
 

  ١٤٤/٢٠تم   المجلس التنفيذي    
  ٢٠١٨ تشرين الثاني/ نوفمبر ٢٣  بعد المائة األربعونو  الرابعةالدورة 
    EB144/20  من جدول األعمال المؤقت ٨-٥البند 

  
  
  

لألمم  متابعة االجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة
  المتحدة المعني بالمسائل المتعلقة بالصحة

  
  

  الوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها
  
  

  تقرير من المدير العام
  
  
المدير العام "أن يقدم تقريرًا إلى  منالذي يطلب ) ٢٠١٨( ٢-٧١ج ص عالتقرير استجابًة للقرار  هذا مُيقدَّ   -١

جمعيــة الصــحة العالميــة الثانيــة والســبعين، مــن خــالل المجلــس التنفيــذي، بشــأن حصــائل االجتمــاع الثالــث الرفيــع 
 المستوى للجمعية العامة المعني باألمراض غير المعدية (غير السارية) ومكافحتها، ومتابعته".

  
 العملية التحضيرية

 
  لالجتماع الثالث الرفيع المستوى على العناصر التالية: التحضيرعملية اشتملت   -٢
 

  

 الحصائل/ المصدر االجتماع/ الوثيقة الرعاية المواعيد
تشرين  ٢١-١٩

 األول/
 ٢٠١٦  أكتوبر

   منظمة الصحة العالمية،
االستضـــافة مـــن ِقبـــل حكومـــة 

 موريشيوس

اجتمــــاع المنظمــــة بشــــأن الحــــوار العــــالمي 
الفاعلة غير الـدول فـي حول دور الجهات 

الجهـــــود الوطنيـــــة الراميـــــة إلـــــى التصـــــدي 
لألمـــراض غيـــر الســـارية كجـــزء مـــن خطـــة 

 ٢٠٣٠ التنمية المستدامة لعام

 بيان الرئيسين المشاركين

حزيران/  ٩و ٨
 ٢٠١٧ يونيو

   منظمة الصحة العالمية،
بالتعاون مع المعهـد الجـامعي 

 في جنيف

ــــر الرســــمي بشــــأن موضــــوع  االجتمــــاع غي
ـــــذي تطرحـــــه األمـــــراض غيـــــر  "التحـــــدي ال
الســارية: الوضــع الحــالي وأولويــات العمــل 

 المستدام"

 تقرير االجتماع

تشرين  ٢٠-١٨
األول/ 
 ٢٠١٧  أكتوبر

 منظمة الصحة العالمية،
االستضـــافة مـــن ِقبـــل حكومـــة 
أوروغــــــــــواي؛ شــــــــــاركت فــــــــــي 

حكومتــــــــــــا فنلنــــــــــــدا  الرئاســــــــــــة
 واالتحاد الروسي

األمــراض مــؤتمر المنظمــة العــالمي بشــأن 
 غير السارية

مونتيفيديو  خريطة طريق
بشأن  ٢٠٣٠-٢٠١٨

األمراض غير السارية بوصفها
من أولويات التنمية المستدامة 

ملحق القرار   (انظر
 )٢-٧١ع  ص  ج
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  متاح على الرابط التالي:    ١

http://www.who.int/substance_abuse/activities/dialogue_economic_operators_alcohol_production/en/ 
 ).٢٠١٨تشرين الثاني/ نوفمبر  ٩(تم االطالع في 

الحصائل/ المصدر االجتماع/ الوثيقة الرعاية المواعيد
اإلنشاء في تشرين 

األول/ 
 ٢٠١٧  أكتوبر

اللجنـــــــة المســـــــتقلة الرفيعـــــــة المســـــــتوى التابعـــــــة  منظمة الصحة العالمية
ـــة بـــاألمراض  لمنظمـــة الصـــحة العالميـــة والمعني

 غير السارية

 تقرير اللجنة

اإلنشاء في تشرين 
األول/ 
 ٢٠١٧  أكتوبر

منظمــة الصــحة العالميــة، وشــارك 
فـــــــي الرئاســـــــة التحـــــــالف المعنـــــــي 

 بمكافحة األمراض غير السارية

معنــي بتعبئــة الفريــق العامــل التــابع للمنظمــة وال
المجتمع المدني لصالح االجتماع الثالث الرفيع 
المســـتوى المعنـــي بالوقايـــة مـــن األمـــراض غيـــر 

  المعدية (غير السارية) ومكافحتها

تقرير الفريق العامل

كانون األول/  ٢١
 ٢٠١٧ديسمبر 

األمــــــــين العــــــــام لألمــــــــم المتحــــــــدة 
بالتعـــــــاون مـــــــع منظمـــــــة الصـــــــحة 

األمــم العالميـة وصــناديق منظومـة 
المتحــــــــــدة وبرامجهــــــــــا ووكاالتهــــــــــا 

 المتخصصة المعنية

تقريـــر األمـــين العـــام بشـــأن التقـــدم الُمحـــرز فـــي 
مجـــــال الوقايـــــة مـــــن األمـــــراض غيـــــر الســـــارية 

 ومكافحتها

 A/72/662الوثيقة 
الصادرة عن األمم 

 المتحدة

نيسان/  ١١-٩
  ٢٠١٨  أبريل

منظمــة الصــحة العالميــة وحكومــة 
، بــــــــــــــــــــدعم مــــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــــدانمرك

التعـــــــاون والتنميـــــــة فـــــــي  منظمـــــــة
المؤسســــــة و  الميــــــدان االقتصــــــادي

 العالميـــــــة لمكافحـــــــة داء الســـــــكري
االتحــــــــــــاد الــــــــــــدولي لمصــــــــــــنعي و 

المستحضــــــــــــــــــرات الصــــــــــــــــــيدالنية 
والمنتــــدى االقتصــــادي  وجمعياتهــــا

التحــــــــــــالف المعنــــــــــــي العــــــــــــالمي و 
  باألمراض غير السارية

الحوار العالمي لمنظمـة الصـحة العالميـة بشـأن 
ـــــة مـــــن األ مـــــراض غيـــــر الســـــارية تمويـــــل الوقاي

  ومكافحتها

  تقرير االجتماع

نيسان/  ١٢
 ٢٠١٨  أبريل

نطاق االجتماع الثالـث الرفيـع المسـتوى المعنـي  الجمعية العامة لألمم المتحدة
بالوقايـــــة مـــــن األمـــــراض غيـــــر المعديـــــة (غيـــــر 
الســـــارية) ومكافحتهـــــا، وطرائـــــق عقـــــده وشـــــكله 

 وتنظيمه

 ٧٢/٢٧٤القرار 
الصادر عن األمم 

 المتحدة

أيار/  ٢٠
 ٢٠١٨ مايو

ــــــــــاذ األرواح وتقليــــــــــل النفقــــــــــات: اســــــــــتجابة  منظمة الصحة العالمية إنق
 استراتيجية لألمراض غير السارية

مطبوعات منظمة 
الصحة العالمية 

 )٢٠١٨ (جنيف،
أيار/  ٢٦-٢١
 ٢٠١٨ مايو

تقارير المدير العام المقدمة إلى جمعية الصحة  منظمة الصحة العالمية
الحاديـــــة والســـــبعين بشـــــأن التحضـــــير  العالميـــــة

لالجتمــــــاع الثالــــــث الرفيـــــــع المســــــتوى المعنـــــــي 
  بالوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها

٧١/١٤الوثيقتان ج
١إضافة  ٧١/١٤جو

الصادرتان عن 
منظمة الصحة 

 العالمية
حزيران/  ٢٠-١٩
 ٢٠١٨ يونيو

االقتصــــادية المشــــاورة مــــع ممثلــــي المؤسســــات  منظمة الصحة العالمية 
ــــة بإنتــــاج الكحــــول واالتجــــار فيــــه بشــــأن  المعني
الطرق التي يمكنهم بها المساهمة في الحد مـن 

 تعاطي الكحول على نحو ضار

 ١تقرير
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 الحصائل

 
تحـت عنـوان "لقـد حـان وقـت العمـل:  الصـادر تم قبول اإلعالن السياسي لالجتماع الثالـث الرفيـع المسـتوى  -٣

الجـزء  وأجيـال المسـتقبل" فـيطى في التصدي لألمراض غيـر السـارية مـن أجـل صـحة ورفـاه هـذا الجيـل فلنحث الخُ 
. ٢٠١٨تشـرين األول/ أكتــوبر  ١٠مــن ِقبـل الجمعيــة العامـة فــي  مـداالفتتـاحي مـن االجتمــاع الرفيـع المســتوى، واعتُ 

 اإلعالن السياسي:وهذا 

"بـأن العمـل الرامـي إلـى الوفـاء بااللتزامـات المتعهـد بهـا مـن أجـل الوقايـة مـن  ٤يعترف في الفقـرة   (أ)
ومكافحتهــا غيــر كــاف، وأن مســتوى مــا ُأحــرز مــن تقــدم وُبــذل مــن (غيــر الســارية) األمــراض غيــر المعديــة 

بعـد  الم لـم يـفِ مـن أهـداف التنميـة المسـتدامة، وأن العـ ٤-٣استثمار حتى اآلن غير كـاف لتحقيـق الغايـة 
بوعد أن ينفذ، على جميع المستويات، تدابير للحد من خطر الوفاة المبكرة واإلعاقة الناتجة عن األمراض 

 غير المعدية"؛

مــن ِقبــل رؤســاء الــدول والحكومــات وممثلــي الــدول والحكومــات (انظــر  اً التزامــًا جديــد ١٤يشــمل   (ب)
 )؛ ١الملحق 

عـــة أمـــراض غيـــر ســـارية رئيســـية وأربعـــة عوامـــل خطـــر رئيســـية يوّســـع نطـــاق االلتزامـــات مـــن أرب  (ج)
لألمراض غير السارية") ليشمل االلتزام بالحد من تلوث الهواء وتعزيز الصحة  ٤×٤"برنامج  بـُيسمى  (ما

 لألمراض غير السارية")؛ ٥×٥امج "برن بـوالعافية النفسيتين (ما ُيسمى 

، بالتشـاور ٢٠٢٤قدم إلى الجمعية العامة بنهاية عام "األمين العام أن ي من ٥٠يطلب في الفقرة   (د)
مــع الــدول األعضــاء، وبالتعــاون مــع منظمــة الصــحة العالميــة وصــناديق منظومــة األمــم المتحــدة وبرامجهــا 
ووكاالتها المتخصصة المعنية، تقريرًا عن التقدم الُمحرز"، تحضيرًا لالجتماع الرابـع الرفيـع المسـتوى الـذي 

 .٢٠٢٥سُيعقد في عام 
 

                                                           
ـــرابط التـــالي:    ١ تشـــرين  ٩(تـــم االطـــالع فـــي  http://www.who.int/ncds/governance/private_sectorمتـــاح علـــى ال

 ).٢٠١٨الثاني/ نوفمبر 

  متاح على الرابط التالي:    ٢
https://www.un.org/pga/72/wp-content/uploads/sites/51/2018/08/NCD-9-August.pdf  تــــــــــم االطــــــــــالع فــــــــــي)

 ).٢٠١٨تشرين الثاني/ نوفمبر   ٩

الحصائل/ المصدر االجتماع/ الوثيقة الرعاية المواعيد
حزيران/  ٢٦
 ٢٠١٨ يونيو

منظمــــة الصــــحة العالميــــة بالتعــــاون 
 مع دار تشاتام في لندن

اجتمــــاع مائــــدة مســــتديرة مــــع دوائــــر صــــناعة 
 األغذية والمشروبات غير الكحولية

 ١تقرير

حزيران/  ٢٦
 ٢٠١٨ يونيو

منظمــــة الصــــحة العالميــــة بالتعــــاون 
 مع دار تشاتام في لندن 

اجتمــــاع مائــــدة مســــتديرة مــــع دوائــــر صــــناعة 
 المستحضرات الصيدالنية

 ١تقرير

تموز/  ٥
 ٢٠١٨ يوليو

جلســـة اســـتماع األمـــم المتحـــدة لتبـــادل الـــرأي لألمم المتحدةرئيس الجمعية العامة 
 حول األمراض غير السارية

بيانات وموجز 
مقدمان من رئيس 

الجمعية العامة 
 ٢لألمم المتحدة

أيلول/  ٢٧
 ٢٠١٨ سبتمبر

اإلعــــالن السياســــي لالجتمــــاع الثالــــث الرفيــــع  الجمعية العامة لألمم المتحدة
مــراض غيــر المســتوى المعنــي بالوقايــة مــن األ

 المعدية (غير السارية) ومكافحتها 

 ٧٣/٢القرار 
الصادر عن األمم 

 المتحدة
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وكـــــان الموضـــــوع العـــــام لالجتمـــــاع الرفيـــــع المســـــتوى هـــــو "توســـــيع نطـــــاق اســـــتجابات الجهـــــات المتعـــــددة   -٤
 (غيـر السـارية) المصلحة واالستجابات في قطاعات متعددة فيما يتعلق بالوقاية من األمراض غير المعديـة صاحبة

مــــن رؤســــاء  ١٢مــــن رؤســــاء الــــدول و ١١". وألقــــى ٢٠٣٠ومكافحتهــــا فــــي ســــياق خطــــة التنميــــة المســــتدامة لعــــام 
دولـة  ٨٤من كبار ممثلي الدول األعضاء الـذين مثلـوا معـًا  ٢من وكالء الوزراء و ٤من الوزراء و ٥٥الحكومات و

 العامــةعضــوًا بكلمــة فــي االجتمــاع الثالــث الرفيــع المســتوى. وشــمل الجــزء االفتتــاحي بيانــات ألقاهــا رئــيس الجمعيــة 
ونائـــب األمـــين العـــام لألمـــم المتحـــدة والمـــدير العـــام لمنظمـــة الصـــحة العالميـــة ورئـــيس أوروغـــواي (بصـــفته الـــرئيس 

مة الصحة العالميـة والمعنيـة بـاألمراض غيـر السـارية) وسـمو المشارك للجنة المستقلة الرفيعة المستوى التابعة لمنظ
ها شخصـية بـارزة). وشـارك فـي رئاسـة حلقـة النقـاش األولـى بـين أصـحاب المصـلحة وصـفاألميرة دينا من األردن (ب

المتعــددين رئــيس زامبيــا ورئــيس وزراء ســانت كيــتس ونيفــيس. وشــارك فــي رئاســة حلقــة النقــاش الثانيــة بــين أصــحاب 
. وتــولى إلقــاء الكلمــات الرئيســية الســيد مايكــل بلــومبرغ، وجامايكــاالمتعــددين وزيــرا الصــحة لكــل مــن كنــدا المصــلحة 

لصـــندوق األمـــم المتحـــدة  التنفيـــذيســـفير المنظمـــة العـــالمي المعنـــي بـــاألمراض غيـــر الســـارية واإلصـــابات، والمـــدير 
ثين مـن المنظمـات غيـر الحكوميـة، متحـد سـتةللسكان. وتضـمنت حلقتـا النقـاش بـين أصـحاب المصـلحة المتعـددين 

ومتحــدثين اثنــين مــن القطــاع الخــاص وثالثــة متحــدثين مــن المنظمــات التابعــة لألمــم المتحــدة. وقــدم وزيــر الصــحة 
  الجزء االختتامي. فيللبرتغال موجزًا للمداوالت 

  
ــًا علــى هــامش االجتمــاع الثالــث الرفيــع الم ١٢وقامــت أمانــة المنظمــة برعايــة   -٥ ســتوى وأصــدرت حــدثًا جانبي

 المنافع العالمية التالية:

  ؛٢٠١٨الموجزات الُقطرية للمنظمة بشأن األمراض غير السارية لعام 

 ة؛التقرير العالمي للمنظمة عن الكحول والصح 

  مبادرةSAFER  الكحول؛للمنظمة بشأن مكافحة  

  األطفال؛المبادرة العالمية للمنظمة بشأن سرطان 

 الضـوء علــى فــرص االسـتثمار فــي الوقايــة مـن األمــراض غيــر الســارية  أداة المنظمـة الخاصــة بتســليط
 ؛وعالجها

  ؛إجراء بشأن سمنة األطفال اتخاذتقرير السمنة في العالم الذي أعدته المنظمة حول 

  اتحاد المؤسسات المعني بالمساءلة من أجل قياس مساهمة دوائر صناعة األغذية والمشـروبات غيـر
 ؛)٢من أهداف التنمية المستدامة (انظر الملحق  ٤-٣الكحولية في تحقيق الغاية 

  ؛٢٠١٦و ٢٠٠١اتجاهات عدم كفاية النشاط البدني حول العالم بين عامي 

  ،مـــوجز السياســـات الخاصـــة بمـــا ينبغـــي أن تعرفـــه الـــوزارات الحكوميـــة بشـــأن األمـــراض غيـــر الســـارية
مـن األمـراض غيـر المعديـة (غيـر الصادر عـن فرقـة العمـل المشـتركة بـين الوكـاالت المعنيـة بالوقايـة 

 .المنظمةالخاضعة لقيادة  السارية) ومكافحتها
 
وبمناسبة االجتمـاع الثالـث الرفيـع المسـتوى، أعـادت األمانـة تعيـين السـيد مايكـل بلـومبرغ، مؤسـس مؤسسـة   -٦

واليــة ثانيــة بلــومبرغ الخيريــة، فــي منصــب الســفير العــالمي للمنظمــة المعنــي بــاألمراض غيــر الســارية واإلصــابات، ل
 . وترد قائمة المشاريع الخاضعة لوالية السفير على الموقع اإللكتروني للمنظمة.٢٠٢٠تستمر حتى أيلول/ سبتمبر 

  
 



  44EB1/ 20    ٤٤١/٢٠ت  م

5 

 المتابعة
 
 ٢٠١٨ في اإلعالن السياسي الصادر في عام التي قطعتها بالتزاماتهالحكومات في الوفاء من أجل دعم ا  -٧

علــى  للــدول األعضــاء لطلــب المتنــاميل تلبيــةً  ،تنفيــذللبشــأن األمــراض غيــر الســارية، ستضــع أمانــة المنظمــة خطــة 
  . ٢٠٢٣-٢٠١٩ ،لتنفيذ األمثل لبرنامج العمل العام الثالث عشرًا لالمساعدة التقنية وضمان

 
دعم الدول األعضاء على الوفاء بالتزامها بتسريع استجابتها خالل فترة السنوات من الثالث إلى من أجل و   -٨

مـن أهـداف التنميـة المسـتدامة بحلـول  ٤-٣التصدي لألمراض غير السارية وبلـوغ الغايـة  في سبيلالخمس القادمة 
ألمــراض غيــر الســارية" ضــمن ن األمانــة مجموعــة فرعيــة محــددة مــن "عوامــل تســريع مكافحــة اعيّ ، ســتُ ٢٠٣٠عــام 

بها للوقاية من لموصى فضل الخيارات وسائر التدخالت االمنظمة أل مجموعة التدخالت اإلجمالية الواردة في قائمة
عوامــل تســريع مكافحــة األمــراض غيــر الســـارية لوســُتدرج المجموعــة الفرعيــة  ١األمــراض غيــر الســارية ومكافحتهــا.
  ى جمعية الصحة العالمية الثانية والسبعين.كملحق لهذا التقرير عند تقديمه إل

 
برامج  ةولتسريع مسار الحصائل الصحية في مجاالت محددة في بلدان مختارة، ستتوسع المنظمة في ثالث  -٩

ـــدة اســـُتهلت فـــي أيـــار/ مـــايو  أيـــار/  ٢(أ) إخـــراج الصـــحة النفســـية مـــن دائـــرة الظـــل (لنـــدن،  ، أال وهـــي:٢٠١٨رائ
في  القلوب العالمية للوقاية من الوفيات المبكرة الناجمة عن األمراض غير السارية، بمامبادرة )؛ (ب) ٢٠١٨ مايو

العالميـــة (جنيـــف،  إمـــدادات األغذيـــة فـــيذلـــك المبـــادرة العالميـــة للـــتخلص مـــن الـــدهون المتحّولـــة الُمنَتجـــة صـــناعيًا 
). وتتـيح مبـادرات ٢٠١٨ أيـار/ مـايو ٢٠سرطان عنق الرحم (جنيـف،  القضاء على)؛ (ج) ٢٠١٨أيار/ مايو  ١٤

ة االجتمـاع الثالـث الرفيـع المسـتوى المعنـي ببمناسـ ٢٠١٨أيلـول/ سـبتمبر  ٢٧المنظمة وبرامجها التـي اسـُتهلت فـي 
التـــي تضـــم  آليـــات إقامـــة الشـــراكات والتحالفـــات كمـــا تتيحهـــابـــاألمراض غيـــر الســـارية فرصـــًا لتحقيـــق أوجـــه التـــآزر، 

  المدني والقطاع الخاص. أصحاب المصلحة المتعددين مع المجتمع
 

من اإلعالن السياسي من  ٢١التي قطعتها في الفقرة  بالتزاماتهادعم الدول األعضاء في الوفاء من أجل و   -١٠
حسب االقتضاء، التدابير الضريبية التي تستهدف الحد إلى أدنى قدر من أثر عوامل الخطر الرئيسـية  ،أجل تعزيز

بشـأن  ٢م الغذائية وأنمـاط المعيشـة الصـحية، قـدمت األمانـة مـذكرة فـي الملحـق لألمراض غير السارية وتعزيز الُنظ
المعــارف العلميــة الحاليــة والبّينــات المتاحــة واســتعراض الخبــرات الدوليــة الخاصــة بتــدبير واحــد مــن التــدابير الثالثــة 

المعــارف العلميــة  أن أخــذ فــي االعتبــاربهــا، مــع  الموصــىالــواردة فــي مجموعــة أفضــل الخيــارات وســائر التــدخالت 
والبّينــات المتاحــة بشــأن التــدبيرين اآلخــرين مازالــت مطابقــة إلــى حــد كبيــر لقاعــدة البّينــات التــي نشــرتها األمانــة فــي 

  ٢٠١٧.٢نيسان/ أبريل 
 

الصــادر عــن الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة، ستواصــل األمانــة  ٦٨/٣٠٠مــن القــرار  ٣٧واســتجابة للفقــرة   -١١
فــي تســجيل ونشــر مســاهمات القطــاع الخــاص والكيانــات الخيريــة والمجتمــع  اّتباعــهيمكــن  عملهــا علــى وضــع نهــج

مـن  ٤-٣والغايـة  ٢٠٢٥المدني في تحقيق الغايات االختيارية التسع الخاصة باألمراض غير السارية بحلـول عـام 
  ).٣(انظر الملحق  ٢٠٣٠أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 

 

                                                           
المحــــــّدث لخطــــــة العمــــــل العالميــــــة للمنظمــــــة بشــــــأن الوقايــــــة مــــــن األمــــــراض غيــــــر الســــــارية  ٣فــــــي التــــــذييل  اعُتمــــــدت   ١

   الرابط التالي:، و ٣والملحق  ١، الفقرة ١١-٧٠ص عج ؛ انظر القرار ٢٠٢٠-٢٠١٣ ومكافحتها
/http://www.who.int/ncds/management/best-buys/en  ٢٠١٨تشرين الثاني/ نوفمبر  ٩(تم االطالع في.( 

(تـــــم االطـــــالع فـــــي  /http://www.who.int/ncds/governance/appendix3-update/en متـــــاح علـــــى الـــــرابط التـــــالي   ٢
 .٢٠١٨تشرين الثاني/ نوفمبر   ٩
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رابـــع الرفيـــع المســـتوى المعنـــي بالوقايـــة مـــن األمـــراض غيـــر الســـارية ومكافحتهـــا فـــي وتحضـــيرًا لالجتمـــاع ال  -١٢
، ستعقد األمانة اجتماعات عالمية للمديرين الوطنيين ومديري البرامج المعنيين باألمراض غيـر السـارية ٢٠٢٥ عام

  .منتظمعلى أساس 
 

ــــرةمــــن أجــــل و   -١٣ ــــذ الفق ــــى تنفي ــــة إل ــــي جهودهــــا الرامي ــــدول األعضــــاء ف مــــن اإلعــــالن السياســــي  ٤٤ دعــــم ال
، ستعقد األمانة الحوارات التالية كل ستة أشهر مع ممثلي رابطات األعمال التجارية الدولية التـي تمثـل ٢٠١٨ لعام

 دوائر الصناعات التالية:

 دوائر صناعة األغذية والمشروبات غير الكحولية؛  (أ)

 دوائر صناعة المستحضرات الصيدالنية؛  (ب)

 قتصادية العاملة في مجال إنتاج وتجارة الكحول؛المؤسسات اال  (ج)

 الرياضية. الصناعاتدوائر   (د)
 

وستواصـــل اللجنـــة المســـتقلة الرفيعـــة المســـتوى التابعـــة للمنظمـــة والمعنيـــة بـــاألمراض غيـــر الســـارية، وفقـــًا   -١٤
العــــام  بــــدورها فــــي تزويــــد المــــدير ٢٠١٩مــــن اختصاصــــاتها، االضــــطالع حتــــى تشــــرين األول/ أكتــــوبر  ١ للفقــــرة

"التوصــيات الجريئــة والعمليــة فــي الوقــت ذاتــه بشــأن كيفيــة تحويــل الفــرص الجديــدة إلــى طــرق لتمكــين البلــدان مــن  بـــ
خطـة عمـل اللجنـة التـي  ويجـري حاليـًا وضـعمن أهداف التنميـة المسـتدامة".  ٤-٣تسريع التقدم صوب بلوغ الغاية 

  ).٢٠١٩تشرين األول/ أكتوبر  - ٢٠١٨تغطي المرحلة الثانية (تشرين األول/ أكتوبر 
 

وُيعتبر الدعم السياسي على أرفع المستويات الحكومية للتصدي لألمراض غير السـارية والصـحة النفسـية،   -١٥
الصـدد، أكـد عـدد مـن رؤسـاء الـدول والحكومـات لنهوض بالسياسات المتعلقة بهذه المسألة. وفي هـذا لبالغ األهمية 

مـن تكثيـف جهودهـا علـى مـدى السـنوات  سـعيًا إلـىأهمية تعزيز التعاون غير الرسمي بين الجهات النظيرة المعنيـة 
من أهـداف التنميـة  ٤-٣في سبيل وضع بلدانها على مسار مستدام صوب بلوغ الغاية الخمس القادمة  إلىالثالث 

  . ولهذا الغرض يجري بحث الفرص االستراتيجية لالستفادة من الدعم السياسي.٢٠٣٠م المستدامة بحلول عا
 

ــًا للفقــرة   -١٦ بشــأن األمــراض غيــر الســارية واســتنادًا إلــى المقــرر  ٢٠١٨مــن اإلعــالن السياســي لعــام  ٥٠ووفق
ـــة فـــي الملحـــق )٢٠١٥( )١٣(١٣٦م تاإلجرائـــي  ـــديمفـــي الطريقـــة التـــي ســـتتبعها المنظمـــة  ٤، أوضـــحت األمان  تق
حــول االلتزامــات الوطنيــة التــي يــنص عليهــا اإلعــالن  ٢٠٢٤إلــى الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة فــي عــام  تقاريرهــا

بشــأن األمــراض غيــر الســارية  ٢٠١٤بشــأن األمــراض غيــر الســارية والوثيقــة الختاميــة لعــام  ٢٠١١ السياســي لعــام
السـارية، باســتخدام أدوات المسـح المتاحــة بالفعـل مــع مراعــاة بشــأن األمـراض غيــر  ٢٠١٨واإلعـالن السياســي لعـام 

  المؤشرات الحالية على الصعيدين العالمي واإلقليمي.
  

بشـــأن األمـــراض غيـــر الســـارية، عقـــدت المنظمـــة  ٢٠١٨مـــن اإلعـــالن السياســـي لعـــام  ٣١وعمـــًال بـــالفقرة   -١٧
تشــــرين األول/ أكتــــوبر إلــــى  ٢٩الفتــــرة مــــن وشــــركاؤها المــــؤتمر العــــالمي األول بشــــأن تلــــوث الهــــواء والصــــحة فــــي 

  من أجل إذكاء الوعي وتبادل المعلومات واألدوات. ٢٠١٨تشرين الثاني/ نوفمبر  ١
  

الصــادر عــن المجلــس االقتصــادي واالجتمــاعي التــابع لألمــم  ٢٠١٨/١٣مــن القــرار رقــم  ٨وعمــًال بــالفقرة   -١٨
حــدة الخاضــعة لقيــادة منظمــة الصــحة العالميــة والمعنيــة ، ســتقوم المنظمــة مــن خــالل فرقــة عمــل األمــم المتالمتحــدة

مـــن  ٤-٣بالوقايـــة مـــن األمـــراض غيـــر المعديـــة (غيـــر الســـارية) ومكافحتهـــا، بـــإبرام شـــراكات جديـــدة لتحقيـــق الغايـــة 
أهداف التنمية المستدامة بشأن األمراض غير السارية والصحة النفسية، مع الحكومـات والمنظمـات غيـر الحكوميـة 

 لقطاع الخاص المعنية والمؤسسات األكاديمية والمؤسسات الخيرية.وكيانات ا
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 متطلبات التبليغ الرسمي
 

صات آلية التنسيق العالمية للمنظمة بشأن الوقاية من األمراض غير السارية امن اختص ١٥للفقرة  إعماالً   -١٩
ستتولى األمانة إعداد خطة عمـل مقترحـة لآلليـة، تشـمل الفتـرة الممتـدة حتـى نهايـة عملهـا، كـي تنظـر  ١ومكافحتها،

وحصـائل اجتماعهـا  ٢فيها الدول األعضاء. وستراعي خطة العمل توصيات التقييم المبدئي آللية التنسيق العـالمي،
قدم إلى المجلـس التنفيـذي كـي ينظـر ستالتي ، ٢٠١٨تشرين الثاني/ نوفمبر  ٦و ٥العام الذي انعقد في جنيف في 

 ٣.فيها في تقرير منفصل
 

 التقييمات
 

مــــن خطــــة العمــــل العالميــــة الخاصــــة بالوقايــــة مــــن األمــــراض غيــــر الســــارية ومكافحتهــــا  ٦٠وفقــــًا للفقــــرة   -٢٠
، ســتعقد األمانــة اجتماعــًا ٢٠١٩-٢٠١٨وتمشــيًا مــع خطــة العمــل الخاصــة بــالتقييم للفتــرة  ،٢٠٢٠-٢٠١٣ للفتــرة

لمجموعـــة ممثلـــة ألصـــحاب المصـــلحة تشـــمل الـــدول األعضـــاء والشـــركاء الـــدوليين وتعمـــل خـــالل الربـــع األول مـــن 
ة. وسـوف تبلّـغ حـرز فـي تنفيـذ خطـة العمـل العالميـة فـي منتصـف المـدإجـراء تقيـيم للتقـدم المُ ، من أجل ٢٠١٩ عام

 ن بالنتائج. وقد تأخر إجراء التقييم بسبب القيود المالية.و جمعية الصحة العالمية الثانية والسبع
 

 اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
 

 .بهذا التقريرالمجلس مدعو إلى اإلحاطة علمًا   -٢١

                                                           
 .١إضافة  ٦٧/١٤ج الوثيقة   ١

 .١إضافة  ٧١/١٤الوثيقة ج   ٢

 .١ إضافة ١٤٤/٢١م تالوثيقة    ٣
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 ١الملحق 
 

  التزامات الدول األعضاء بشأن األمراض غير السارية: التوافق بين 
   ٢٠١٤والوثيقة الختامية لعام  ٢٠١٨اإلعالن السياسي لعام 

 وسائر الصكوك ذات الصلة ٢٠١١واإلعالن السياسي لعام 
  
 

 ٢٠١٨ األمراض غير السارية في اإلعالن السياسـي لعـامالتزامًا جديدًا بشأن  ١٤قطعت الدول األعضاء 
 التزامًا سابقًا على النحو التالي: ١٩) وأعادت تأكيد ٧٣/٢(قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم 

 

 موجز االلتزامات الجديدة/ مصدر إعادة التأكيد على االلتزام  الفقرة

ؤساء الدول والحكومات في الوقاية من األمراض غيـر القيادة االستراتيجية على مستوى ر  يتول جديد ١٧
 السارية ومكافحتها

 ٧٠/١و ٦٨/٣٠٠و ٦٦/٢باالستناد إلى قرارات الجمعية العامة لألمم المتحدة  - ١٨

 المرجع نفسه - ١٩

 المرجع نفسه - ٢٠

الضــريبية التــي تســتهدف تنفيــذ التــدابير السياســية والتشــريعية والتنظيميــة بمــا فــي ذلــك التــدابير  جديد ٢١
 الحد إلى أدنى قدر من أثر عوامل الخطر الرئيسية لألمراض غير السارية

 ٧٠/١و ٦٨/٣٠٠و ٦٦/٢باالستناد إلى قرارات الجمعية العامة لألمم المتحدة  - ٢٢

 ١تنفيذ تدخالت لوقف زيادة انتشار فرط الوزن والسمنة جديد ٢٣

 لالستثمار في الوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتهاإعداد المبررات الوطنية  جديد ٢٤

 ٦٨/٣٠٠) من قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم ٤(أ)(٣٠باالستناد إلى الفقرة  - ٢٥

 ٧٠/١و ٦٨/٣٠٠و ٦٦/٢باالستناد إلى قرارات الجمعية العامة لألمم المتحدة  - ٢٦

  ٦٦/٢من قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم  ٥٩-٥٧باالستناد إلى الفقرات  - ٢٧

 باالستناد إلى دستور منظمة الصحة العالمية - ٢٨

 االستجابة الحتياجات السكان الذين يتحولون بسرعة إلى الشيخوخة جديد ٢٩

 ٧٠/١ وقرارها رقم ٦٦/٢المتحدة رقم من قرار الجمعية العامة لألمم  ٥٩باالستناد إلى الفقرة  - ٣٠

التصدي للوفيات المبكرة الناجمة عن األمراض غيـر السـارية التـي ُتعـزى إلـى تلـوث الهـواء فـي  جديد ٣١
 األماكن المغلقة واألماكن المفتوحة

 التصدي ألثر المحددات البيئية جديد ٣٢

                                                           
تـــنص علـــى االلتـــزام بتحقيـــق انحســـار فـــي االتجاهـــات  ٢٠١٤مـــن الوثيقـــة الختاميـــة لعـــام  ١٥علـــى الـــرغم مـــن أن الفقـــرة    ١

المتصاعدة في زيادة انتشار فرط الوزن والسمنة، فإن هذا االلتزام قد قطعه الوزراء وممثلـو منظمـة األغذيـة والزراعـة ومنظمـة 
بشــأن  ٢٠١٨لــى أعلــى مســتوى كمــا هــو الحــال بالنســبة إلــى اإلعــالن السياســي لعــام الصــحة العالميــة ال الــدول األعضــاء ع

 .األمراض غير السارية



  Annex 1          02/44EB1    ١الملحق           ٤٤١/٢٠ت  م

9 

 التشجيع على ممارسة النشاط البدني المنتظم جديد ٣٣

، ٦٨/٣٠٠) مــــن قــــرار الجمعيــــة العامــــة لألمــــم المتحــــدة رقــــم ٣(أ)(٣٠باالســــتناد إلــــى الفقــــرة  - ٣٤
    ٦٦/٢(ب) من قرارها رقم ٤٣  والفقرة

 ٢٣، والفقـرتين ٦٦/٢(ن) من قرار الجمعية العامـة لألمـم المتحـدة رقـم ٤٥باالستناد إلى الفقرة  - ٣٥
  ٦٨/٣٠٠(ج) من قرارها رقم ٣٠و

  ٦٦/٢من قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم  ٥٢(ع) و٤٥الفقرتين  باالستناد إلى - ٣٦

 تنفيذ تدابير لتحسين الصحة النفسية ودمجها في االستجابات الوطنية لألمراض غير السارية جديد ٣٧

تعزيز إتاحة ما تتيسر تكلفته من وسائل التشخيص والفحص والعالج والرعايـة واللقاحـات التـي  جديد ٣٨
 من مخاطر السرطانتحد 

 ٧٠/١و ٦٨/٣٠٠و ٦٦/٢باالستناد إلى قرارات الجمعية العامة لألمم المتحدة  - ٣٩

 عالج األشخاص المتعايشين مع األمراض غير السارية في ظل الطوارئ اإلنسانية جديد ٤٠

، ٦٦/٢(ص) مـــن قـــرار الجمعيـــة العامـــة لألمـــم المتحـــدة رقـــم ٤٥و ٢٧باالســـتناد إلـــى الفقـــرتين  - ٤١
  ٦٨/٣٠٠(د) من قرارها رقم ٣٠والفقرة 

تعزيـــز المشـــاركة المجديـــة للمجتمـــع المـــدني لتشـــجيع الحكومـــات علـــى حشـــد اســـتجابات وطنيـــة  جديد ٤٢
 طموحة من ِقبل قطاعات متعددة للوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها

، ٦٦/٢لألمـــــم المتحـــــدة رقـــــم مـــــن قـــــرار الجمعيـــــة العامـــــة  ٤٤و ٣٧باالســـــتناد إلـــــى الفقـــــرتين  - ٤٣
  ٦٨/٣٠٠من قرارها رقم  ٣٠و ٢٨و ٢٦ والفقرات

دعـــوة دوائـــر صـــناعة األغذيـــة والمشـــروبات والمؤسســـات االقتصـــادية العاملـــة فـــي مجـــال إنتـــاج  جديد ٤٤
وتجارة الكحول ودوائر صـناعة المستحضـرات الصـيدالنية، إلـى تعزيـز التزامهـا ومسـاهمتها فـي 

أهــداف التنميــة المســتدامة المتعلقــة بــاألمراض غيــر الســارية والصــحة مــن  ٤-٣تحقيــق الغايــة 
 النفسية

 إنشاء آليات المساءلة الوطنية جديد ٤٥

مـن  ٣٢والفقـرة  ٦٦/٢(د) من قرار الجمعية العامـة لألمـم المتحـدة رقـم ٤٥باالستناد إلى الفقرة  - ٤٦
   ٦٨/٣٠٠قرارها رقم 

  ٦٦/٢باالستناد إلى قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم  - ٤٧

وقـــرارات المجلـــس االقتصـــادي  ٦٦/٢باالســـتناد إلـــى قـــرار الجمعيـــة العامـــة لألمـــم المتحـــدة رقـــم  - ٤٨
 واالجتماعي المختلفة

 ٦٨/٣٠٠باالستناد إلى قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم  - ٤٩

الخطوات  ٥٠
 التالية

باالســـتناد إلـــى التقريـــر المرحلـــي الـــذي  ٢٠٢٥االجتمـــاع الرابـــع الرفيـــع المســـتوى فـــي عـــام عقـــد 
 ٢٠٢٤ستعده المنظمة لألمين العام لألمم المتحدة في عام 
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 ٢الملحق 
  
 

  مذكرة بشأن المعارف العلمية الحالية والبّينات المتاحة والخبرات الدولية 
  فيما يتعلق بالتدخالت الرامية إلى الحد من استهالك السكر عن طريق فرض 

 الضرائب الفّعالة على المشروبات المحّالة بالسكر
  
 
بشــأن األمــراض غيــر الســارية تتمثــل التــدابير  ٢٠١٨مــن اإلعــالن السياســي لعــام  ٢١فيمــا يتعلــق بــالفقرة  -١

الضـريبية الرئيســية الثالثــة الــواردة فــي قائمـة المنظمــة ألفضــل الخيــارات وســائر التـدخالت الموصــى بهــا للوقايــة مــن 
 غير السارية ومكافحتها التي اعتمدتها جمعية الصحة العالمية السبعون فيما يلي:األمراض 

 زيادة ضرائب المكوس المفروضة على منتجات التبغ وأسعارها؛  )أ(

 زيادة ضرائب المكوس المفروضة على المشروبات الكحولية؛  )ب(

 الحد من استهالك السكر بفرض ضرائب فّعالة على المشروبات المحّالة بالسكر.  )ج(
 
وقد نشرت األمانة المعارف العلمية والبّينات المتاحة واسـتعراض الخبـرات الدوليـة المتعلقـة بهـذه التـدخالت   -٢

 ٢٠١٧.١نيسان/ أبريل  ١٢في 
 
مــن  ٢١وتــزود هــذه المــذكرة الــدول األعضــاء بالخيــارات المطروحــة لتعزيــز التــدابير الضــريبية وفقــًا للفقــرة  -٣

األمــراض غيــر الســارية، والتــي تســتند إلــى المعــارف العلميــة الحاليــة والبّينــات بشــأن  ٢٠١٨اإلعــالن السياســي لعــام 
المتاحــة واســتعراض الخبــرات الدوليــة المتعلقــة بالتــدخالت الراميــة إلــى "الحــد مــن اســتهالك الســكر بفــرض ضــرائب 

يتعلــق بالتــدبيرين  فعالــة علــى المشــروبات المحــالة بالســكر"، مــع مراعــاة أن قاعــدة البّينــات والمعــارف المكتســبة فيمــا
 ما سبق نشره من قبل إلى درجة كبيرة. مع تطابقتالضريبيين اآلخرين مازالت 

 
 المعلومات األساسية

 
المحـّدث لخطـة العمـل العالميـة بشـأن الوقايـة مـن األمـراض غيـر  ٣التـذييل  ١١-٧٠ج ص عاعتمد القـرار  -٤

التــي حــددتها المنظمــة ألفضــل الخيــارات وســائر ، الــذي يحتــوي علــى المجموعــة ٢٠٢٠-٢٠١٣الســارية ومكافحتهــا 
ن عند إجراء تحليل للفّعالية من حيث التدخالت الموصى بها للوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها. وقد تبيّ 

التكلفـة أن الحــد مــن اســتهالك الســكر عــن طريــق فــرض ضــرائب فّعالــة علــى المشــروبات المحــّالة بالســكر، ُيعــد مــن 
المصــححة دوالر أمريكــي دولــي لكــل ســنة يــتم تالفيهــا مــن ســنوات العمــر  ١٠٠الفّعالــة (أكثــر مــن بــين التــدخالت 
 اإلعاقة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل).  باحتساب مدد

 
وسيسهم الحد من استهالك السكر فـي بلـوغ الغايـة العالميـة االختياريـة التـي حـددتها جمعيـة الصـحة والتـي  -٥

التـي تـنص  ٤-٣؛ كمـا سيسـهم فـي بلـوغ الغايـة ٢٠٢٥تنص على وقف زيادة انتشار السمنة والسـكري بحلـول عـام 
 . ٢٠٣٠ثلث بحلول عام على الحد من الوفيات المبكرة الناجمة عن األمراض غير السارية بمقدار ال

                                                           
(تــــم االطــــالع فــــي  http://www.who.int/ncds/governance/appendix3-update/en/متــــاح علــــى الــــرابط التــــالي:   ١
 .)٢٠١٨تشرين الثاني/ نوفمبر  ٩
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ــى  ــة عل ــر الحــد مــن اســتهالك الســكر عــن طريــق فــرض الضــرائب الفّعال ــى أث ــة عل ــات الدال أحــدث البّين
 المشروبات المحّالة بالسكر

 
ـــدة بـــين  -٦ ـــرة الممت ـــيم البّينـــات المتاحـــة فـــي الفت ـــد تقي تناولـــت تســـع ورقـــات خاضـــعة الســـتعراض األقـــران، عن

قيــيم أثــر الحــد مــن اســتهالك الســكر عــن طريــق فــرض ضــرائب فّعالــة علــى ، ت٢٠١٨وأيلــول/ ســبتمبر  ٢٠١٦ عــام
المشـــروبات المحـــّالة بالســـكر (بعـــد التنفيـــذ). وقـــد صـــدرت هـــذه البّينـــات عـــن شـــيلي والمكســـيك والواليـــات المتحـــدة 

ث مــا يلــي األمريكيــة (بركلــي بكاليفورنيــا وفيالديلفيــا ببنســيلفانيا). وفــي العمــوم، أشــارت الدراســات باســتمرار إلــى حــدو 
 بعد فرض الضرائب الفّعالة على المشروبات المحّالة بالسكر:

 واستهالكها؛  ومبيعاتها المشروبات المحّالة بالسكر الخاضعة للضريبة مشترياتتراجع   (أ)

 واستهالكها، والسيما المياه المعبأة.  ومبيعاتها زيادة مشتريات المشروبات غير الخاضعة للضريبة  (ب)
 
أربع دراسات بّينات متسقة تدل على أن اعتماد ضريبة قدرها بيـزو واحـد لكـل لتـر فـي المكسـيك فـي وتقدم  -٧

أدى إلى تراجع في المشتريات والمبيعـات مـن المشـروبات المحـّالة بالسـكر. وتضـمن األثـر الـذي ُأفيـد  ،٢٠١٤عام 
ّالة بالســكر فــي العــام األول، اســتمر تقريبــًا فــي المبيعــات أو المشــتريات مــن المشــروبات المحــ ٪٦بــه تراجعــًا بنحــو 

ما ُيشير إلى احتمال حدوث آثار مؤدية إلى  ١،٢) في العام الثاني من فرض الضريبة،٪١٠-٨بنسبة أكثر بقليل (
تكـــوين العـــادات. كمـــا أشـــارت الدراســـات إلـــى أن أثـــر الضـــريبة كـــان أكبـــر علـــى األســـر المعيشـــية ذات األوضـــاع 

حيث انخفضت المبيعـات أو المشـتريات مـن المشـروبات المحـّالة بالسـكر بـين هـذه  االجتماعية االقتصادية األدنى،
 ٣،٤.٪١٠-٩األسر بنسبة 

 
فّعالـة علـى المشـروبات المحـّالة بالسـكر فـي شـيلي،  يبةل إلى ضـر وتشير البّينات المستمدة من تقييم التحوّ  -٨

إلى أن زيادة معـدل الضـريبة المفروضـة علـى المشـروبات المحـّالة بالسـكر ذات المحتـوى العـالي مـن السـكر (أكثـر 
، مـــع خفـــض معـــدل الضـــريبة المفروضـــة علـــى ٪١٨إلـــى  ٪١٣مليلتـــر) مـــن  ١٠٠ســـكر لكـــل  رامـــاتغ ٦,٢٥مـــن 

مليلتـر)  ١٠٠سـكر لكـل رامـات غ ٦,٢٥ذات المحتوى المنخفض من السكر (أقـل مـن المشروبات المحّالة بالسكر 
، أدى إلــــى تراجــــع المشــــتريات مــــن المشــــروبات المحــــّالة بالســــكر ذات المحتــــوى العــــالي مــــن ٪١٠إلــــى  ٪١٣مــــن 

وأفـــادت إحـــدى الدراســـات بحـــدوث أثـــر كبيـــر  ٥،٦إدخـــال التغييـــر علـــى معـــدل الضـــريبة. عقـــببقـــدر كبيـــر  الســـكر
  لتحليل افتراضي لما كان سيحدث في غياب هذا التغيير.  استخدام الدراسة، على الرغم من عدم ٪٢١,٦- ربمقدا

                                                           
١     Colchero MA, Guerrero-López CM, Molina M, Rivera JA. 2016. Beverages sales in mexico before and 

after implementation of a sugar sweetened beverage tax. PLoS One. 11(9): e0163463. 

٢            Colchero MA, Rivera-Dommarco J, Popkin BM, Ng SW. 2017. In Mexico, evidence of sustained 
consumer response two years after implementing. Health Aff. (Millwood). 36(3):564–71.  

٣ Colchero MA, Popkin BM, Rivera JA, Ng SW. 2016. Beverage purchases from stores in Mexico under the 
excise tax on sugar sweetened beverages: Observational study. BMJ. 22 352:h6704.  

٤ Colchero MA, Molina M, Guerrero-Lopez CM. 2017. After Mexico implemented a tax, purchases of sugar-
sweetened beverages decreased and water increased: Difference by place of residence, household 
composition, and income level. J. Nutr. 147(8):1552–57.  

٥ Caro JC, Corvalán C, Reyes M, Silva A, Popkin B, Taillie LS. Chile's 2014 sugar-sweetened beverage tax 
and changes in prices and purchases of sugar-sweetened beverages: An observational study in an urban 
environment. PLoS Med. 2018 Jul 3;15(7): e1002597. 

٦       Nakamura R, Mirelman AJ, Cuadrado C, Silva-Illanes N, Dunstan J, Suhrcke M. Evaluating the 
2014 sugar-sweetened beverage tax in Chile: An observational study in urban areas. PLoS Med. 2018 
Jul 3;15(7): e1002596. 
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وتوجــد أيضــًا بّينــات منشــورة مســتمدة مــن حــاالت فــرض الضــرائب علــى المشــروبات المحــّالة بالســكر علــى  -٩
يـة فـي بركلـي بكاليفورنيـا فـي المستوى دون الوطني. ومثال على ذلـك، أن فـرض ضـريبة قـدرها سـنت واحـد لكـل أوق

) بـــين البـــالغين فـــي ٪٢١، أدى إلـــى تراجـــع كبيـــر فـــي اســـتهالك المشـــروبات المحـــّالة بالســـكر (بنســـبة ٢٠١٥عـــام 
وُســـجل أثـــر عـــام علـــى مبيعـــات المشـــروبات  ١أشـــهر مـــن اعتمـــاد الضـــريبة ٨-٤بعـــد  ،األحيـــاء المنخفضـــة الـــدخل

وأدى فـــرض ضـــريبة مكـــوس بمقـــدار  ٢فـــي العـــام التـــالي. ٪١٠المحـــّالة بالســـكر، حيـــث تراجعـــت المبيعـــات بنســـبة 
سنت لكل أوقيـة علـى المشـروبات المحـالة بالسـكر والمحـالة بـالمواد االصـطناعية فـي فيالدلفيـا ببنسـيلفانيا فـي  ١,٥
ـــة علـــى الصـــودا ومشـــروبات الطاقـــة ، إلـــى تراجـــع احتمـــا٢٠١٥ عـــام الت االســـتهالك اليـــومي للمشـــروبات المحتوي
بالترتيب، بعد شهرين من اعتماد الضريبة. وفضًال عن ذلك، فإن استهالك الصودا على مـدى  ٪٦٤و ٪٤٠ بنسبة
ـــذكر فـــي اســـتهالك المشـــروبات األخـــرى ٪٣٨يومـــًا تراجـــع بنســـبة  ٣٠ ـــر ُي ـــرغم مـــن عـــدم حـــدوث أي تغّي ، علـــى ال
  ٣خاضعة للضريبة حسب ما ُأفيد به.ال
 

وتقــوم هــذه البّينــات التــي تســتند إلــى عمليــات تقيــيم ضــرائب المكــوس الفعليــة المفروضــة علــى المشــروبات  -١٠
المحـــّالة بالســـكر علـــى أســـاس مجموعـــة أكبـــر مـــن المؤلفـــات أثبتـــت مـــن قبـــل أن الطلـــب علـــى المشـــروبات المحـــّالة 

 األخرى وفضًال عن ذلك، فإنها تدل على وجود آثار كبيرة غير مباشرة على المشروبات ٤،٥بالسكر يتأثر بالسعر.
(أي اآلثار الواقعة على المشـروبات البديلـة غيـر الخاضـعة للضـريبة)، والسـيما الميـاه المعبـأة. ففـي المكسـيك مـثًال، 

زيـادة المشـتريات مـن الميـاه  وأشـارت البّينـات إلـى ٪٤-٢زادت مبيعات المشروبات غيـر الخاضـعة للضـريبة بنسـبة 
 .األســـر المعيشـــية المنخفضـــة والمتوســـطة الـــدخل لـــدى ٪٢٠، وكانـــت الزيـــادة أكبـــر بنحـــو ٪١٦-٥المعبـــأة بنســـبة 

وتشير البّينات الواردة مـن شـيلي إلـى أن المشـتريات مـن المشـروبات المحـّالة بالسـكر ذات المحتـوى المـنخفض مـن 
لحــظ أي تغّيــرات فــي حــين لــم تُ  ٦فــي إحــدى الدراســات، ٪١٠,٧بنســبة الســكر الخاضــعة للضــريبة المخفضــة زادت 

ــذكر فــي دراســة أخــرى. ووجــدت الدراســات التــي تناولــت تقيــيم الضــرائب المفروضــة علــى المشــروبات  ٧إحصــائية ُت
عـات بين البالغين فـي المجتم ٪٦٣المحّالة بالسكر في بركلي بكاليفورنيا، زيادة كبيرة في استهالك المياه المعبأة (+

                                                           
١   Falbe J, Thompson HR, Becker CM, Rojas N, McCulloch CE, Madsen KA. 2016. Impact of the Berkeley 

excise tax on sugar-sweetened beverage consumption. Am. J. Public Health. 106(10):1865–71.  
٢    Silver LD, Ng SW, Ryan-Ibarra S, Taillie LS, Induni M, et al. 2017. Changes in prices, sales, consumer 

spending, and beverage consumption one year after a tax on sugar sweetened beverages in Berkeley, 
California, US: A before-and-after study. PLoS Med. 14(4):e1002283. 

٣   Zhong Y, Auchincloss AH, Lee BK, Kanter GP. The short-term impacts of the philadelphia beverage tax 
on beverage consumption. Am J Prev Med. 2018 Jul;55(1):26-34. 

٤  Andreyeva T, Long MW, Brownell KD. The impact of food prices on consumption: a systematic review of 
research on the price elasticity of demand for food. Am J Public Health. 2010:100:216–22. 

٥    Powell LM, Chriqui JF, Khan T, Wada R, Chaloupka FJ. 2013. Assessing the potential effectiveness of 
food and beverage taxes and subsidies for improving public health: A systematic review of prices, demand 
and body weight outcomes. Obes. Rev. 14(2):110–28.  

٦ Caro JC, Corvalán C, Reyes M, Silva A, Popkin B, Taillie LS. Chile's 2014 sugar-sweetened beverage tax 
and changes in prices and purchases of sugar-sweetened beverages: An observational study in an urban 
environment. PLoS Med. 2018 Jul 3;15(7): e1002597.  

٧      Nakamura R, Mirelman AJ, Cuadrado C, Silva-Illanes N, Dunstan J, Suhrcke M. Evaluating the 2014 
sugar-sweetened beverage tax in Chile: An observational study in urban areas. PLoS Med. 2018 Jul 
3;15(7):e1002596. 
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وبعـــــد اعتمـــــاد الضـــــريبة علـــــى  ١فـــــي مبيعـــــات متـــــاجر األغذيـــــة الكبـــــرى). ٪١٥,٦المحليــــة المنخفضـــــة الـــــدخل و+
  ٢.٪٥٨المشروبات في فيالدلفيا بشهرين، ُوجد أن االستهالك المحتمل للمياه المعبأة قد زاد بنسبة 

 
ــــائج اعتمــــاد  -١١ ــــران، أشــــارت نت ــــى وفضــــًال عــــن المؤلفــــات الخاضــــعة الســــتعراض األق ــــة عل الضــــرائب الفّعال

إلى حدوث أثر على إعادة تركيب المنتجات على المدى القصير. ّالة بالسكر في المملكة المتحدة المشروبات المح
 ٪١١مليلتـر بنسـبة  ١٠٠، تراجعت مستويات المحتوى من السكر لكـل ٢٠١٥فمنذ اإلعالن عن الضريبة في عام 

بــنس لكــل لتــر علــى  ٢٤و ١٨( ٢٠١٨أ نفاذهــا فــي نيســان/ أبريــل فــي المنتجــات الخاضــعة لهــذه الضــريبة التــي بــد
مليلتــر بالترتيــب). كمــا حــدث  ١٠٠غرامــات لكــل  ٨مليلتــر و ١٠٠غرامــات لكــل  ٥شــريحتي المحتــوى مــن الســكر 

غرامــات لكــل  ٥تحــول كبيــر فــي حجــم المبيعــات إلــى المنتجــات التــي تقــل فيهــا مســتويات المحتــوى مــن الســكر عــن 
  ٣مليلتر. ١٠٠

 
ن البّينــات الجديــدة ُتشــير باســتمرار إلــى أن الضــرائب الفّعالــة علــى المشــروبات المحــّالة إوخالصــة القــول  -١٢

بزيــادة اســتهالك الميــاه المعبــأة إلــى أن الضــرائب  االستعاضــةشــير تُ بالســكر ينــتج عنهــا تراجــع اســتهالك الســكر. و 
وتحّســن الــوزن والحصــائل  ،الفّعالــة علــى المشــروبات المحــّالة بالســكر ســتؤدي إلــى تراجــع مــدخول الســكر اإلجمــالي

 الصحية نتيجة لذلك. 
 

 أحدث البّينات بشأن التنفيذ الُقطري
 
، علـــى الصـــعيد االتـــدخالت الموصـــى بهـــ فضـــل الخيـــارات وســـائرالمنظمـــة أليجـــري رصـــد تنفيـــذ مجموعـــة  -١٣

الُقطري، عن طريق أداة المنظمة الستقصاء القدرات الُقطرية في مجال األمراض غير السارية واستعراض المنظمة 
دولة عضوًا تبليغًا ذاتيًا عن فرضـها  ١٩٤دولة من أصل  ٤٣للسياسات التغذوية العالمية. وحتى يومنا هذا، بّلغت 

بلـدًا بعـد ذلـك فـي إطـار جهودهـا  ١٦ت المحّالة بالسكر، وفقًا لالستقصاء، وحددت المنظمـة ضريبة على المشروبا
بلــدًا فــي قاعــدة البيانــات العالميــة عــن تنفيــذ اإلجــراءات التــي  ٥٩الجاريــة لتتبــع تنفيــذ هــذه السياســة، وتتــوافر بيانــات 

المحــّالة بالســكر أقــاليم المنظمــة كافــة؛ تتعلــق بالغــذاء. وتغطــي البلــدان التــي تفــرض ضــريبة فّعالــة علــى المشــروبات 
منهـا  ١٥منهـا إلـى الشـريحة العليـا مـن الـدخل المتوسـط؛ و ١٧بلدًا منها إلى البلدان المرتفعة الدخل، و ٢١وينتمي 

منهــا إلــى البلــدان المنخفضــة الــدخل، وهنــاك بلــد واحــد غيــر مشــمول  ٥نيا مــن الــدخل المتوســط؛ وإلــى الشــريحة الــدُ 
 خل الصادر عن البنك الدولي. بالتصنيف حسب الد

 
وتختلف تعاريف المنتجات وأنواع الضرائب ومستوياتها وطيـف المنتجـات المشـمولة بالضـرائب المفروضـة  -١٤

على المشروبات المحّالة بالسكر. ويفرض عدد من الدول األعضاء ضريبة متفاوتة على نطاق المنتجات، تختلـف 
محـالة التـي تحتـوي علـى السـكر والمشـروبات التـي تحتـوي علـى محليـات فيها معدالت الضريبة علـى المشـروبات ال

                                                           
١        Silver LD, Ng SW, Ryan-Ibarra S, Taillie LS, Induni M, et al. 2017. Changes in prices, sales, consumer 

spending, and beverage consumption one year after a tax on sugar sweetened beverages in Berkeley, California, 
United States: A before-and-after study. PLoS Med. 14(4):e1002283.  

   ٢ Zhong Y, Auchincloss AH, Lee BK, Kanter GP. The short-term impacts of the Philadelphia beverage tax on 
beverage consumption. Am J Prev Med. 2018 Jul;55(1):26-34.  

  الرابط التالي:  علىمتاح    ٣
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/709008/ 
sugar_reduction_progress_report.pdf   

  ).٢٠١٨تشرين الثاني/ نوفمبر  ٩(تم االطالع في 
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المشــروبات ذات المحتــوى  هــا فــيعديمــة الســعرات، وتختلــف فــي المشــروبات ذات المحتــوى العــالي مــن الســكر عن
) أو مشـــروبات ٪١٠٠المـــنخفض مـــن الســـكر. وفـــي المقابـــل، يســـتثني عـــدد مـــن الـــدول األعضـــاء عصـــير الفواكـــه (

) مــن القاعــدة الضــريبية. وبالمثــل فــإن بعــض الــدول األعضــاء تــدرج المشــروبات المحــّالة ٪١٠٠مــن الفواكــه (أقــل 
 بالسكر بخالف الصودا، مثل مشروبات الحليب أو األلبان المحالة و/ أو المنكهة أو المياه المعدنية المنكهة. 

 
بالضـرائب علــى المشــروبات  صــةتـرد بياناتهــا الخادولــة التــي  ٥٩ومـن بــين الـدول األعضــاء البــالغ عـددها  -١٥

دولــة ضــريبة  ٢٣قاعــدة البيانــات العالميــة عــن تنفيــذ اإلجــراءات التــي تتعلــق بالغــذاء، تفــرض  فــي المحــّالة بالســكر
دولــة ضــريبة مكــوس  ٢٩مكــوس محــددة علــى أســاس القيمــة (أي ضــريبة تطبــق كنســبة مــن قيمــة المنــتج)، وتفــرض 

بلـدان  ٦جم لكل لتر من الشراب أو غرام من السـكر)، واسـتخدمت محددة (أي ضريبة تطبق كمبلغ محدد على الح
مزيجــًا مــن الضــرائب المحــددة علــى أســاس القيمــة والضــرائب المحــددة، وهنــاك بلــد واحــد لــم يقــدم هــذه المعلومــات. 

فــي الــدول األعضــاء التــي فرضــت ضــرائب تحــدد علــى أســاس فويختلــف معــدل الضــريبة المفروضــة اختالفــًا كبيــرًا. 
 .  ٪١٠٠وبحد أقصى  ٪٤تطبَّق معدالت ضريبية بحد أدنى القيمة 

 
وتعكــف األمانــة علــى وضــع دليــل للتنفيــذ دعمــًا وتعزيــزًا لتنفيــذ الــدول األعضــاء للتــدابير السياســية، بمــا فــي  -١٦

ذلــك التــدابير الضــريبية، فــي ســبيل الحــد مــن الــُنظم الغذائيــة غيــر الصــحية. وُتحــث جميــع البلــدان التــي تنفــذ تــدابير 
ضــريبية لتعزيــز الــُنظم الغذائيــة الصــحية علــى إجــراء تقيــيم وثيــق مــن أجــل المســاهمة فــي البّينــات الدالــة علــى األثــر 

 والفّعالية من حيث التكلفة ومواصلة تحليلهما.  
 

 االستنتاجات
 
 استنادًا إلى المعارف العلمية والبّينات المتاحة واستعراض الخبرات الدولية:  -١٧

األعضـــاء بمواصـــلة النظـــر فـــي فـــرض ضـــرائب فّعالـــة علـــى المشـــروبات المحـــّالة تُنصـــح الـــدول   (أ)
 بالسكر كوسيلة للحد من استهالك السكر؛

حث الدول األعضاء التي تفرض ضرائب فّعالة علـى المشـروبات المحـّالة بالسـكر علـى ضـمان تُ   (ب)
والمشــروبات المحــالة أو المنكهــة إدراج جميــع المشــروبات المحــّالة بالســكر، بمــا فــي ذلــك عصــير الفاكهــة 

الشـائع حيث إنها تشكل في كثير من األحيان جزءًا من المشروبات المحالة بالسـكر ، القائمة على الحليب
 في مختلف البلدان؛ استهالكها

ُتحــث الــدول األعضــاء التــي تعمــل علــى الحــد مــن اســتهالك الســكر بفــرض ضــرائب فّعالــة علــى   (ج)
كر، على إجراء تقييم للفّعالية واألثر وعلى تبادل خبراتها فـي مجـال التنفيـذ، حتـى المشروبات المحّالة بالس

 تسهم في قاعدة البّينات والمعارف.
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 ٣الملحق 
  
 

مذكرة حول النهج الذي يمكن اّتباعه في تسجيل ونشر مساهمات الجهات الفاعلة غير الدول 
 من أهداف التنمية المستدامة ٤-٣تحقيق الغاية  في

  
  

وضـع الصادر عن الجمعية العامة لألمـم المتحـدة، التـي تـدعو إلـى  ٦٨/٣٠٠من القرار  ٣٧عمًال بالفقرة  -١
نهــج يمكــن اّتباعــه فــي تســجيل ونشــر مســاهمات القطــاع الخــاص والكيانــات الخيريــة والمجتمــع المــدني فــي تحقيــق 

، ٤، الملحــق ٦٩/١٠الغايــات االختياريــة التســع الخاصــة بــاألمراض غيــر الســارية، قــدمت أمانــة المنظمــة الوثيقــة ج
نهج، لتوضيح اإلطار المفاهيمي الذي تقترح ، إلى جمعية الصحة بشأن وضع هذا ال٢، الملحق ٧٠/٢٧والوثيقة ج

 األمانة بحثه.
 
إلى أنه "في حين أحاطـت جمعيـة  A/72/662من التقرير  ٤٣وأشار األمين العام لألمم المتحدة في الفقرة  -٢

، فـإن منظمـة الصـحة العالميـة لـم تـتمكن مـن ٢٠١٧و ٢٠١٦الصحة العالمية علمـًا بمالمـح هـذا الـنهج فـي عـامي 
يمكـــن للجهـــات  التـــية النهائيـــة ألداة ملموســـة لإلبـــالغ الـــذاتي: بمـــا فـــي ذلـــك المؤشـــرات ذات الصـــلة وضـــع الصـــيغ

يم يـــالفاعلـــة مـــن غيـــر الـــدول اســـتخدامها لنشـــر مســـاهماتها الخاصـــة بهـــا فـــي مواقعهـــا الخاصـــة إلجـــراء مقارنـــة وتق
بالتشـاور الوثيـق مـع المنظمـات ، ٢٠١٨مستقلين. وتتوقع منظمة الصحة العالمية إنجاز هذا العمل قبل نهاية عـام 

 األخرى في منظومة األمم المتحدة."
 
وكانت هذه المهمة التي أسندتها الجمعية العامة إلى المنظمة صعبة التنفيـذ، وخاصـة أنـه علـى الـرغم مـن  -٣

أن اإلطار العالمي للمساءلة بشأن الوقاية من األمراض غير السـارية ومكافحتهـا قـد ُوضـع للـدول األعضـاء (انظـر 
هــا مــن المؤشــرات المحــددة مســبقًا لتشــجيع ال توجــد مجموعــة متفـق عليفإنــه )، ٨، الملحــق ٦٩/١٠وثيقـة المنظمــة ج

الجهات الفاعلة غير الدول على تسجيل ونشر مساهماتها في تحقيق الغايات االختيارية التسـع الخاصـة بـاألمراض 
غير السارية بطريقة تتسم بأكبر قدر من الموضوعية وتوفر إمكانية التحقق على نحو مستقل، إلتاحة المقارنة بـين 

 فة.المساهمات المختل
 
بـين وُيعد النظام الغذائي غير الصحي عامًال من عوامل الخطر التي يمكن التصدي لها بالعمل المشترك  -٤
وااللتزامــات الطوعيــة للقطــاع الخــاص. وقــد قطعــت أجــزاء مــن الــدوائر العالميــة لصــناعة  للحكومــةلنهــوج التنظيميــة ا

المطـاعم؛ ولكـن هـذه المنتجـات ال تتيسـر  وأغذيـةعبـأة األغذية التزامات بشأن تحسين السـالمة الصـحية لألغذيـة الم
تكلفتهــا وال تتــاح دائمــًا علــى نطــاق واســع فــي المجتمعــات المحليــة داخــل البلــدان. وستضــع المنظمــة نهجــًا لتســجيل 
ونشــر مســاهمات دوائــر صــناعة األغذيــة مــن بــاب اختبــار مســاهمة القطــاع العــام فــي عمومهــا فــي تحقيــق الغايــات 

الالزمـة الخاصة بأهداف التنمية المستدامة. وسيوفر هـذا االختبـار أيضـًا اإلرشـادات  ٤-٣سع والغاية االختيارية الت
 وضع نهج شامل يمكن اتّباعه كذلك في تسجيل مساهمات الكيانات الخيرية والمجتمع المدني ونشرها.ل
 
بات صـوب بلـوغ الغايـات وستضع المنظمة آليـة لتقيـيم التقـدم الـذي تحـرزه شـركات قطـاع األغذيـة والمشـرو  -٥

 التغذوية العالمية على الصعيدين العالمي والُقطري، وسترصد هذه اآللية ما يلي: 

امتثال مصّنعي األغذية والمشروبات غير الكحولية من أجل بلوغ مجموعـة مـن الغايـات المتعلقـة  (أ)
ر الحكومية. وسيجري جمع بتركيبة األغذية ستضعها المنظمة بالتشاور مع الجهات الفاعلة الحكومية وغي

البيانات السنوية على مستوى المنتجات وتحديثها، فيما يتعلق باألغذية المعبأة وأغذية المطاعم، باستخدام 
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الذي يشتمل على أدوات لجمع البيانات ومعالجتها وبثها. وسُتحّدث المسوح الخاصـة  FoodSwitchنظام 
ة المطاعم سنويًا، بما في ذلك المعلومات المفصـلة عـن كـل باإلمدادات الوطنية من األغذية المعبأة وأغذي

ع وحجـــم العبـــوة وحجـــم الحصـــص وكثافـــة الطاقـــة وتركيبـــة صـــنِّ منـــتج (اســـم المنـــتج والعالمـــة التجاريـــة والمُ 
م البيانـــــات إلـــــى مختلـــــف جماعـــــات المغـــــذيات وقائمـــــة المكونـــــات والتوســـــيم والمـــــزاعم الصـــــحية). وســـــتقدَّ 

كونـــات والتصــنيع وتجـــارة التجزئـــة واإلعــالن والتـــأمين، والحكومـــات وجماعـــات المســتخدمين (المعنيـــين بالم
 م حسب احتياجات كل منها؛الدعوة ووسائل اإلعالم والمستهلكين)، حسب االقتضاء، في شكل مصمَّ 

سياسات الشركات والتزاماتها بشأن توسيم العناصر التغذوية والترويج لألطفال والمـراهقين وٕاتاحـة  (ب)
 فيما يتعلق باألسس المرجعية التي حددتها المنظمة والمستمدة من توصياتها. المنتجات،

 
قاعـدة بيانـات متاحـة لالطـالع العـام، تشـمل بيـان مـن شـركات األغذيـة والمشـروبات التـي يمكـن  وستوضع -٦

للغايات أو األسس ا (أ) لاللتزام الذي قطعته؛ (ب) ل إليها عن طريق آلية الرصد، بالتزامها المعلن وبامتثالهو الوص
 المرجعية التي حددتها المنظمة.

 
وســـتعتمد آليـــة الرصـــد علـــى اتحـــاد للمؤسســـات تتـــولى المنظمـــة تنظيمـــه علـــى نحـــو مســـتقل عـــن مصـــّنعي  -٧

مؤسســة جــورج للصــحة "و "مؤسســة إتاحــة التغذيــة"األغذيــة والمشــروبات. وستشــمل مجموعــة أولــى مــن المؤسســات 
وسيكون االتحاد الذي تنظمه المنظمـة مفتوحـًا أمـام سـائر الجهـات الفاعلـة المسـتقلة . "إنفورماسمؤسسة "و "العالمية

التــــي يمكنهــــا المســــاهمة. ويتمثــــل جــــزء أساســــي مــــن العمليــــة فــــي التواصــــل مــــع ممثلــــي الشــــركات لفهــــم سياســــاتها 
 والتزاماتها. وسوف ُيلتمس التمويل الذي ال يؤدي إلى تضارب المصالح من الجهات المانحة.

 
سيضع االتحاد الخاضع لتنظيم المنظمة بروتوكوًال مشتركًا لرصد سياسات شركات األغذيـة وممارسـاتها. و  -٨

أخــرى مثــل مطــاعم الوجبــات الســريعة وتجــار التجزئــة.  وسيتوّســع رصــد السياســات والممارســات الحقــًا ليشــمل أجــزاءً 
يضــعها التــي سمنهجيــة ال، كمســاهمة فــي يةر لســوق، وتحليــل المعــايير الحاليــة، وعمليــة تشــاو اوســتبدأ العمليــة بتقيــيم 

 االتحاد. 
 
دة لتركيبــة األغذيــة عــن طريــق وضــع السياســات وسُتســتخدم بيانــات الرصــد فــي تنفيــذ غايــات عالميــة موّحــ -٩

ن االمتثـــال للـــوائح المحليـــة الخاصـــة بالتوســـيم سيشـــّكل غايـــة أساســـية. وســـتمكن إوٕاجـــراءات دوائـــر الصـــناعة. كمـــا 
 الكمي الموضوعي ألثر البرامج والبث الشفاف للنتائج. قياسمن ال البيانات

 
يجــري حاليــًا تحديــد اُألطــر الزمنيــة والمنجــزات المســتهدفة. وســوف ُتحــّدث هــذه المــذكرة مــن أجــل جمعيــة و  -١٠

 الصحة العالمية الحادية والسبعين.
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 ٤الملحق 
  
 

بشأن التقدم  ٢٠٢٤مذكرة حول تحضير المنظمة لتقرير األمين العام لألمم المتحدة لعام 
المدرجة في اإلعالن السياسي الُمحرز في تنفيذ االلتزامات الخاصة باألمراض غير السارية 

 ٢٠١٨واإلعالن السياسي لعام  ٢٠١٤والوثيقة الختامية لعام  ٢٠١١لعام 
  
 
 السياق

 
بشـأن  ٢٠١٨من اإلعالن السياسـي لعـام  ٥٠توضح هذه المذكرة الطريقة التي تتبعها المنظمة وفقًا للفقرة  -١

بشـأن التقـدم الُمحـرز  ٢٠٢٤العـام لألمـم المتحـدة لعـام األمراض غير السارية، في تحضير المنظمة لتقريـر األمـين 
واإلعـالن السياسـي  ٢٠١٤والوثيقـة الختاميـة لعـام  ٢٠١١في تنفيذ االلتزامات المدرجة فـي اإلعـالن السياسـي لعـام 

 .٢٠١٨لعام 
 
الصـــادر عـــن األمـــين العـــام لألمـــم المتحـــدة بشـــأن التقـــدم فـــي الوقايـــة مـــن  A/72/662 الوثيقـــة تشـــملقـــد و  -٢

، التقدم الُمحرز قياسًا على سجل ألداء كل دولة من الدول ١٤-١٢األمراض غير السارية ومكافحتها، في الفقرات 
ويرد أيضًا في أداة رصد التقدم الُمحـرز  ،مؤشرات لكل دولة عضو ١٠األعضاء. وُيحسب التقدير اإلجمالي بتتبع 

منهجية المّتبعة باستخدام البيانات التي ُجمعت فـي ، مع شرح كامل لل٢٠١٧في مجال األمراض غير السارية لعام 
. وقد نشرت األمانة المؤشرات العشرة المشمولة في سجل األداء ألول مرة في مذكرة ٢٠١٧النصف األول من عام 

مـذكرة ال). وتراعـي ١٣(١٣٦ت  ملمقرر اإلجرائـي عمـًال بـا ١)٢٠١٥أيـار/ مـايو  ١تقنية للمنظمـة (النسـخة المؤرخـة 
قائمــة أفضــل الخيــارات وســائر التــدخالت  ٢)٢٠١٧أيلــول/ ســبتمبر  ٤محدثــة للمنظمــة (النســخة المؤرخــة الالتقنيــة 

 الموصى بها للوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها التي اعتمدتها جمعية الصحة العالمية السبعون.
 

 ٢٠٢٤إطار التبليغ لعام 
 
 ما يلي: ٢٠٢٤ع إطار التبليغ لعام ستراعي المنهجية التي ستتبعها المنظمة في وض -٣

 ٢٠١٤والوثيقــة الختاميــة لعــام  ٢٠١١االلتزامــات الوطنيــة المدرجــة فــي اإلعــالن السياســي لعــام  (أ)
 بشأن األمراض غير السارية؛ ٢٠١٨واإلعالن السياسي لعام 

فـي ذلـك المؤشرات الحالية لرصد األمراض غير السارية على الصعيدين العـالمي واإلقليمـي، بمـا  (ب)
وبرنامج العمـل العـام الثالـث  ٣إطار الرصد العالمي الشامل للوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها،

                                                           
(تــم االطــالع  http://www.who.int/nmh/events/2015/technical-note-en.pdf?ua=1 متــاح علــى الــرابط التــالي:   ١

 .)٢٠١٨تشرين الثاني/ نوفمبر  ٩على 

 التالي: الرابطمتاح على    ٢
http://www.who.int/nmh/events/2015/Updated-WHO-Technical-Note-NCD-Progress-Monitor-
September-2017.pdf?ua=1   

 ).٢٠١٨ نوفمبرني/ تشرين الثا ٩(تم االطالع في 

 ).٢(١، الفقرة ١٠-٦٦عج ص في القرار  ٢٠١٣اعتمدته جمعية الصحة العالمية في عام    ٣
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، وٕاطــــــــار المؤشــــــــرات العالميــــــــة ألهــــــــداف وغايــــــــات خطــــــــة التنميــــــــة المســــــــتدامة ٢٠٢٣-٢٠١٩ ،عشــــــــر
 ١؛٢٠٣٠ لعام

  أدوات االستقصاء وآليات جمع البيانات الحالية.  (ج)
 

ومراعـاة المؤشـرات الحاليـة علـى الصـعيدين العـالمي واإلقليمـي لعـدم  متاحـةوات االستقصاء الباستخدام أدو  -٤
إلقاء أعباء التبليغ اإلضافية على الدول األعضاء، ستحدد المنظمة وتنشر مجموعة جديدة من المؤشـرات لُتسـتخدم 

تتبع للجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة. وســي ٢٠٢٤فــي إنتــاج ســجل األداء لكــل دولــة عضــو وٕادراجــه فــي تقريــر عــام 
التقـــدم الُمحـــرز علـــى أســـاس المؤشـــرات المتعلقـــة بتنفيـــذ االلتزامـــات الوطنيـــة المدرجـــة فـــي االلتزامـــات  األداءســـجل 

بشـأن  ٢٠١٨ واإلعـالن السياسـي لعـام ٢٠١٤والوثيقـة الختاميـة لعـام  ٢٠١١في اإلعالن السياسي لعـام  المقطوعة
مــن مؤشــرات رصــد التقــدم إلــى جانــب المؤشــرات  األمــراض غيــر الســارية. وســوف يشــمل مجموعــة محّدثــة ومحّســنة

التــي ستســـلط الضـــوء علـــى مؤشـــرات الحصـــائل المتعلقـــة بالوفيــات الناجمـــة عـــن األمـــراض غيـــر الســـارية والتعـــرض 
لعوامــل الخطــر ومؤشــرات األداء الرئيســية للــُنظم الصــحية، التــي ســُتكّون معــًا صــورة شــاملة للتقــدم واإلنجــازات علــى 

 الصعيد الُقطري.  
 
 دوات االستقصاء وآليات جمع البياناتأ
 
باســـــتخدام آليـــــة المســـــح لتقيـــــيم القـــــدرات الوطنيـــــة فـــــي مجـــــال األمـــــراض غيـــــر الســـــارية التـــــي تعمـــــل منـــــذ  -٥

لمواصــلة تقيــيم القــدرات  ٢٠٢٣و ٢٠٢١و ٢٠١٩، ســتجري المنظمــة مســوحًا عالميــة دوريــة فــي عــام ٢٠٠٠ عــام
ارية ومكافحتهــا والتقــدم الُمحــرز فــي هــذا الصــدد. وتســتهدف هــذه الوطنيــة الخاصــة بالوقايــة مــن األمــراض غيــر الســ

فـي تصـريف الشـؤون  المسوح الدورية دعـم البلـدان فـي جهودهـا المبذولـة لتقيـيم مـواطن الضـعف ومـواطن القـوى فـي
االســتجابة السياســية، والترصــد، واســتجابة الــُنظم فــي ، و الخاصــة بهــاوالبنــى التحتيــة مجــال األمــراض غيــر الســارية 

التقارير إلى جمعيـة  لتقديملصحية للتصدي لألمراض غير السارية على الصعيد الوطني، وتوفير البيانات الالزمة ا
لعمليـــة علـــى الصـــعيدين للحصـــائل و الحاليـــة ل مؤشـــراتالالصـــحة العالميـــة و/ أو اللجـــان اإلقليميـــة للمنظمـــة بشـــأن 

، يجـــري ٢٠٠٠يًا مـــع الممارســـات المحـــددة منـــذ عـــام العـــالمي والـــوطني، وفقـــًا لُألطـــر الزمنيـــة المتفـــق عليهـــا. وتمشـــ
اســـتعراض االســـتبيان فـــي كـــل جولـــة مـــن جـــوالت المســـح لضـــمان مراعاتـــه ألي التزامـــات وطنيـــة جديـــدة تُـــدرج فـــي 

. وســوف يجــري اإلمعــان فــي التحقــق مــن األجوبــة علــى عــدد مــن بنــود المســح بغيــة ٢٠١٨اإلعــالن السياســي لعــام 
 تحسين دقة التبليغ.

 
ل ســـائر األدوات العالميـــة الحاليـــة المتعلقـــة بالوقايـــة مـــن األمـــراض غيـــر الســـارية ومكافحتهـــا، تقريـــر شـــمتو  -٦

المنظمـــة عـــن وبـــاء التبـــغ العـــالمي، ونظـــام المنظمـــة العـــالمي للمعلومـــات عـــن الكحـــول والصـــحة، وقاعـــدة البيانـــات 
رصـــد عوامـــل خطـــر األمـــراض غيـــر العالميـــة للمنظمـــة بشـــأن تنفيـــذ إجـــراءات التغذيـــة، ونهـــج المنظمـــة التـــدريجي لت

السارية، والنظام العالمي لترصد التبغ، واألدوات المستخدمة في التبليغ عن مؤشرات الحصائل فيمـا يتعلـق ببرنـامج 
 العمل العام الثالث عشر.

  
  
  
  
 

                                                           
 .١، الفقرة ٧١/٣١٣لألمم المتحدة في القرار رقم  العامةاعتمدته الجمعية    ١
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 الخطوات التالية
 
إنتـاج سـجل األداء توضح المؤشرات التي سُتستخدم في  ٢٠١٩وسوف تنشر األمانة مذكرة تقنية في عام  -٧

والوثيقــة  ٢٠١١لكــل دولــة مــن الــدول األعضــاء، لقيــاس مــدى تنفيــذ االلتزامــات الــواردة فــي اإلعــالن السياســي لعــام 
وســوف اض غيــر الســارية، علــى أســاس ســنوي. بشــأن األمــر  ٢٠١٨واإلعــالن السياســي لعــام  ٢٠١٤الختاميــة لعــام 

 تقرير األمين العام.كجزء من  ٢٠٢٤تُقدم سجالت األداء الصادرة في عام 
  
  

=     =     =  


