمشـــاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول 
المدرجة في  ٤-٣االســــــــــــتراتيجيات الوطنية لتحقيق الغاية تقييم أهمية هذه المشــــــــــــاركة وفعاليتها في تنفيذ 

  مراض غير السارية؛األب أهداف التنمية المستدامة والمتعلقة
  

المدرجة في  ٤-٣تحقيق الغاية التي تواَجه لالنهوض بفهم أفضــــــــــــل للتحديات : ٢األولوية االســــــــــــتراتيجية 
وتنفيذ أفضـــــل تحدَّد على المســـــتوى الوطني و أهداف التنمية المســـــتدامة والمتعلقة باألمراض غير الســـــارية 

إضـــــافة  ٣والتدخالت األخرى الموصـــــى بها لدعم الوقاية من األمراض غير الســـــارية ومكافحتها،الخيارات 
   الدروس األولية المستخلصة والُنهج الناجحة للتغلب على التحديات المحددة؛إلى 

  
أو ســــــبل وضــــــع ب متعلقةبهدف إعداد مجموعة تقنية بناء القدرات لُنهج تجريب : ٣االســــــتراتيجية األولوية 
بإيالء  ٤بشــأن األمراض غير الســارية ةالمتعددالجهات صــاحبة المصــلحة بين آليات وطنية للحوار تعزيز 

لتنفيذ العناية الواجبة في الوقت ذاته إلدارة تضارب المصالح، بما في ذلك عن طريق دعم برامج المنظمة 
 MPOWERالعناصـــــــر المتعددة القطاعات والمتعددة الجهات صـــــــاحبة المصـــــــلحة من المجموعات التقنية 

  ٥.HEARTSو ACTIVEو REPLACEو SHAKEو SAFERو
   

                                                           
  .١إضافة  ٧١/١٤الوثيقة ج   ١
  انظر الموقع اإللكتروني التالي:   ٢

http://www.who.int/global-coordination-mechanism/events/2018-gcm-general-meeting/en/. 

  .١١-٧٠ع  ص  جعمًال بالقرار    ٣
 الصادر عن الجمعية العامة. ٧٣/٢من القرار  ٢٥عمًال بالفقرة    ٤

وتقليل اطي الكحول على نحو ضار؛ والحد من تعتستهدف هذه المجموعات التقنية على التوالي الحد من تعاطي التبغ؛    ٥
في اإلمدادات الغذائية؛ وتعزيز النشـــــــاط البدني؛  الدهون المتحولة المنتجة بأســـــــاليب صـــــــناعيةمدخول الملح؛ والتخلص من 

  القلب واألوعية الدموية.وتحسين صحة 
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  اإلجراءات
  
وفرقة عمل األمم المتحدة  بالتعاون الوثيق مع البرامج التقنية المعنية للمنظمةتخذ اإلجراءات التالية ســــــــــــــتُ   -٥

التي تقودها المنظمة  المعنية بالوقاية من األمراض غير المعدية (غير السارية) ومكافحتهاو المشتركة بين الوكاالت 
  وبالتشاور مع المشاركين في آلية التنسيق العالمية، عند االقتضاء.

  
  ١األولوية االستراتيجية 

  المتصــلة باألمراض غير الســارية البوابة المعرفية آللية التنســيق العالمية بخصــوص اإلجراءات تدعيم
بما  ،لمشاركة الحكومات مع الجهات الفاعلة غير الدولمتواصل تقييم عالمي إجراء بعدة طرق منها 

بهدف تســـريع اتخاذ اإلجراءات الطموحة  ،من خالل الشـــراكات بين القطاعين العام والخاص في ذلك
 .٢٠٣٠م االمدرجة في أهداف التنمية المستدامة بحلول ع ٤-٣تحقيق الغاية الرامية إلى 

 والمســـــــــاهمات من جانب المجتمع المدني والمؤســـــــــســـــــــات الخيرية  لتزاماتالوضـــــــــع نهج لتســـــــــجيل ا
المدرجة في أهداف التنمية  ٤-٣تحقيق الغاية  من أجلونشـــــــــرها وتتبعها كاديمية والمؤســـــــــســـــــــات األ

 ١المستدامة.

 الفريق العامل التابع للمنظمة ، بما في ذلك عن طريق تعزيز مشـــاركة المجتمع المدني مشـــاركة مؤثرة
والمعني بتعبئة المجتمع المدني لصـــــــــــــــالح اجتماع الجمعية العامة الرفيع المســــــــــــــتوى الثالث المعني 

لتشــجيع الحكومات على وضــع خطط المعدية (غير الســارية) ومكافحتها، بالوقاية من األمراض غير 
ومكــافحتهـا (غير الســـــــــــــــاريــة) وطنيــة طموحــة متعــددة القطــاعــات للوقــايــة من األمراض غير المعــديــة 

  ٢.وللمساهمة في تنفيذ تلك الخطط
  

  ٢األولوية االستراتيجية 

  طرق إلى وضع موجز للسياسات يتضمن توصيات بشأن دعوة المشاركين في آلية التنسيق العالمية
االرتقــاء بــاألولويــة الممنوحــة في برامج العمــل الوطنيــة للمشـــــــــــــــاركــة في توفير الخــدمــات المتصــــــــــــــلــة 
باألمراض غير الســـــــــارية والصـــــــــحة النفســـــــــية وخدمات الرعاية االجتماعية، بما فيها خدمات الرعاية 

بشــأن المشــاركة في توفير تلك الخدمات، في الســياقات وتدعيم الخيارات الســياســية  ،الصــحية األولية
 المجتمعية.

 وضع موجز للسياسات يتضمن توصيات بشأن طرق  دعوة المشاركين في آلية التنسيق العالمية إلى
الحــد من تلوث الهواء جهود في االرتقــاء بــاألولويــة الممنوحــة في برامج العمــل الوطنيــة للمشـــــــــــــــاركــة 

وتدعيم الخيارات الســــــــــياســــــــــية بشــــــــــأن وخطر الوفيات المبكرة الناجمة عن األمراض غير الســــــــــارية، 
 في تلك الجهود. المشاركة

                                                           
والمشـــــروبات غير الكحولية لتســـــجيل مســـــاهمات دوائر صـــــناعة األغذية الذي يمكن اســـــتخدامه هذا نهج ســـــيكمل النهج    ١

  .٣، الملحق ١٤٤/٢٠م تعلى النحو الوارد وصفه في الوثيقة  ،ونشرها
 الصادر عن الجمعية العامة. ٧٣/٢من القرار  ٤٢عمًال بالفقرة    ٢
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  دعوة المشاركين في آلية التنسيق العالمية إلى وضع موجز للسياسات يتضمن توصيات بشأن طرق
لتصــــدي آلثار العوامل االقتصــــادية والســــوقية امن أجل التغلب على التحديات على الصــــعيد الوطني 

 والتجارية على الوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها.

 في البلدان ذات تعزيز االســـتثمارات في بحوث التنفيذ  دعوة المشـــاركين في آلية التنســـيق العالمية إلى
  الدخل المنخفض والمتوسط.

  
  ٣األولوية االستراتيجية 

  جهودها المحلية المبذولة لوضـــــــــــــع أو تعزيز ما يلي:إطار لدعم الحكومات في إعداد مجموعة تقنية 
تنفيذ خطط العمل دعم ، حسب االقتضاء، لةالمصلحة المتعدد ةحباصالجهات آليات للحوار بين  (أ)

 اياتغومكافحتها من أجل بلوغ ال ســـــــــــــــاريةالوطنية المتعددة القطاعات للوقاية من األمراض غير ال
آلية وطنية متعددة القطاعات، من قبيل اللجان أو الوكاالت أو فرق العمل الرفيعة و (ب)  ١؛الوطنية

التحاور واالتســـاق في الســـياســـات والمســـاءلة المتبادلة بين مختلف اإلشـــراف على المســـتوى من أجل 
نهج إدراج االرتقاء بتنفيذ ، بهدف غير الســــــاريةاألمراض  فيمجاالت صــــــنع الســــــياســــــات التي تؤثر 

المســــــائل المتعلقة بالصــــــحة في جميع الســــــياســــــات وفي التدابير المتخذة على صــــــعيد الحكومة ككل 
ية، بما في ذلك المحددات ســار ال محددات األمراض غيربالعمل على أســاس االرتقاء و  والمجتمع ككل

 ٢ورصدها. االجتماعية والبيئية،

  ان يصـــــــــل عددها إلى ســـــــــتة في مجموعة صـــــــــغيرة من البلدة أعاله تجريب المجموعة التقنية المذكور
في ذلك من خالل الدعوة إلى إجراء حوارات وطنية بين الجهات صــــــــــــــاحبة المصــــــــــــــلحة   بلدان، بما
 المتعددة.

  في صــــيغ صــــالحة لالســــتنســــاخ وٕاعداد مجموعات االتصــــاالت ونشــــرها ضــــمان تقييم حمالت الدعوة
ودخان التبغ غير  أو تعاطي التبغ و/ التدخين أضــــــــــــــرارالجمهور بلتوعية والتكييف من قبل البلدان 

الدهون خصوصًا و ( اإلفراط في استهالك الدهونالمباشر وتعاطي الكحول على نحو ضار ومخاطر 
واختيار نظم  وتشــجيع اســتهالك الفواكه والخضــروات ؛والســكريات والملحوالدهون المتحولة  )المشــّبعة

  ٣سلوك قلة الحركة.والحد من غذائية صحية ومتوازنة مستدامة 
  

  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
  
  التقرير.هذا اإلحاطة علمًا ب المجلس التنفيذي مدعو إلى  -٦
  
 

=     =     =  

                                                           
  الصادر عن الجمعية العامة. ٧٣/٢من القرار  ٢٥عمًال بالفقرة    ١
  صادر عن الجمعية العامة.ال ٦٨/٣٠٠) من القرار ٦(أ)(٣٠عمًال بالفقرة    ٢
  الصادر عن الجمعية العامة. ٧٣/٢من القرار  ٣٤عمًال بالفقرة    ٣


