ورقة مناقشة صادرة عن منظمة الصحة العالمية
(نسخة مؤرخة  11تشرين األول /أكتوبر )1013

اختصاصات فرقة عمل األمم المتحدة
المشتركة بين الوكاالت المعنية بالوقاية
من األمراض غير المعدية (غير السارية) ومكافحتها،
بما في ذلك تقسيم مهام ومسؤوليات المؤسسات
التابعة لألمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية األخرى
تؤكددف قر ددة م د دل األمد د دم المتح د د دفة المشددتركة بي د د د دن الوكددت ا المينيددة بتلو تيددة م د د دن األم د د دراض غيددر الميفيددة (غيددر السددترية)
ومكتقحتهت (قر ة اليمل) وأ ضتؤهت كتقة لى الحق قي الصحة بوصفه حقتً من حقوق اإلنسدتن مللمدت هدو منصدوي ليده
قي اإل الن اليتلمي لحقوق اإلنستن وفستور منظمة الصحة اليتلمية (المنظمة).
وترمي األ متل التي تضطلع بهت قر ة اليمل وأ ضتؤهت إلى تقفيم الف م وققتً لو ية كل واحدف مدنهم قدي الوقدت بت لت اامدتا
المُتيهدّدف بهددت قددي اإل ددالن السيتسددي جتمددتا الجمييددة اليتمددة لامددم المتحددفة الرقيددع المسددتوم المينددي بتلو تيددة مددن األم دراض
غير الميفية (غيدر السدترية) ومكتقحتهدت (اإل دالن السيتسدي لامدم المتحدفة الميندي بدتألمراض غيدر السدترية) والمبيّندة بمايدف
من التفصيل قي خطة اليمل اليتلميدة الختصدة بمنظمدة الصدحة اليتلميدة للو تيدة مدن األمدراض غيدر السدترية ومكتقحتهدت قدي
الفترة ( 1010-1013خطة اليمل اليتلمية للمنظمة بشأن األمراض غير السترية .)1010-1013

مقدمة
أ د ّدرا الفق درة  13مددن فيبتجددة اإل ددالن السيتسددي لامددم المتحددفة المينددي بددتألمراض غيددر السددترية 1بددفور المنظمددة
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القيتفي بوصفهت الوكتلة المتخصصة الرئيسية قي مجتل الصدحة بمدت قدي لدد األفوار والمهدتم التدي تؤفيهدت وققدتً لو يتهدت قدي
مجددتل السيتسددتا المتيلقددة بتلصددحة وأ ددتفا تأكيددف مددت تقددوم بدده مددن فور يددتفي وتنسدديقي قددي تيايددا ورصددف اإلجد ار اا التددي
تتخ لى الصييف اليتلمي لمكتقحة األمراض غير السترية قي إطتر اليمل ال ي تضطلع به وكت ا األمدم المتحدفة المينيدة
األخرم والمصترف اإلنمتئية وغيرهت من المنظمتا اإل ليمية والفولية للتصفي لامراض غير السترية بطريقة منسقة.
وجه ددا الفقد درة  11م ددن منط ددوق اإل ددالن السيتس ددي لام ددم المتح ددفة المين ددي ب ددتألمراض غي ددر الس ددترية ف ددوة إل ددى
-1
و ّ
المنظمددة بوصددفهت وكتلددة األمددم المتحددفة المتخصصددة ال ارئددفة قددي مجددتل الصددحة وسددتئر وكددت ا منظومددة األمددم المتحددفة
وصددنتفيقهت وبرامجهددت المينيددة والمؤسسددتا المتليددة الفوليددة والمصددترف اإلنمتئيددة وغيرهددت مددن المنظمددتا الفوليددة الرئيسددية إلددى
اليم ددل ميد دتً بطريق ددة منس ددقة ل ددف م الجه ددوف المب ول ددة ل ددى الص ددييف ال ددوطني للو تي ددة م ددن األمد دراض غي ددر السددترية ومكتقحته ددت
والتخفيف من آلترهت.

1

ُمتتح لى الينوان التتلي:

http://www.who.int/nmh/events/un_ncd_summit2011/political_declaration_en.pdf

و ّأي ددفا الفقد درة  1-1م ددن منط ددوق القد درار ج ي ا 210-66خط ددة اليم ددل اليتلمي ددة للمنظم ددة بش ددأن األمد دراض غي ددر
-3
السددترية  .1010-1013وهددي خطددة تهددفف إلددى الوقددت بت لت اامددتا التددي تيهددف بهددت رؤسددت الددفول والحكوم دتا قددي اإل ددالن
السيتسي لامم المتحفة الميندي بدتألمراض غيدر السدترية .وتضدم الخطدة المد كورة مجمو دة إجد ار اا ستفضدي إ ا مدت نفد تهت
جمت يد دتً ( )1ال ددفول األ ض ددت ( )1الش ددركت ال ددفوليون والقطد دتا الخ ددتي ( )3وأمتن ددة المنظم ددة إل ددى ف ددم الحكوم ددتا ق ددي
جهوفهدت الوطنيدة الراميدة إلدى اإلسدهتم قددي بلدو الغتيدتا التسدع اليتلميدة ا ختيتريدة بشددأن األمدراض غيدر السدترية بحلدول ددتم
 .1011ومددن الينتصددر األستسددية لتلددد الخطددة بنددت وتنسدديق جهددوف المشددتركة التددي تركددا لددى النتددتئل أو الجهددوف التيتونيددة
حسب ا تضت بمت قيهت تلد المب ولة بميية الجهتا الفت لة غير الصحية ونظيرتهت الفت لدة غيدر الدفول 3لدى الصدييفين
الوطني واإل ليمي والصييف اليتلمي من أجل الو تية من األمراض غير السترية ومكتقحتهت.
وطلبا الفقرة  1-3من منطوق القرار ج ي ا 10-66من مفير المنظمة اليتم اليمدل مدع صدنتفيق األمدم المتحدفة
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وبرامجهت ووكت تهت األخرم ستكمتل اليمل بل نهتية تشرين األول /أكتدوبر  1013بشدأن تقسديم المهدتم والمسدؤوليتا بدين
صنتفيق األمم المتحفة وبرامجهت ووكت تهت وغيرهت من المنظمتا الفولية.
وكتن المجلس ا تصتفي وا جتمت ي دف طلدب قدي الفقدرة  1مدن منطدوق القدرار الد ي اتخد قدي  11تمدوا /يوليدو
-1
4
 1013بشأن قر ة مل األمم المتحفة المشتركة بين الوكت ا المينية بتلو تية من األمراض غير السترية ومكتقحتهدت إلدى
األمين اليتم أن ينشئ قر ة اليمل الم كورة بتوسيع و ية 5قر ة اليمل المخصصدة المشدتركة بدين الوكدت ا المينيدة بمكتقحدة
التبددا القتئمددة حتليدتً لددى أن تددف و إلددى انيقتفهددت وتقوفهددت المنظمددة وأن تقددفم تقتريرهددت إلددى المجلددس ا تصددتفي وا جتمددت ي
ن طريق األمين اليتم وأن تدفمل قدي ملهدت اليمدل الد ي تقدوم بده قر دة اليمدل المخصصدة المشدتركة بدين الوكدت ا المينيدة
بمكتقحة التبا بمت قي لد اليمل المتيلق بف م األطراف قي اتفت يدة منظمدة الصدحة اليتلميدة اإلطتريدة بشدأن مكتقحدة التبدا
(اتفت ية المنظمة اإلطترية) قي تنفي ا تفت ية لى نحو تجل.
و ّرر المجلس ا تصتفي وا جتمت ي قي الفقرة  1من منطوق القرار ال ي اتخ قي  11تمدوا /يوليدو  1013أن
-6
تتددولى قر ددة اليمددل تنسدديق أنشددطة صددنتفيق األمددم المتحددفة وبرامجهددت ووكت تهددت المتخصصددة المينيددة وغيرهددت مددن المنظمددتا
الحكوميددة الفوليددة مددن أجددل ف ددم الوقددت بت لت اامددتا التددي تيهددف بهددت رؤسددت الددفول والحكومددتا قددي اإل ددالن السيتسددي لامددم
المتحددفة المينددي بددتألمراض غيددر السددترية وبختصددة ددن طريددق تنفي د خطددة اليمددل اليتلميددة للمنظمددة بشددأن األم دراض غيددر
السترية .1010-1013
حث المجلس ا تصتفي وا جتمدت ي قدي الفقدرة  3مدن منطدوق القدرار الد ي اتخد قدي  11تمدوا /يوليدو 1013
-7
و ّ
6
جميع األ ضت قي قر ة اليمدل المخصصدة المشدتركة بدين الوكدت ا المينيدة بمكتقحدة التبدا القتئمدة حتليدتً وصدنتفيق األمدم
ُ 2متتح لى الينوان التتلي:
 3تشمل الجهتا الفت لة غير الفول األوستط األكتفيمية والمنظمتا غير الحكومية المينية وك لد كيتنتا مختترة من القطتا
الملتامة ظتهريتً بتيايا الصحة اليمومية والمستيفة للمشتركة
الختي حسب ا تضت بتستلنت فوائر صنت ة التبا وافراج تلد ُ
قي األطر اليتمة لإلبال والمست لة.
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66/A66_R10 -ar.pdf

المسوفة النهتئية (بصيغتهت الميتمفة) ُمتتحة لى الينوان التتلي:
 4نسخة
ّ
http://www.who.int/nmh/events/2013/E.2013.L.23_tobacco.pdf؛ وستنشر النسخة النهتئية بوصفهت
 5انظر الق ارراا

 E/1993/79و E/1994/47و E/1995/62و E/1999/56و E/2004/62وE/2010/8

الوليقة .E/RES/2013/12

و.E/2012/4

 6منظمد ددة الصد ددحة اليتلمي د دة وأمتند ددة اتفت يد ددة منظمد ددة الصد ددحة اليتلميد ددة اإلطتريد ددة بشد ددأن مكتقحد ددة التبد ددا وافارة الشد ددؤون ا تصد ددتفية
وا جتمت ية قي األمتنة اليتمة ومنظمة األمم المتحفة لاغ ية والا ار ة والوكتلة الفولية للطت ة ال رية ومنظمة الطيران المدفني الدفولي
ومنظمددة اليمددل الفوليددة وصددنفوق النقددف الددفولي وا تحددتف الددفولي لالتصددت ا ومفوضددية األمددم المتحددفة لحقددوق اإلنسددتن وأمتنددة المنتددفم
الددفائم المينددي بقضددتيت الشدديوب األصددلية ومنظمددة األمددم المتحددفة للطفولددة ومددؤتمر األمددم المتحددفة للتجددترة والتنميددة وهيئددة األمددم المتحددفة
للمستواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة األمم المتحفة للمرأة) وبرنتمل األمم المتحدفة اإلنمدتئي ومنظمدة األمدم المتحدفة للتربيدة واليلدم
واللقتقددة وبرنددتمل األمددم المتحددفة للبيئددة وصددنفوق األمددم المتحددفة للش دراكتا الفوليددة ومكتددب األمددم المتحددفة المينددي بتلمخددفراا والجريمددة
وصنفوق األمم المتحفة للسكتن والبند الفولي ومنظمة الجمترد اليتلمية والمنظمة اليتلمية للملكية الفكرية ومنظمة التجترة اليتلمية.
2

المتحفة وبرامجهت ووكت تهت المتخصصة والمنظمتا الحكومية الفولية األخدرم لدى المشدتركة كدل قدي إطدتر و يتده حسدب
ا تض ددت ق ددي أنش ددطة قر ددة م ددل األم ددم المتح ددفة المش ددتركة ب ددين الوك ددت ا الميني ددة بتلو تي ددة م ددن األمد دراض غي ددر الس ددترية
ومكتقحتهت.
وطلب المجلس ا تصدتفي وا جتمدت ي قدي الفقدرة  4مدن منطدوق القدرار الد ي اتخد قدي  11تمدوا /يوليدو 1013
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إلددى األم ددين اليددتم أن يض ددع بتلتيددتون الولي ددق مددع م ددفير المنظمددة الي ددتم وبتلتشددتور الت ددتم مددع ال ددفول األ ضددت ددن طري ددق
ال منظم ددة اختصتص ددتا قر ددة م ددل األم ددم المتح ددفة المش ددتركة ب ددين الوك ددت ا الميني ددة بتلو تي ددة م ددن األمد دراض غي ددر الس ددترية
ومكتقحته ددت ب حي ددث تض ددم ل ددى س ددبيل المل ددتل الحص ددر اليم ددل الد د ي تق ددوم ب دده قر ددة اليم ددل المخصص ددة المش ددتركة ب ددين
الوكت ا المينية بمكتقحة التبا واليمل ال ي تقوم به حتليدتً أمتندة المنظمدة مدن أجدل تقسديم المهدتم والمسدؤوليتا لدى النحدو
الدوارف بيتندده قدي التد ييل  4لخطددة اليمدل اليتلميددة للمنظمدة بشددأن األمدراض غيدر السددترية  1010-1013وطلدب أيضدتً إلددى
األمددين اليددتم أن يددفرج ا ختصتص ددتا قددي تقريددر ددن تنفي د ه د ا الق درار لك ددي ينظددر قيهددت المجل ددس قددي فورتدده الموضددو ية
ليتم .1014
-9

تبين ور ة المنت شة ه اختصتصتا قر ة اليمل بمت قيهت تقسيم مهتم أ ضت الفر ة ومسؤوليتتهم.
و ّ

االختصاصات
 -10مددن المقتددرح أن تبد ّدين ا ختصتصددتا غددرض قر ددة اليمددل وأهددفاقهت وك د لد المشددتركين قيهددت ومسددؤوليتتهم والت دواتر
الفوري نيقتف ا جتمت تا اليتمة وأقر دة اليمدل واألمتندة والترتيبدتا اإلفاريدة والمسدت لة وأن تتضدمن تقسديمتً لمهدتم أ ضدت
قر ة اليمل ومسؤوليتتهم لى نحو تيتوني.

غرض قر ة اليمل
المبين قي الفقرة  1من منطوق رار المجلس ا تصدتفي وا جتمدت ي الد ي اتخد قدي
 -11قيمت يلي غرض قر ة اليمل ّ
 11تموا /يوليو :1013

"تنسيق أنشطة صنتفيق األمم المتحفة وبرامجهت ووكت تهت المتخصصة المينيدة وغيرهدت مدن المنظمدتا الحكوميدة الفوليدة مدن
أجل ف م الوقت بت لتاامتا التي تيهف بهت رؤست الفول والحكومتا قي اإل الن السيتسي لامدم المتحدفة الميندي بدتألمراض
غير السترية وبختصة ن طريق تنفي خطة اليمل اليتلمية للمنظمة بشأن األمراض غير السترية ".1010-1013
أهفاف قر ة اليمل
 -11تددرف أفنددت أهددفاف قر ددة اليمددل مددع م ار ددتة المبددتفل والددنهل الشددتملة المبينددة قددي اإل ددالن السيتسددي لامددم المتحددفة
الميني بتألمراض غير السترية وخطة اليمل اليتلمية للمنظمة بشأن األمراض غير السترية  1010-1013ف مدتً إلنشدت
آلية تنسيق تلمية بشأن الو تية من تلد األمراض ومكتقحتهت واألهفاف هي:
-

تيايددا وتنسدديق الددف م المنهجددي المقددفم إلددى الددفول األ ضددت لددى الصددييف الددوطني بنددت ً لددى طلبهددت قددي جهوفهددت
الرامية إلى ف م تفابير ا ستجتبة للو تية من األمراض غيدر السدترية ومكتقحتهدت وتخفيدف آلترهدت كتقدفيم الدف م ليمليدة
إ فاف خطط وطنية وتنفي هت بواسطة البرامل المشتركة قي إطتر مجمو ة أولية مؤلفة من  11بلفاً.

-

تسهيل تبتفل الميلومتا بتنتظتم وقدي الو دا المنتسدب قيمدت بدين كيتندتا منظومدة األمدم المتحدفة والمنظمدتا الحكوميدة
الماميددة بشددأن الو تيددة مددن األم دراض غيددر السددترية
الفوليددة ددن ا سددتراتيجيتا والب درامل واألنشددطة القتئمددة حتلي دتً وتلددد ُ
ومكتقحتهت وتخفيف آلترهت لى المستويين اليتلمي واإل ليمي والمستوم الوطني بوستئل منهت إ تمة مجتمدع ممترسدتا

3

اقت ارضددي أل ضددت قر ددة اليمددل والمواظبددة لددى تيمدديم آخددر الميلومددتا لددى المشددتركين وا ددفاف تئمددة لجددرف أنشددطة
منظومة األمم المتحفة بشأن الو تية من األمراض غير السترية ومكتقحتهت وتحفيث تلد القتئمة بتنتظتم.
-

تيسددير الحصددول لددى ميلومددتا ددن الم دوارف المتتحددة ف م دتً للجهددوف الوطنيددة الراميددة إلددى الو تيددة مددن األم دراض غيددر
السترية ومكتقحتهدت وتخفيدف آلترهدت وا ضدطالا بيمليدة حشدف المدوارف الالامدة لتنفيد األنشدطة بمدت قيهدت تلدد المتيلقدة
بتلبرامل المشتركة وققتً للمبتفل التوجيهية لمجمو ة األمم المتحفة اإلنمتئية.

-

تيايا أنشطة الف وة من أجل رقع مستوم األولوية الممنوحة للو تية مدن األمدراض غيدر السدترية ومكتقحتهدت قدي خطدة
التنميددة الفوليددة بمددت قيهددت خطددة التنميددة لمددت بيددف ددتم  1011وصددون مصددلحة رؤسددت الددفول والحكومددتا قددي الوقددت
بتلتاامتتهم من خالل اإلف بتلبيتنتا وتقفيم التقترير والمشتركة قي األقر ة من جتنب مسؤولين رقييدي المسدتوم قدي
األمم المتحفة.

-

فمدل أ مددتل قر ددة مددل األمددم المتحددفة المشددتركة بددين الوكددت ا المخصصددة لمكتقحددة التبددا واليمددل قددي الو ددا نفسدده
لى ضمتن أن تواظب الو ية الجفيفة لفر ة اليمل لى تنتول موضوا مكتقحة التبا كمت ينبغي ومنحه األولويدة التدي
يستحقهت.

أ ضت قر ة اليمل
 -13يتملددل أ ضددت قر ددة اليمددل قددي الوكددت ا التتبيددة لمنظومددة األمددم المتحددفة وصددنتفيقهت وبرامجهددت والمؤسسددتا المتليددة
الفولية ومصترف التنمية وغيرهت من المنظمتا الحكومية الفولية الرئيسية وأمتنتا الميتهفاا.

مسؤوليتا أ ضت قر ة اليمل
قيمت يلي مسؤوليتا أ ضت قر ة اليمل ضمن إطتر و يتتهم حسب ا تضت :
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-

تق ددفيم ال ددف م بطريق ددة منس ددقة لتنفيد د ورص ددف خي ددتراا السيتس ددة اليتم ددة اا الص ددلة واإلجد د ار اا المقترح ددة قيم ددت يخ ددي
الشددركت الددفوليين والدوارفة قددي خطددة اليمددل اليتلميددة للمنظمددة بشددأن األمدراض غيددر السددترية  1010-1013وأهددفاف
قر ة اليمل ك لد.

-

تنسيق ملية وضع إرشتفاا رامية إلى حشف طت ة القطت تا غيدر الصدحية لدى الو تيدة مدن األمدراض غيدر السدترية
ومكتقحتهت وتخفيف آلترهت.

التواتر الفوري جتمت تا قر ة اليمل
توخى أن تف و المنظمة إلى قدف اجتمدت ين لفر دة اليمدل سدنويتً مدن شدأنهمت أن يشدمالن فورة سدنوية مدفتهت
الم ّ
 -11من ُ
خصي لمكتقحة التبا وتنفي اتفت ية المنظمة اإلطترية .ومع أن المنظمدة سدتقوف ا جتمدت ين قدنن مدن المقتدرح أن
يوم واحف تُ ّ
تشترد هي قي رئتسة كدل واحدف منهمدت جنبدتً إلدى جندب مدع ضدو آخدر مدن قر دة اليمدل بتلتندتوب .وينبغدي بد ل جهدوف راميدة
شجع لى قف ا جتمت تا قي بلفان متوسدطة الدفخل وأخدرم
وسي ّ
إلى حمل مختلف األ ضت لى استضتقة ا جتمت تاُ .
منخفضة الفخل من أجل إبراا األ متل التي تضطلع بهت قر ة اليمل و ف تدف و المنظمدة أيضدتً إلدى قدف اجتمت دتا أخدرم
إ ليمية ومخصصة حسب مت ت ار ضروريتً.
-16
اليمل.

ض ألنددت
ير ُ
وستُ َ
وضددع وقق دتً لغددرض قر ددة اليمددل خطددة مددل لنتئيددة السددنواا ستُ َ
رص د ُف وتُسددتَ َ

4

قددف اجتمت ددتا قر ددة

أمتنة قر ة اليمل
 -17وقق دتً لمددت يددرف قددي الفق درة  1مددن منطددوق درار المجلددس ا تصددتفي وا جتمددت ي ال د ي اتخ د قددي  11تمددوا /يوليددو
 1013قنن المنظمة ستف و إلى انيقدتف قر دة اليمدل و يتفتهدت و ليده سدتكون هدي أمتندة قر دة اليمدل .وستشدكل األمتندة جدا اً
يتج أا من مجمو ة المنظمة المينية بتألمراض غير السترية والصحة النفسية.
وقيمت يلي المسؤوليتا األستسية الموكلة إلى أمتنة قر ة اليمل:
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-

الف وة إلى قف اجتمت تا قر ة اليمل و يتفتهت.

-

تشددجيع وتيسددير ترتيبددتا التيددتون والتحتلفددتا ا سددتراتيجية قيمددت بدين أ ضددت قر ددة اليمددل لتيايددا ف ددم الجهددوف المب ولددة
لى الصييف الوطني للوقت بت لتاامتا التي تيهف بهت رؤست الفول والحكومتا قي اإل دالن السيتسدي لامدم المتحدفة
الميني بتألمراض غير السترية و سيمت من خالل تنفيد خطدة اليمدل اليتلميدة للمنظمدة بشدأن األمدراض غيدر السدترية
.1010-1013

-

إنشت وافارة مجتمع ممترستا اقتراضي أل ضت قر ة اليمل.
إ ددفاف تئم ددة جد درف إلكتروني ددة لت اام ددتا أ ض ددت قر ددة اليم ددل وأنش ددطتهم بش ددأن الو تي ددة م ددن األمد دراض غي ددر الس ددترية
ومكتقحتهت وتحفيث تلد القتئمة.

-

القيتم مقتم مركا لإلجتبة لى ا ستفستراا وتقفيم الميلومتا ن األنشطة التي يضطلع بهت أ ضت قر ة اليمل.

-

إ فاف تقترير موجاة ن اجتمت دتا قر دة اليمدل ونشدر تلدد التقدترير لدى اليندوان التدتلي www.who.int/ncd :وا دفاف
المحددرا قددي تحقيددق أهددفاف قر ددة اليمددل التددي س دتكون بملتبددة م دفخالا تُددفرج قددي آليددة
تقددترير أخددرم ك د لد ددن التقددفم ُ
التنسيق اليتلمية بشأن الو تية من األمراض غير السترية ومكتقحتهت.

-

تنسيق إ فاف تقرير المجلس ا تصتفي وا جتمت ي من خدالل األمدين اليدتم لامدم المتحدفة وفمدل أ مدتل قر دة اليمدل
المخصصة الستبقة لامم المتحدفة المشدتركة بدين الوكدت ا المينيدة بمكتقحدة التبدا بمدت قدي لدد اليمدل المتيلدق بدف م
األطراف قي اتفت ية المنظمة اإلطترية قي تنفي ا تفت ية لى نحو تجل.

الترتيبتا اإلفارية الختصة بأمتنة قر ة اليمل
 -19ستتضددمن المياانيددتا البرمجيددة للمنظمددة تخصدديي ا تمددتفاا قددي المياانيددة ألنشددطة أمتنددة قر ددة اليمددل وستسدديى
المنظمة إلى الحصول لى مستهمتا طو ية بشأنهت.
 -10وينبغددي مددن حيددث المب دفأ أن يتكفددل أ ضددت قر ددة اليمددل بمسددؤولية تغطيددة نفق دتتهم الختصددة قيمددت يتيلددق بتألنشددطة
المنف د ة قددي إطددتر قر ددة اليمددل (ومنهددت لددى سددبيل الملددتل الحصددر نفقددتا السددفر واإل تمددة لحضددور ا جتمت ددتا وأنشددطة
التيتون بين الوكت ا).

المست لة

 -11طبق دتً لمددت يددرف قددي الفق درة  1مددن منطددوق درار المجلددس ا تصددتفي وا جتمددت ي ال د ي اتخ د قددي  11تمددوا /يوليددو
 1013قنن قر ة اليمل تقفم تقتريرهت إلى المجلس الم كور ن طريدق األمدين اليدتم لامدم المتحدفة وتدفمل قدي ملهدت اليمدل
ال د ي تقددوم بدده قر ددة اليمددل المخصصددة المشددتركة بددين الوكددت ا المينيددة بمكتقحددة التبددا بمددت قددي لددد اليمددل المتيلددق بددف م
األطراف قي اتفت ية المنظمة اإلطترية قي تنفي ا تفت ية لى نحو تجل.
5

تضترب المصتلح
 -11يجددب حمتيددة سيتسددتا الصددحة اليموميددة المتيلقددة بتلو تيددة مددن األم دراض غيددر السددترية ومكتقحتهددت مددن أي تددألير
موجب له ألي شكل من أشكتل تضترب المصتلح7.
 -13ويسترشف أ ضت قر ة اليمل بسيتستتهم الختصة قيمت يتصل بتضترب المصدتلح لدفم اضدطال هم بمسدؤوليتتهم قدي
إطتر خطة اليمل اليتلمية للمنظمة بشأن األمراض غير السترية .1010-1013
 -14وقدي حددتل نشدوب تضددترب قدي المصددتلح دن حتلدة تشددمل أ ضدت قددي قر ددة اليمدل أو أط ارقدتً خترجيدة قنندده يلددام أن
تقوم أمتنة قر ة اليمل مقتم مستوفا يهفف إلى تجميع حت ا تضترب المصتلح وتوقير منبر لمنت شة ه المستئل.

الصالا الرابطة بآلية التنسيق اليتلمية بشأن الو تية من األمراض غير السترية ومكتقحتهت
 -11طلبدا الفقدرة  1-3مدن منطدوق القدرار ج ي ا 10-66مدن المددفير اليدتم للمنظمدة إ دفاف مسدوفة اختصتصدتا آليددة
تنسيق تلمية بشأن الو تية من األمراض غير السترية ومكتقحتهت.
 -16وستتولى قر ة اليمل وققتً لو يتهت المنصوي ليهت قي المجلس ا تصتفي وا جتمت ي وضدمن و يدة أ ضدتئهت
المتفددق ليهددت آليددة التنسدديق اليتلميددة والمشددتركة قيهددت
كد ّدل قيمددت يخصدده اإلسددهتم حسددب ا تضددت قددي المهددتم والمسددؤوليتا ُ
لى ه ا األستس.

تقسيم المهام والمسؤوليات
تبين ملية تقسيم المهتم والمسؤوليتا كيفية اضدطالا أ ضدت قر دة اليمدل قدي اليمدل لدى نحدو مشدترد وجمدت ي
-17
ّ
قي تنسيق أنشطة الميني من المؤسستا التتبية لامم المتحفة والمنظمتا الحكومية الفولية األخرم الراميدة إلدى ف دم الوقدت
بت لتاامتا التي تيهدف بهدت رؤسدت الدفول والحكومدتا قدي اإل دالن السيتسدي لامدم المتحدفة الميندي بدتألمراض غيدر السدترية
و سيمت من خالل تنفيد د خط دة اليمد دل اليتلميد دة للمنظمة بشأن األمراض غير السترية .1010-1013
 -18وتسددتنف ه د المهددتم والمسددؤوليتا إلددى األ مددتل التددي يواصددل أ ضددت قر ددة اليمددل إنجتاه دت حتلي دتً بشددأن الو تيددة مددن
األمراض غير السترية ومكتقحتهت وهي مهتم ومسؤوليتا تشدمل تلدد األ مدتل .وتتسدم مجدت ا اليمدل التدي حدففهت أ ضدت
تجسف التغييراا التي ف تقتضيهت المختطر الصحية النتشئة والتحو ا الطترئدة لدى أ بدت
قر ة اليمل بطتبع فينتمي وربمت ّ
المرض والمتطلبتا الجفيفة التي تحففهت الفول األ ضت .
 -19ويتمحور تنظيم ملية تقسيم المهتم والمسؤوليتا الوارفة أفنت حول األغراض الستة لخطدة اليمدل اليتلميدة للمنظمدة
بشددأن األم دراض غيددر السددترية  1010-1013وهددي تضددم حتلي دتً  17مجددت ً مددن مجددت ا اليمددل التددي تنددفرج ضددمن نطددتق
األغراض الم كورة التي يضم كل واحف منهت مؤسستا فا ية إلى قف ا جتمت تا وأخدرم شدريكة تتصدرف وققدتً لو يدة كدل
واحفة منهت حسب ا تضت .
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-

وقيمت يلي مسؤوليتا المؤسستا الفا ية إلى قف ا جتمت تا:
تحفيف نطتق اليمل ووضع خطة مدل وا دفاف تقريدر مرحلدي لدى أستسدهت قيمدت يتيلدق بدأغراض خطدة اليمدل اليتلميدة
للمنظمة بشأن األمراض غير السترية .1010-1013

 7وققتً لمت تني ليه المبتفل والنهوج الشتملة الوارفة قي الفقرة  18من خطة اليمل اليتلمية للمنظمة بشأن األمراض غير السترية
.1010-1013
6

-

تيسير تحفيف ا حتيتجتا لى المستوم القطري و يتفة ملية وضع برنتمل اليمل لى نطتق منظومدة األمدم المتحدفة
ككل.

-

ضددمتن ا ضددطالا بتليمددل بمددت يتمشددى مددع خطددة اليمددل اليتلميددة للمنظمددة بشددأن األم د د دراض غي د در الستريد ددة -1013
 1010وتشجيع موا مة األنشطة لى نطتق منظومة األمم المتحفة ككل.

-

حمتية مصتلح الصحة اليمومية من أي تألير
متصو اًر أم محتمالً.
أم
َّ

موجب له ألي شكل من أشكتل تضترب المصتلح سوا كدتن حقيقيدتً

-

يددتفة أنشددطة الددف وة والتواصددل بشددأن الو تيددة مددن األم دراض غيددر السددترية ومكتقحتهددت قددي جميددع أنحددت منظومددة األمددم
المتحفة و لد بمت يتمشى مع خطة اليمل اليتلمية للمنظمة بشأن األمراض غير السترية .1010-1013

-

تقفيم مفخالا قي الو ا المنتسب إلى أمتنة قر ة اليمل لتمكينهت من صيتغة تقترير ترقيهت إلدى المجلدس ا تصدتفي
وا جتمددت ي مددن خددالل األمددين اليددتم لامددم المتحددفة بمددت قيهددت اليمددل المتيلددق بددف م األط دراف قددي اتفت يددة المنظمددة
اإلطترية قي تنفي ا تفت ية لى نحو تجل.

-

ن التقفم المحرا قي إفمتج األنشطة اا الصلة قي منت شدتا األجهداة الرئتسدية ك ّدل
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تقفيم تقترير حسب ا تضت
قيمت يخصه.

أمت مسؤوليتا المؤسستا الشريكة قهي كتلتتلي:

-

ف ددم تحفيددف نطددتق اليمددل ووضددع خطددة مددل وا ددفاف تقريددر مرحلددي لددى أستسددهت قيمددت يتيلددق بددأغراض خطددة اليمددل
اليتلمية للمنظمة بشأن األمراض غير السترية .1010-1013

-

التي ددتون ل ددى ا ض ددطالا بتألنش ددطة المتمش ددية م ددع خط ددة اليم ددل اليتلمي ددة للمنظم ددة بش ددأن األمد دراض غي ددر الس ددترية
 1010-1013وف م موا مة األنشطة لى نطتق منظومة األمم المتحفة ككل.

-

اليمل مع المؤسستا الفا ية إلى قف ا جتمت تا بشأن حمتية مصتلح الصحة اليمومية من أي تألير
متصو اًر أم محتمالً.
ألي شكل من أشكتل تضترب المصتلح سوا كتن حقيقيتً أم
َّ

موجدب لده

-

اليمددل مددع المؤسسددتا الفا يددة إلددى قددف ا جتمت ددتا ف م دتً ألنشددطة الددف وة والتواصددل بشددأن األم دراض غيددر السددترية
لدى نطددتق منظومددة األمددم المتحددفة ككددل و لددد بمددت يتمشدى مددع خطددة اليمددل اليتلميددة للمنظمددة بشددأن األمدراض غيددر
السترية .1010-1013

-

ف م المؤسستا الفا ية إلى قف ا جتمت تا قي تقفيم مفخالا منتسدبة التو يدا إلدى أمتندة قر دة اليمدل لتمكينهدت مدن
صديتغة تقدترير ترقيهدت إلدى المجلدس ا تصدتفي وا جتمدت ي مددن خدالل األمدين اليدتم لامدم المتحدفة بمدت قيهدت اليمددل
المتيلق بف م األطراف قي اتفت ية المنظمة اإلطترية قي تنفي ا تفت ية لى نحو تجل.

-

كل قيمت يخصه.
ن أنشطة قر ة اليمل إلى األجهاة الرئتسية و /أو الهيئتا المينية ّ

تقفيم تقترير حسب ا تضت

ويبين الجفول أفنت تقسيم المهتم والمسؤوليتا .وهو جفول من إ دفاف المؤسسدتا التتبيدة لامدم المتحدفة بيدف م ار دتة
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ّ
المنت شتا التي أُجريا قي الفترة الوا ية بين كتنون األول /فيسدمبر  1011وتمدوا /يوليدو  8 1013ومبندي لدى التد ييل 4
لخطة اليمل اليتلمية للمنظمة بشأن األمراض غير السترية  9.1010-1013و ف و ِ
ضدع الجدفول قدي صديغته النهتئيدة ألندت
ُ
ا جتمتا األول لفر ة اليمل (جنيف  1و 3تشرين األول /أكتوبر .)1013
 8القتئمة الكتملة لالجتمت تا متتحة لى الينوان التتلي:
http://www.who.int/nmh/events/ncd_task_force/en/index.html

 9أمللدة ددن أنشددطة التيددتون قدي تقسدديم المهددتم والمسددؤوليتا تتيلدق حصد اًر بقتئمددة مؤ تددة .وتيكدف صددنتفيق األمددم المتحددفة وبرامجهددت
ووكت تهت لى ا ضطالا بتقسيم اليمل.
7

تقسيم مهام ومسؤوليات فرقة عمل األمم المتحدة المشتركة
بين الوكاالت المعنية بالوقاية من األمراض غير المعدية (غير السارية) ومكافحتها

(الحالة لغاية  3تشرين األول /أكتوبر )3103

األغ ارض11 ،10

 -1اي ددتفة األولوي ددة
المسددنفة إلددى الو تيددة
م ددن األمد دراض غي ددر
الس د ددترية ومكتقحته د ددت
قد د ددي ب د د درامل اليمد د ددل
اليتلمي د ددة واإل ليميد د ددة
والوطنيد د د د د د ددة وقد د د د د د ددي
األهد د ددفاف اإلنمتئيد د ددة
المتفددق ليهددت فولي دتً
مد د ددن خد د ددالل تد د ددف يم
التيد د د د د ددتون الد د د د د ددفولي
والف وة

المؤسسات
الداعية إلى
عقد
االجتماعات

مجاالت العمل المقترحة

الصالت الرابطة
بإجراءات الشركاء
الدوليين12

منظم ددة الص ددحة  1-1ال د د د د د د ددف وة إل د د د د د د ددى ( 13أ ب ج و)
ا هتمتم بتألمراض غيدر
اليتلمية
الس د د ددترية /فمجه د د ددت ق د د ددي
خطد ددط /أهد ددفاف التنميد ددة
الفولية

المؤسسات الشريكة

الوكتلة الفولية للطت ة ال ِّرية
برند ددتمل األمد ددم المتحد ددفة المشد ددترد لمكتقحد ددة
األيفا
برنتمل األمم المتحفة اإلنمتئي
موئل األمم المتحفة
منظمة األمم المتحفة للطفولة (اليونيسيف)
اللجن د ددة الفائم د ددة لمنظوم د ددة األم د ددم المتح د ددفة
المينية بتلتغ ية

 1-1إفارة الشد د د د د د د دراكتا ( 13ف هد)
القتئمد د ددة بد د ددين أصد د ددحتب
المص د د د ددلحة المتي د د د ددففين
وتيبئة الموارف

الوكتلة الفولية للطت ة ال ِّرية
برند ددتمل األمد ددم المتحد ددفة المشد ددترد لمكتقحد ددة
األيفا
برنتمل األمم المتحفة اإلنمتئي
موئل األمم المتحفة
برنتمل األغ ية اليتلمي

 3-1فم ددل الو تي ددة مد ددن ( 13ج)
األمد دراض غي ددر الس ددترية
ومكتقحتهددت قددي مبددتفراا
التيتون اإلنمتئية الفولية

منظمة األغ ية والا ار ة (الفتو)
الوكتلة الفولية للطت ة ال ِّرية
برند ددتمل األمد ددم المتحد ددفة المشد ددترد لمكتقحد ددة
األيفا
برنتمل األمم المتحفة اإلنمتئي
برنتمل األمم المتحفة للبيئة
اليونيسيف
اللجن د ددة الفائم د ددة لمنظوم د ددة األم د ددم المتح د ددفة
المينية بتلتغ ية
البند الفولي

المبينددة قددي خطددة اليمددل اليتلميددة للمنظمددة بشددأن األم دراض غيددر السددترية
 10األغ دراض السددتة ال دوارفة قددي ه د ا الجددفول هددي نفسددهت ّ
.1010-1013
المبيندة قدي التد ييل  3مدن خطدة اليمدل اليتلميدة للمنظمدة بشدأن
 11ترتبط هد األغدراض السدتة بتلغتيدتا التسدع اليتلميدة ا ختيتريدة ّ
األمراض غير السترية .1010-1013
 12ترف قي خطة اليمل اليتلمية للمنظمة بشأن األمراض غير السترية .1010-1013
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 -1تد د ددف يم القد د ددفرة
الوطنيد د د د ددة والقيد د د د ددتفة
وتص د د د دريف الشد د د ددؤون
واإلجد د ار اا المتي ددففة
القطت ددتا والش دراكتا
مد د د ددن أجد د د ددل تس د د د دريع
ا س د د ددتجتبة القطري د د ددة
قددي سددبيل الو تيددة مددن
األم د د د د د د دراض غيد د د د د د ددر
السترية ومكتقحتهت

برنتمل األمم
المتحفة المشترد
لمكتقحة
األيفا 13
برنتمل األمم
المتحفة
اإلنمتئي
منظم ددة الص ددحة
اليتلمية

 1-1تخطد د د دديط اليمد د د ددل ( 31أ ا)
المتي د د د د د ددفف القطت د د د د د ددتا
وتنسيقه

برند ددتمل األمد ددم المتحد ددفة المشد ددترد لمكتقحد ددة
األيفا

 1-1فم ددل الو تي ددة مد ددن ( 31ف ا)
األمد دراض غي ددر الس ددترية
ومكتقحته د ددت ق د ددي خط د ددط
التنمي د د د د د د د ددة الوطني د د د د د د د ددة/
اسد ددتراتيجيتا الحد ددف مد ددن
الفقر

الفتو

الوكتلة الفولية للطت ة ال ِّرية

الوكتلة الفولية لبحوث السرطتن

برند ددتمل األمد ددم المتحد ددفة المشد ددترد لمكتقحد ددة
األيفا
موئل األمم المتحفة

صنفوق األمم المتحفة للسكتن

مفوضية األمم المتحفة لشؤون الالجئين
اليونيسيف

اللجن د ددة الفائم د ددة لمنظوم د ددة األم د ددم المتح د ددفة
المينية بتلتغ ية

برنتمل األغ ية اليتلمي
 3-1فمد د د د د د ددل ت د د د د د د دفابير 31ا و10ب
التصفي لامدراض غيدر
السددترية وقيددروس اليددوا
المنت ي البشري حسدب
ا تضت

البند الفولي

منظمة اليمل الفولية

صنفوق األمم المتحفة للسكتن

مفوضية األمم المتحفة لشؤون الالجئين
البند الفولي

 4-1ت د د د ددوقير التموي د د د ددل 10أ و31ا
ا بتكددتري الددالام لت دفابير
التصفي لامدراض غيدر
السترية

البند الفولي

 1-1ف ددم إيجددتف بيئددتا ( 31و ا)
تمكيني د ددة ق د ددي المج د ددتلين
الق د د د د ددتنوني والتنظيمد د د د د دي
تياا الحصتئل الصحية
المواتيد ددة بشد ددأن األم د دراض
غي د ددر الس د ددترية (بم د ددت قيه د ددت
اإلتتحد ددة الشد ددتملة لافويد ددة
والتكنولوجيتا األستسية)

المنظمة الفولية لقتنون التنمية

 6-1ميتلج د د د د ددة البي د د د د ددف ( 31ه ا)
الجنسددتني وأبيددتف حقددوق
اإلنستن المتيلقدة بمسدألة
الو تي د ددة م د ددن األمد د دراض
غيددر السددترية ومكتقحتهددت
قي تفابير التصفي لتلد
األم دراض لددى الصددييف
الوطني

 13قيمت يخي مجتل اليمل  3-1ققط.

صنفوق األمم المتحفة للسكتن

المنظمة اليتلمية للملكية الفكرية

منظمة التجترة اليتلمية14

البند الفولي

المنظمة الفولية لقتنون التنمية

صنفوق األمم المتحفة للسكتن

 14سدتقوم منظمددة التجددترة اليتلميددة لددفم نهوضددهت بهد المهمددة بتددوقير ميلومددتا تقنيددة وأخددرم وا ييددة دن اتفت تتهددت اا الصددلة مددن
أجددل تقددفيم ال دف م نددف الطلددب إلددى الددو ااراا واإلفاراا الحكوميددة المينيددة لميتلجددة أوجدده التفت ددل بددين السيتسددتا التجتريددة والقضددتيت
الصحية قيمت يخي مجتل األمراض غير السترية.
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 1-3تنفيد د د د د د اتفت ي د د د د ددة 41
أمتنة اتفت ية
المنظم ددة اإلطتري ددة م ددع
المنظمة
اإلطترية15
م ار ددتة المص ددفوقة الت ددي
تلخي مجت ا التيتون
ّ
منظمة الفتو
الد د دوارفة ق د ددي الفقد د درة 61
منظمد د ددة اليمد د ددل م د د د ددن وليق د د د ددة المجل د د د ددس
الفولية16
ا تصدتفي وا جتمدت ي

 -3الح د د د د د ددف م د د د د د ددن
وام د د د د د ددل الخط د د د د د ددر
القتبلد د د د د د ددة للتغييد د د د د د ددر
المرتبطددة بددتألمراض
غي د د د د د د د د ددر الس د د د د د د د د ددترية
ومحدففاتهت ا جتمت يدة
األستسددية مددن خددالل
ِّ
ة
إيج ددتف بيئ ددتا مي دداا صنفوق األمم
للصحة
المتحفة
للسكتن17

أمتنة اتفت ية المنظمة اإلطترية

مؤتمر األمم المتحفة للتجترة والتنمية

برنتمل األمم المتحفة اإلنمتئي
البند الفولي

E/2012/70

 1-3تنميد د د د ددة القد د د د ددفراا 41
الوطنيد د د ددة لد د د ددى تنفي د د د د
ا سد د د ددتراتيجية اليتلميد د د ددة
اليونيسيف
للح د د د د ددف م د د د د ددن تي د د د د ددتطي
منظم ددة الص ددحة الكحول لى نحو ضتر
اليتلمية
 3-3تنفيد ا سددتراتيجية 41
اليتلميددة للمنظمددة بشددأن
النظددتم الغ د ائي والنشددتط
البفني والصحة
 4-3تنميد د د د ددة القد د د د ددفراا 41
الوطنيددة لددى الحددف مددن
خط د ددر األمد د دراض غي د ددر
السد د ددترية بد د ددين األطفد د ددتل
والمراهقين
 1-3تنميد د د د ددة القد د د د ددفراا ( 31أ ه و ا)
الوطنيددة لددى الحددف مددن
خط د ددر األمد د دراض غي د ددر
السد د د ددترية بد د د ددين النسد د د ددت
والفتيتا
 6-3فم ددل الو تي ددة مد ددن ( 31أ ه و ا)
األمد دراض غي ددر الس ددترية
ومكتقحته د ددت ق د ددي ص د ددحة
األمهتا

برنتمل األمم المتحفة اإلنمتئي
اليونيسيف
البند الفولي
الوكتلة الفولية للطت ة ال ِّرية
برنتمل األمم المتحفة اإلنمتئي
برنتمل األمم المتحفة للبيئة
البند الفولي
الفتو
الوكتلة الفولية للطت ة ال ِّرية

صنفوق األمم المتحفة للسكتن
اليونيسيف18

برنتمل األغ ية اليتلمي

الوكتلة الفولية للطت ة ال ِّرية
برنتمل األمم المتحفة اإلنمتئي
اليونيسيف
صندوق األمم المتحدة للسكان19
مفوضية األمم المتحفة لشؤون الالجئين
برنتمل األغ ية اليتلمي
الوكتلة الفولية للطت ة ال ِّرية
برند ددتمل األمد ددم المتحد ددفة المشد ددترد لمكتقحد ددة
األيفا
صندوق األمم المتحدة للسكان20
اليونيسيف
مفوضية األمم المتحفة لشؤون الالجئين
برنتمل األغ ية اليتلمي

 15أمتنددة اتفت يددة المنظمددة اإلطتريددة ا أمتنددة اتفت يددة منظمددة الصددحة اليتلميددة اإلطتريددة بشددأن مكتقحددة التبددا – قيمددت يتصددل بمجددتل
اليمل .1-3
 16قيمت يخي مجتل اليمل .9-3

 17قيمت يتيلق بمجتلي اليمل  1-3و.6-3

 18ستتولى اليونيسيف تسهيل ا ضطالا بمجتل اليمل ه ا.

 19سيتولى صنفوق األمم المتحفة للسكتن تسهيل ا ضطالا بمجتل اليمل ه ا.
 20سيتولى صنفوق األمم المتحفة للسكتن تسهيل ا ضطالا بمجتل اليمل ه ا.
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 7-3تيايا الصحة قدي ( 31أ ه ا)
السيتسد د د د د ددتا المتيلقد د د د د ددة
بتلبيئة والطت ة
 8-3تيايا الصحة قدي ( 31أ ه ا)
طتا التيليم

برنتمل األمم المتحفة اإلنمتئي
برنتمل األمم المتحفة للبيئة
البند الفولي
منظمة اليمل الفولية
برنتمل األمم المتحفة للبيئة
اليونيسيف21

البند الفولي
 9-3تيايا الصحة قدي ( 31أ ه ا)
طتا اليمل بمدت يشدمل
الس د د د د د د ددالمة والص د د د د د د ددحة
المهنيتين
 10-3تياي ددا الص ددحة( 31 /أ ه)
التغ يد د د د ددة قد د د د ددي طد د د د ددتا
الار د د د د ددة وقد د د د ددي نظد د د د ددم
ا
التغ ية
 -4تد د ددف يم الد د ددنظم
الصد د د د ددحية وا د د د د ددتفة
توجيههددت لك ددي تُين ددى
بتلو تيد د د د د د د د ددة مد د د د د د د د ددن
األمد د د د د د دراض غي د د د د د ددر
الس د ددترية ومكتقحته د ددت
ومحدففاتهت ا جتمت يدة
األستسددية مددن خددالل
ر تيددة صددحية أوليددة
ِّ
ترك د ددا ل د ددى الن د ددتس
وتغطي د د د د ددة ص د د د د ددحية
شتملة

منظم ددة الص ددحة  1-4تد د د د د ددف يم ال د د د د د ددنظم ( 10ب ف)
الصد د د د د د ددحية للتصد د د د د د ددفي
اليتلمية
لامراض غير السترية
الوكتلد ددة الفوليد ددة
للطت ة ال ِّرية22

منظمة اليمل الفولية
برنتمل األمم المتحفة للبيئة
منظمة اليمل الفولية

برنتمل األمم المتحفة للبيئة

اللجن د ددة الفائم د ددة لمنظوم د ددة األم د ددم المتح د ددفة
المينية بتلتغ ية

ا تحتف الفولي لالتصت ا

برند ددتمل األمد ددم المتحد ددفة المشد ددترد لمكتقحد ددة
األيفا

برنتمل األمم المتحفة اإلنمتئي

صنفوق األمم المتحفة للسكتن

مفوضية األمم المتحفة لشؤون الالجئين

اليونيسيف

البند الفولي

 1-4تيبئ د د د د ددة المد د د د د دوارف 10أ
الالامد ددة لتمويد ددل تغطيد ددة
ص د د ددحية ش د د ددتملة ت د د ددفمل
الو تي د ددة م د ددن األمد د دراض
غيد د ددر السد د ددترية ور تيد د ددة
المصتبين بهت

برند ددتمل األمد ددم المتحد ددفة المشد ددترد لمكتقحد ددة
األيفا

برنتمل األمم المتحفة اإلنمتئي

صنفوق األمم المتحفة للسكتن

اليونيسيف

البند الفولي

 3-4تياي د ددا اس د ددتحفاث 10ج
تكنولوجيد د ددتا ا تص د د ددتل
اإللكتروني د د ددة واس د د ددتيمتل
أجهاة ا تصتل المتنقلة

الوكتلة الفولية للطت ة ال ِّرية

 4-4تقفيم الدف م لايدتفة 10ج
إتتح د ددة خ د ددفمتا الط د ددب
اإلشيت ي

الوكتلة الفولية للطت ة ال ِّرية

 21ستتولى اليونيسيف تسهيل ا ضطالا بمجتل اليمل ه ا.
 22قيمت يتيلق بمجتل اليمل  4-4حص اًر.
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اليونيسيف

 -1تيايد د ددا وف د د ددم
القددفرة الوطنيددة لددى
البح د د د ددث والتط د د د ددوير
المتسد د ددمين بد د ددتلجوفة
ق د ددي مج د ددتل الو تي د ددة
م ددن األمد دراض غي ددر
السترية ومكتقحتهت

منظم ددة الص ددحة  1-1تيايد د د د ددا برند د د د ددتمل 11
م د د ددل فول د د ددي للبح د د ددوث
اليتلمية
يكف د د د ددل إتتح د د د ددة الجي د د د ددل
المقبد د د ددل مد د د ددن األفوي د د د ددة
والتكنولوجي د ددتا الالام د ددة
ليد ددالج األم د دراض غي د ددر
السترية
 1-1ف د د د د د ددم الجه د د د د د ددوف 11
الوطني د د ددة الرامي د د ددة إل د د ددى
اي د د ددتفة إتتح د د ددة األفوي د د ددة
والتكنولوجيددتا األستسددية
الموجد ددوفة حتلي د دتً ليد ددالج
األمراض غير السترية

الوكتلة الفولية للطت ة ال ِّرية

الوكتلة الفولية لبحوث السرطتن

برنتمل األمم المتحفة اإلنمتئي

الوكتلة الفولية للطت ة ال ِّرية
ا تحتف الفولي لالتصت ا

برند ددتمل األمد ددم المتحد ددفة المشد ددترد لمكتقحد ددة
األيفا
مؤتمر األمم المتحفة للتجترة والتنمية
برنتمل األمم المتحفة اإلنمتئي
مفوضية األمم المتحفة لشؤون الالجئين
صنفوق األمم المتحفة للسكتن
المنظمة اليتلمية للملكية الفكرية

منظمة التجترة اليتلمية23

 -6رصف اتجتهتا منظم ددة الص ددحة  1-6إ تمددة نظددم وطنيددة 61
لرص د ددف األمد د دراض غي د ددر
ومحددففاا األم دراض اليتلمية
السترية وترصفهت
غيددر السددترية وتقيدديم
التقد ددفم المحد ددرا قد ددي
الو تيد د د د د د د د ددة منهد د د د د د د د ددت
ومكتقحتهت
 1-6ا نتظتم قدي تقدفيم 61
التقد د ددترير لد د ددى أسد د ددتس
الغتيد د د د د ددتا ا ختيتريد د د د د ددة
اليتلمية

الوكتلة الفولية لبحوث السرطتن
موئل األمم المتحفة
اليونيسيف
البند الفولي
موئل األمم المتحفة

 23سددتقوم منظمددة التجددترة اليتلميددة لددفم نهوضددهت بهد المهمددة بتددوقير ميلومددتا تقنيددة وأخددرم وا ييددة ددن اتفت تتهددت اا الصددلة مددن
أجددل تقددفيم الددف م نددف الطلددب إلددى الددو ااراا واإلفاراا الحكوميددة المينيددة لميتلجددة أوجدده التفت ددل بددين السيتسددتا التجتريددة والقضددتيت
الصحية قيمت يخي مجتل األمراض غير السترية.
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بيان إخالء المسؤولية
جميع الحقوق محفوظة
تملّددل ور ددة المنت شددة ه د الصددتفرة ددن منظمددة الصددحة اليتلميددة مو ف دتً رسددميتً مددن جتنددب المنظمددة بددل هددي أفاة لتقصددي
وجهتا نظر األطراف المينية بشأن الموضوا .ومت اإلشدتراا الدوارفة قدي ور دة المنت شدة إلدى الشدركت الدفوليين إ ا ت ارحدتا
بحتة وهي تشكل تأييفاً للور ة أو تنطوي ضمنتً لى تأييفهت بأي حتل من األحوال.
و تكفل المنظمة اكتمتل الميلومتا الوارفة قي ور ة المنت شدة هد و صدحتهت و تتحمدل المسدؤولية دن أيدة أضدرار تدنجم
ن استيمتلهت.
ويجوا استيمتل الميلومتا الوارفة قي ور ة المنت شة ه ونسخهت فون يوف لاغراض التيليمية وسواهت مدن األغدراض غيدر
التجتري ددة وغي ددر الترويجي ددة شد دريطة أن تقت ددرن أي ملي ددة لنسد د الميلوم ددتا بد دت تراف بتلمنظم ددة بوص ددفهت مص ددفرهت أم ددت
استيمتل الميلومتا ألغراض أخرم قيلام استحصتل إ ن بشأنهت من المنظمة وينبغدي توجيده الطلبدتا المتيلقدة بتستحصدتله
إلى الينوان التتلي:
World Health Organization, 20 Avenue Appia, 1211 Geneva 27, Switzerland

تيبر التسميتا المستخفمة قدي المدتفة الدوارفة قدي ور دة المنت شدة هد و طريقدة رضدهت دن رأي المنظمدة إطال دتً بشدأن
و ّ
الوضع القتنوني ألي بلف أو إ لديم أو مفيندة أو منطقدة أو لسدلطتا أي منهدت أو بشدأن تييدين حدفوفهت أو تخومهدت .و ييندي
كددر شددركتا بيينهددت أو منتجددتا جهددتا صددتنية ميينددة أنهددت تحظددى ضددمنتً بتأييددف المنظمددة أو أنهددت تاكيهددت تفضدديالً لهددت لددى
غيرهت من الشركتا والمنتجتا التي تمتللهت ولم يدرف كرهدت .وبتسدتلنت حدت ا الخطدأ والسدهو قدنن أسدمت المنتجدتا المسدجلة
ميا ب كر األحرف الكبيرة ا ستهاللية من أسمتئهت (قي الني اإلنكلياي).
الملكية تُ ّ
لدى أن هد
و دف اتخد ا المنظمدة كدل ا حتيتطدتا الميقولدة للتحقدق مدن صدحة الميلومدتا الدوارفة قدي ور دة المنت شدة هد
الور ة تواا مدن فون أي ضدمتن مهمدت كدتن نو ده صدريحتً كدتن أم ضدمنيتً .وتقدع مسدؤولية تفسدير درض الور دة واسدتيمتلهت
لددى القددترل حص د اًر و تتحمددل المنظمددة بددأي حددتل مددن األح دوال المس دؤولية ددن األض درار التددي تترتددب لددى اسددتيمتل ه د
الور ة.
 منظمة الصحة اليتلمية  .1013جميع الحقوق محفوظة.
ينطبق ههنت إشيتر حقوق النشر والتأليف الوارف لى الينوان التتلي:
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