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 2015دورة عام 

 2015متوز/يوليه  22 - 201٤متوز/يوليه  21

 )و( من جدول األعمال 12البند 

مســـاال التنســــيا والمســـامخ ومســــاال   ــــ      
    الوقاية من األم اض غري املعدية ومكافحتها

ف قــة عمــل األمــم املتحــدة امل ــت اة  ــع الواــاالا املعنيــة  الوقايــة مــن     
 كافحتهااألم اض غري املعدية وم

  
 مذا ة من األمع العام  

 
يت  ف األمع العام  أن حييل إىل اجمللـس االقتصـادي واالجتمـاعي ير يـ  املـدي  العـام        

ملنظمة الصحة العاملية عن ف قة عمل األمم املتحدة امل ت اة  ع الوااالا املعنيـة  الوقايـة مـن    
 .201٤/10اجمللس األم اض غري املعدية ومكافحتها الذي ُ عد عمال  ر ار 
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ــم املتحــدة          ــة عمــل األم ــة عــن ف ق ــام ملنظمــة الصــحة العاملي ــدي  الع ــ  امل ير ي
 امل ت اة  ع الوااالا املعنية  الوقاية من األم اض غري املعدية ومكافحتها

 
 مردمة -  وال 

مـن    س أ األمع العام ف قة عمل األمم املتحدة امل ت اة  ع الوااالا املعنيـة  الوقايـة   - 1
مـن  ـالل يوعـيط س ـاي واليـة ف قـة العمـل         2013األم اض غري املعدية ومكافحتـها   عـام   

امل ت اة  ع الوااالا املخصصة ملكافحة التبغ عمـال  رـ ار اجمللـس االقتصـادي واالجتمـاعي      
. ويرّ ر  ن يكون ف قـة العمـل  اةـعة لريـادة منظمـة الصـحة العامليـةت و ن يتـوىل         2013/12

الصــناديا والــمامخ والواــاالا املتخصصــة ةاا الصــلة التا عــة ملنظومــة األمــم   ينســيا  س ــ ة
املتحدة وغريها من املنظماا احلكومية الدولية لدعم حتريـا االلتاامـاا الـع يعهـد ؤـا ر عـا        
ــ          ــط املســتو  املع ــة ال في ــة العام ــاا   ا عــالن السياعــي الجتمــال اممعي ــدول واحلكوم ال

  صــورة قــ ار  2011غــري املعديــة ومكافحتــهات الــذي اعتممــد   عــام  الوقايــة مــن األمــ اض 
ت وال عيما من  ـالل ينييـذ   ـة العمـل العامليـة ملنظمـة الصـحة العامليـة         66/2اممعية العامة 

ت الع  يدهتا مجعيـة الصـحة   2020-2013للوقاية من األم اض غري املعدية ومكافحتها لليت ة 
. و عـد صـدور مـذا ة األمـع العـام الـع       66/10الستع  ر ارهـا  العاملية   دورهتا السادعة و

(ت  قـّ   E/2014/55 حال ؤا إىل اجمللس ير ي  املدي  العام ملنظمة الصحة العاملية عن ف قة العمـل ) 
يم املهـام واملسـلولياا   ا تصاصاا ف قة العملت مبا   ةلك يرسـ  201٤/10اجمللس   ق اره 

. وعمال  الر ارت يناقش هـذا التر يـ  الترـدم الـذي     201٤ ع  عضا  الي قةت   حاي ان/يوسيه 
  ح زيه ف قة العمل منذ يردمي التر ي  السا ا.

  
  الوقاية املعنية الوااالا ف قة عمـل األمـم املتحـدة امل ـت اة  ـع     ال عم  - ثاسيا 

 هاومكافحت املعدية ريـغ األم اض من

 201٤ت جـ    ـالل اليتــ ة مـا  ـع حاي ان/يوسيــه     201٤/10عمـال  رـ ار اجمللــس    - 2
يوجيــه  عمــال ف قــة العمــل صــوه ينييــذ األهــداف الســتة املنصــو     2015وحاي ان/يوسيــه 

عليهـــا   ا تصاصـــاهتات ومبـــا يتما ـــي وا عـــالن السياعـــيت والوثيرـــة ا تاميـــة الصـــادرة         
املسـتو    ـأن االعـتع اض والتريـيم ال ـاملع       ال فيـط امة عن اجتمال اممعية الع 201٤ عام

ــها )الرــ ار     ــة ومكافحت ــة مــن األمــ اض غــري املعدي (ت و  ــة 68/300للترــدم ازــ ز   الوقاي

http://undocs.org/ar/E/2014/55
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العمل العاملية ملنظمة الصحة العامليةت وآلية التنسيا العاملية ملنظمة الصـحة العامليـة   ـأن الوقايـة     
 .(1)احتهمن األم اض غري املعدية ومكاف

مبـا يتما ـي    2015-201٤وقد قامت ف قة العمل  إعداد   ـة عمـل يي ـي اليتـ ة      - 3
إجـ ا . ويعمـل  عضـا  ف قـة      ٤3مط األهداف املنصو  عليها   اال تصاصاات ويتألف من 

العمل معا     ااة  جنـاز ا جـ ا اا الـع حمـّدد لكـل منـها واالـة رااـدة. والكـن اال  ـالل           
 .(2)املوقط ال بكي ملنظمة الصحة العاملية يمل حلية علعلي التراري  ا

 
ــدف   ــي الصــعيد        1 اهل ــدول األعضــا  عل ــّدم إىل ال ــهمي املر ــدعم املن ــا وينســيا ال   يعاي

الو  ت  ناً  علي  لبهات من  جل مساعدة هذه الدول علي وةط يـدا ري هتـدف للوقايـة    
آثارها  من األم اض غري املعدية ومكافحتها وختييف 

 
 قدرات أفرقة األمم املتحدة القطرية، مبا يف ذلك من خالل الربجمة املشتركة عزيزت  

ج   ا ع ال  ويرية المجمة امل ت اة ألف قة األمم املتحدة الر  ية من  ـالل  عاـاا    - ٤
 - يلول/عـــــبتمم 29(ت واينيـــــا )201٤متوز/يوليـــــه  18-1٤مت إييادهـــــا إىل  ـــــيالرو  )

ــو     3 ــد )201٤ي ــ ين األول/ ات (ت ويوسيــا 201٤اــاسون األول/ديســمم   12-8(ت واهلن
ــة      ل(. ويتماـــ2015آةار/مـــار   9-13) ــن البعاـــاا   دعـــم األف قـــة الر  يـ اهلـــدف مـ

جهودها ال امية إىل مساعدة البلدان علي إجياد ويبادل حلول الوقاية من األمـ اض غـري املعديـة    
ة   ــأن األمــ اض غــري املعديــةت  و غــري ومكافحتــهات وإس ــا  جمموعــة مواةــيعية لدمــم املتحــد

الـدعم امل ـت ل للمهـود الو نيـة ال اميـة إىل       ميةلك من الت ييباا املالامةت لت ـكل منـا   لترـد   
التصدي لدم اض غري املعديـة. وي ـمل امهـود إدمـام األمـ اض غـري املعديـة   آلـيع التريـيم          

امناايـةت وحتديـد فـ   يعـاون األف قـة      الر  ي امل ت ل وإ ار عمل األمم املتحـدة للمسـاعدة ا   
ازـ ز   ينييـذ األس ـ ة الـع يضـ لط ؤـا        لتردمالر  يةت مبا   ةلك المجمة امل ت اةت ورصد ا

األف قة الر  ية فيما يتصل  التصدي لدم اض غري املعدية. واـان مـن  ـع امل ـاراع ر عـا       
عومع مــن لــالع رفيعــي املســتو  مــن  املنظمــاا املريمــة التا عــة ملنظومــة األمــم املتحــدةت مــد  

للسكان ومنظمة األمم املتحـدة لل يولـة    تحدة  سامخ األمم املتحدة ا امنااي وصندوي األمم امل
)اليوسيسيف( والبنك الدويل ومنظمة الصـحة العامليـة. و ا ةـافة إىل ةلـكت  ـارل لاـل رفيـط        

سرـ  املناعـة الب ـ ية/ا يدز    عاـة      املستو  من   سامخ األمم املتحدة امل ت ل املع   يريو 
لدغذيـة والاراعـة وهي ـة األمـم املتحـدة       ةيوجهت إىل اينيـات و ـارات منظمـة األمـم املتحـد     

__________ 

 ت ازض  املوجا للملسة السا عة لل منة  لف.WHA67/2014/REC/3و  A67/14 Add.3 Rev.1اسظ   (1) 
 (2) www.who.int/nmh/ncd-task-force/en. 
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ــة الــع يوجهــت       ــة األمــم املتحــدة للمــ  ة(   البعا للمســاواة  ــع امنســع ومتكــع املــ  ة )هي 
 يوسيا. إىل

 واع ة املكايب الر  ية ملنظمة الصـحة  وُ عّدا ا تصاصاا  عااا المجمة امل ت اة  - 5
العاملية و ف قة األمم املتحدة الر  يـةت  التعـاون الوثيـا مـط وزاراا الصـحة والتخ ـيد. وُقـّدم        
الـدعم مـن  ماسـة ف قــة العمـل. ويضـمنت البعاـاا اجتماعــاا مـط األف قـة الر  يــةت ووزاراا         

 ــيد وال ياةــة واجملتمــط املــد ت والتمــارة والاراعــة و ــلون املســتهلك والتخ اليــةالصــحة وامل
ومط اياساا خمتارة من الر ال ا ا     عض احلاالا. ويضمنت   امخ البعاـاا ييـاعالا   

 مط وعااد ا عالم من  جل إ  از امهود الو نية للتصدي لدم اض غري املعدية.

جمـــة ويعمــل ا ن األف قــة الر  يــة املوجــودة   البلـــدان الــع اعتضــافت  عاــاا الم        - 6
امل ت اة علي زيادة دعمها للحكوماا   الوقاية من األم اض غري املعديـة ومكافحتـها. امـا    
 ن البعااا قد  اسبت األف قة الر  ية فهمـا  فضـل للمعـارف العمليـة ال اهنـة واألدلـة املتاحـة        

ا ــماا الدوليــة فيمــا يتصــل  كيييــة دعــم احلكومــاا   ايبــال  مــي          ع اضوستــااخ اعــت 
 .(3)  التصدي لدم اض غري املعدية“ اجملتمط  أع ه”و “  أع ها احلكومة”

ــام  بعاــاا           - ٧ ــة العمــل للري ــة الر  يــةت خت ــد ف ق ــن األف ق ــاا الــواردة م ــةل لل لب ويلبي
األردنت والصعت و   ادو ت وي ايات وع ي السكـات وفييـت سـامت ومصـ ت وموزامبيـا         إىل
 .2015عام 

العديد من املكايب الر  يـة ملنظمـة الصـحة العامليـة   ـكل      و ا ةافة إىل ةلكت عمل  - 8
وثيا مـط األف قـة الر  يـة املريمـة مـن  جـل زيـادة حمـم االعـتما اا الو نيـة لدمـ اض غـري             
املعدية  رصد زيادة ف   االعـتيادة مـن التـد الا الكييلـة  احلـد مـن عوامـل ا  ـ  املتصـلة          

مـن التصـدي هلـذه املسـألةض ووةـط السياعــاا      ومتكـع الـنظم الصـحية     عديـة  ـاألم اض غـري امل  
وا  د الو نية متعددة الر اعاا   أن األم اض غري املعديةض وإع ا   ولويـة  اـم للتصـدي    
لدم اض غري املعدية   عملياا التخ يد الصحي و  د التنمية الو نية. واعـتم ا منظمـة   

نامية من  ـالل ميااسيتـها المساجميـة ليتـ ة     الترنية إىل البلدان ال عدةالصحة العاملية   يردمي املسا
 مليون دوالر. 193ت الع يضمنت اعتمادا مببلغ 2015-201٤السنتع 

 
__________ 

وي مل هـذه النتـااخ يـد الا  ـديدة اليعاليـة مـن حيـف التكليـة وميسـورة الكليـة لليايـةض وآليـاا و نيـة               (3) 
متعددة الر اعاا )المنة رفيعة املستو   و واالة  و ف قة عمل يمعـ  مبسـاال التياعـل وااليسـاي السياعـا       

يـة متعـددة الر اعـااض وجمموعـة مـن األهـداف الو نيـة املسـتندة إىل األهـداف          واملسا لة(ض و  ـة عمـل و ن  
العاملية ال وعية التسعة للوقايـة مـن األمـ اض غـري املعديـة ومكافحتـها الـواردة     ـة العمـل العامليـة ملنظمـة            

 الصحة العاملية.
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 عالقات االرتباط بني قلة النشاط البدين والتربية البدنية والرياضة معاجلة  

للت  يـة   س أا اللمنة احلكومية الدولية للت  ية البدسية وال ياةة ومنظمة األمم املتحدة  - 9
والعلـم والارافــة )اليوسسـكو( ف يرــا عــامال خمّصصـا لبلــورة املل ـ اا واملعــايري و دواا التريــيم     
الــذا  ألغــ اض رصــد ينييــذ إعــالن  ــ لعت الــذي اعتممــد   املــلمت  الــدويل ا ــامس للــوزرا      

خنيـاض  املسلولع عـن الت  يـة البدسيـة وال ياةـةت مبـا   ةلـك املل ـ  املتعلـا  إحـدا  ا          وابار
   املااة   معدل است ار عدم اياية الن اط البد . 10 نسبة 

ــة       - 10 ــة البدسي ــة مــودة الت  ي ــادد يوجيهي ــة واليوسســكو مب و عــدا منظمــة الصــحة العاملي
 اللياا المييالية وا عـباسية وا سكليايـة والي سسـيةت وعـتبدآن   ينييـذها   جمموعـة خمتـارة        

 .2015من البلدان   عام 
 
 السياسات املتعددة القطاعات لتحسني التغذية معاجلة  

قامــت منظمــة األغذيــة والاراعــة ومنظمــة الصــحة العامليــةت  التعــاون مــط ف قــة العمــل    - 11
ال فيعة املستو  املعنيـة  أزمـة األمـن اليـذااي   العـانت ومنـة األمـم املتحـدة الداامـة للتيذيـةت           

ــةت   ــة الاراعي ــدويل للتنمي ــامخ     والصــندوي ال ــدويلت و  س ــك ال واليوسســكوت واليوسيســيفت والبن
العامليت ومنظمة التمارة العامليةت واملعهد الـدويل لبحـو  السياعـاا اليذاايـةت  تنظـيم       ةاألغذي

ي ــ ين  21إىل  19املــلمت  الــدويل الاــا  املعــ   التيذيــةت الــذي عمرــد   رومــا   اليتــ ة مــن   
ــه.     . واعتمــد املــلمت 201٤الاــا /سوفمم  ــة وإ ــار العمــل امل افــا ل إعــالن رومــا   ــأن التيذي

هايــان الوثيرتــان ا تاميتــان إىل العمــل علــي معامــة األعبــا  املتعــددة النامجــة عــن عــو    وويــدع
التيذية مـن  ـالل النظـام اليـذااي وال عايـة الصـحية والتعلـيم واحلمايـة االجتماعيـة و ـدماا           

إعالن روما   أن التيذيةت يوصـي الـوزرا  ولالـو    من  1٧املياه والص ف الصحي. و  الير ة 
والاراعة ومنظمة الصحة العاملية  أن ينظ  اممعيـة العامـة   إعـالن اليتـ ة مـن       غذيةمنظمة األ

عردا للعمل   جمـال التيذيـةت وةلـك ةـمن اهليااـل الراامـة و         2025إىل عام  2016عام 
 حدود املوارد املتاحة.

ة العاملي األولت الذي  صـدره املعهـد الـدويل لبحـو  السياعـاا      ويصف ير ي  التيذي - 12
ت التردم از ز   مجيط  حنا  العان علـي صـعيد حتسـع حالـة التيذيـة        201٤اليذااية   عام 

البلدان. وحيدد التر ي  الصـعو اا واليـ   الراامـة فيمـا يتصـل  العمـل و تعايـا املسـا لة عـن          
والعاملي. وهو يوف   ياساا عن معدل است ار زيـادة الـوزن  ـع     علي الصعيدين الر  ي ةالتيذي

األ يال دون عن ا امسة و ع الكبار. ويتضمن املوجااا الر  ية   أن التيذية  ياساا عـن  
عوامــل ا  ــ  األيضــية املتصــلة  ــاألم اض غــري املعديــة الناغــة عــن األامنــاط اليذاايــة. ويتضــمن  
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اا يرنيــة عــن التيذيــة وا دارة املســتدامة للمــواردت وعــن  م جعيــة إىل مــذا  حــاالاالتر يــ  إ
قيا  ويتبط حالة األمن اليذااي مـن زاويـة الرـدرة علـي احلصـول علـي اليـذا ت وعـن م ـ ول          

 “. صواا اميال”منظمة األغذية والاراعة املعنون 
 
عالقةةات االرتبةةاط بةةني االسةةتعرال الوةةار للفحةةألل والعنةةي واألمةةرا  املعديةةة           معاجلةةة   

 فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز والسل()

اجتمـال إقليمـي  ـع     201٤حاي ان/يوسيـه   12إىل  10عمرد   ساميبيا   اليتـ ة مـن    - 13
يسعة من  لدان  ف يريا الواقعة جنوه الصـح ا  الكـم  عـن ايييـة يعايـا إجـ ا اا مكافحـة        

ناعــة الب ــ ية/ا يدز. االعــتعمال الضــار للكحــول والعنــف  ــع األ ــخا  وفــريو  سرــ  امل 
و  سامخ األمـم املتحـدة ا امنـااي   ينظـيم االجتمـال امـا         العامليةوي ارات منظمة الصحة 

من امهود األوعط س اقا اهلادفة إىل إجياد عالقاا يآزر  ع إج ا اا التصـدي ملسـاال يعـا ي    
مـل البلـدان الـع    الكحول والعنف امنسا  وفريو  سرـ  املناعـة الب ـ ية/ا يدز والسـل. ويع    

وةـط   ـد عملـها الو نيـةت وُ قـّ ا ا  ـد مـن جاسـب          لـي  ارات   االجتمـال حاليـا ع  
 حكوماا ما ال يرل عن  ر عة من هذه البلدان.

 
 عالقات االرتباط بني زيادة الألزن والسرنة والسفري والقانألن معاجلة  

نمية وجامعـة عـيد  م ـاورة     ج ا منظمة الصحة العاملية واملنظمة الدولية لراسون الت - 1٤
ــوزن      “غــ ه ازــيد اهلــادد ”  من رــة  ــادة ال ــة عــن زي ــا يصــنيف منظمــة الصــحة العاملي وف

والسمنة والسك ي والراسون. ومجعـت امل ـاورة حتـت عـرف واحـد مهنـيع   جمـايل الصـحة         
ّب عن حروي املستهلك وغري ةلـك مـن لالـي اجملتمـط املـد . واسصـ       العامة والراسون ومدافعع

ي ايا امل اورة علي التعّ ف علي  مالة للتـد الا الراسوسيـة والسياعـايية املوجـودة  اليعـل        
املن رــة والــع عامــت مســألة الســمنة والســك ي مــن منظــور وقــاايض وحتديــد  هــم امل ــاال     

ة ةلك ما يتصل  التمارة والتميياض والتعّ ف علـي رّواد الـدعو   الراسوسية الراامة والنا  ةت مبا  
ــا النيــط مــن م ــاراتهم        ــد عــبل حتري ــوزن والســمنة والســك ي وحتدي ــادة ال إىل احلــّد مــن زي
واألعــاليب الــع يتبعو ــا للتيلــب علــي العربــاا الــع حيتمــل  ن يعتــ ض صــياغة الت ــ يعااض    

وقـت الحـات اعتضـافت منظمـة الصـحة       و وإعداد يوصياا يرنية   أن عبل املضـي قـدما.   
ــة م ــاورة و نيــة    ــها  الرــاسونت ووقعــت    العاملي ــة وعالقت  فيمــي   ــأن األمــ اض غــري املعدي

مذا ة يياهم مـط املنظمـة الدوليـة لرـاسون التنميـة لتعايـا التعـاون   جمـال الصـحةت مبـا ي ـمل            
 مواةيط  امناط التيذية والن اط البد  والت  يط.
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عألامةل اططةر   استخدام التفنأللألجيات النألوية يف تقييم نسب تفألين اجلسم كأحد  تشجيع  
 املتسببة يف األمرا  غري املعدية

ت وقعت الواالة الدولية لل اقة الذرية ومنظمة الصحة العامليـة ي ييبـاا   201٤  عام  - 15
عمليـة للتعــاون   جمــال ييذيــة ال يــل. و ا ةــافة إىل ةلــكت واصــلت الواالــة دعمهــا الــدول  

 201٤ل املتصـلة  السـمنة. وُ جنـا   عـام     األعضا    اعتخدام الترنياا النووية لترييم امل اا
سســب يكــوين امســم عنــد األ يــال واملــ اهرع  وصــيه  حــد عوامــل ا  ــ      تريــيمم ــ ول ل

املتســببة   األمــ اض املامنــةت لــا  د  إىل يكــوين فهــم  فضــل للعالقــة  ــع سســبة الــدهون       
ااخ امل ـ ول البلـدان   امسم ومل   اتلة امسم وا    املستربلي علي الصحة. وعتسـاعد ستـ  

 الكييلة  ترلي  عب  األم اض غري املعدية   املستربل. ةعلي وةط   امخ الصحة العام
 
 عالقات االرتباط بني األمرا  غري املعدية ومفان العرل معاجلة  

س ـ ا منظمــة العمـل الدوليــة الترـدي اا العامليــة ازدثـة  صــا اا العمـل واألمــ اض       - 16
  املااـة مـن إمجـايل عـب       90مبا   ةلك األم اض غري املعدية الع يستأث   ــ   املتصلة  العملت

 األم اض اليتااة املتصلة  العمل.

وس  ا منظمة العمل الدولية دليلع لدعم جهود الدول األعضا   درام الوقايـة مـن    - 1٧
تعت ومهـا  الـدليل   األم اض غري املعدية ومكافحتها   المامخ الو نية للصـحة والسـالمة املهنيـ   

العملي  س ا  سظام و ـ  لتسـميل األمـ اض املهنيـة وا  ـعار ؤـات والتر يـ  املتعلـا  تحسـع          
 عن احلواد  واألم اض املهنية ومجط  ياساهتا وحتليلها علي الصعيد الو  . الغا  

ت عرـــدا منظمـــة العمـــل الدوليـــة 201٤سيســـان/   يل  30إىل  28و  اليتـــ ة مـــن  - 18
ــوفري      ومن ــ ان ا عــالميةت   ــأن ي ــة إي ــانت مجهوري ــة م ــاورة دوليــة   ين ظمــة الصــحة العاملي

التي ية الصحية مميط العمال. ويضمنت ستـااخ التعـاون   ي ـة   يـا لايـادة حمـم اعـتيادة        
 العمال من التي ية الصحية وجمموعة من املل  اا لريا  حمم هذه التي ية.

ــة  - 19 ــة  ن ــ  حامــة    وقامــت منظمــة العمــل الدولي ت HealthWISEومنظمــة الصــحة العاملي
وهي  داة عملية وي اراية لتحسع امودة   امل افا الصحية. وهتـدف هـذه األداة إىل حتسـع    
 ظ وف عمل العاملع   جمال ال عاية الصحية ويردمي  دماا ةاا جودة  فضل للم ةي.

 
 دراسة عالقات االرتباط بني التجارة والصحة  

ــا /سوفمم     - 20 ــة     201٤ي ــ ين الا ــة ومنظم ــة التمــارة العاملي ــاا منظم ت سظ مــت  ماس
الصــحة العامليــة واملنظمــة العامليــة للملكيــة اليك يــة حلرــة عمــل عــن التمــارة والصــحة العامــة.  
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ومشلت حلرة العمل اعتع اض سظام االيياقاا التماريـة املتعـددة األ ـ اف  اعتبـاره جـا ا مـن       
اقــا لتلبيــة احتياجــاا  ــددة   جمــال الصــحة العامــة. وقــد  مّصصــت   ا جــ ا اا األوعــط س 

جلســة لبحــف املبــادراا املتعــددة األ ــ اف والــمامخ الدوليــة املتعلرــة  ــاألم اض غــري املعديــة    
عضـوا وم اقبـا      30والتياعل الراام  ع التمارة واألمـ اض غـري املعديـة. وما ـل امل ـاراون      

مـن  ينـهم مسـلولون حكوميـون مـن ا داراا املعنيـة  الصـحة         منظمة التمارة العامليـةت واـان  
 والتمارة ومكايب امللكية اليك ية.

 
 تعزيز استخدام تفنأللألجيات األجهزة احملرأللة يف التصدي لألمرا  غري املعدية  

اعتمّ ا منظمة الصحة العاملية واالحتاد الدويل لاليصاالات  التعاون مط جمموعـة مـن    - 21
يرـدمي املســاعدة الترنيـة إىل البلـدان امــا  مـن جمموعـة مــن الـمامخ الو نيــةت         ال ـ اا ت    

ــت ل املعنــــون   ــامخ امل ــ (. Be He@lthy, Be Mobile) “يب مو ايــــل - يب هلاــــي”إ ــــار المســ
ويستخدم هذا المسامخ امل ت ل يكنولوجيا اهلايف ازمول من  جل إيصال املعلومـاا املتصـلة   

 إدارهتـا إىل األفـ اد مبا ـ ةل ويعايـا الـنظم الصـحية عـن   يـا يـدريب           الوقاية من األم اض و
العـــاملع   جمـــال الصـــحة. ويعمـــل البلـــدان الســـبعة امل ـــاراة   المســـامخ )يـــوسس وزامبيـــا 
ــا العظمـــي و ي لنـــدا ال ـــمالية     ــتاريكا واململكـــة املتحـــدة لمي اسيـ والســـنيال واليلـــبع واوعـ

يــة للتصــّدي لدمــ اض غــري املعديــة  االعتمــاد علــي  والنــ ويخ( علــي وةــط  ــ امخ صــحية و ن 
اهلايف ازمول. وقد وةعت وثااا التخ يد والتنييذ من  جل املسـاعدة   يوجيـه البلـدان      

وةـط الصـيغ    2015جمايل ا قالل عن التد ع وم ض السك ي. ومن املتوق ط  ن يتم   عام 
مول للتعامل مـط مسـاال عـ  ان عنـا الـ حم      النهااية للمامخ الصحية املعتمدة علي اهلايف از

والعناية  الصحة والتكنولوجيـا وال صـد والتريـيم وارييـال ةـيد الـدم. و  اوعـتاريكات قـام         
املنتخب الو   لك ة الردم  ن اط مكاف لتسويا  دمـة ال عـاال الرصـرية املتعلرـة  ـا قالل      

  املااــة   األ ــه   ٤0ع عــن التــد عت وهــو مــا  د  إىل  لــوغ معــدل ا قــالل عــن التــد  
اـان عـدد املنضـّمع إليهـا يبلـغ حنـو  لـف  ـخ           األر عة األوىل. وعند إ الي هـذه ا دمـةت  

رعـــالة قصـــرية إىل    80 000ق ا ـــة   mDiabetes عـــبوعيا. و  الســـنيالت  رعـــلت  دمـــة    
مصاه مب ض السك ي  ـالل  ـه  رمضـانت وهـي اليتـ ة الـع يايـد فيهـا اعـتهالل           3 500
ماليع رعـالة قصـرية إىل عـكان السـنيال   ـأن       ٤. واعتمخدمت سيس املنصة  رعال السك 

الوقاية من فريو  إيبوال. ويروم زامبيا  ت وي   دمة رعـاال قصـرية علـي الصـعيد الـو   مـن       
 جل ي ميط النسا  علي إج ا  فح  ع  ان عنا الـ حم. ومـط مـ ور الـامنت الكـن يوعـيط       

قيمــت   البلــدان مــن  جــل يرــدمي املايــد مــن احللــول عــم اهلوايــف   س ــاي الــب  التحتيــة الــع  
 ازمولة علي الصعيد الو  .
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 تعزيز أمناط احلياة الصحية لألطفال واألسر  

ــت          - 22 ــةت يعاوس ــة الصــحة العاملي ــة ملنظم ــل العاملي ــة العم ــار    ــا   إ  ــط التاامه مت ــي ا م
ــة العمــل وا     ــط األعضــا  ا  ــ ين   ف ق ــة    اليوسيســيف م ــري املعدي ــ اض غ ــة لدم ل ــبكة الدولي

( من  جل إصدار دليل لدعوة اممهور ويوعيتـه صصـو   امنـاط احليـاة     NCD Childواأل يال )
الصحية والوقاية من األم اض غري املعدية ومكافحتها وإدارهتا لد  األ يال واملـ اهرع. وهـذا   

ارِّيـي األقـ ان مـن ال ـباه ووعـااد      الدليل موّجه لد صاايع اجملتمعيع واملنظماا الدينية وم
ا عالم    ااية من البي اات ويمعتام إدراجه ايصل    داة االيصال امل ـت اة  ـع واـاالا    

ــة   ــاة ”األمــم املتحــدة املعنوس ــااا للحي ــدورة    (٤)“حر ــدة   ال ــها امدي ــع عتصــدر    بعت ت وال
 .2015ة العامةت    يلول/عبتمم السبعع للممعي

 
 نظم الصحية من التصدي للسرطانمتفني ال  

ــة مــن  ــالل   ساجمهــا للعمــل مــن  جــل عــالم        - 23 ــة الذري ــة لل اق ــة الدولي قامــت الواال
الس  ان  ريادة  عااا  املة م ت اة  ع الوااالا لتريـيم الرـدراا واالحتياجـاا   جمـال     

ــريو ومجهو  imPACTمكافحــة الســ  ان )اعــتع اض   ــة ( يوّجهــت إىل  وز كســتان و نمــا و  ري
ــا.       ــا واوعــتاريكا وموزامبي ــدا وفيمــي وا وايي ــا ورواس ــة ال ــعبية وجورجي الو  الدالر ا ي
ويواصل الواالـة الدوليـة لل اقـة الذريـة ومنظمـة الصـحة العامليـة التعـاون مـط الـدول األعضـا             
ــا         ــن  لباسي ــة   اــل م ــط ا ر ــادية النموةجي ــامخ   املواق ــذ م ــاريط المس ويســاعدا ا   ينيي

ية يزناسيا املتحدة وع ي السكـا وغاسـا وفييـت سـام ومنيوليـا وسيكـاراغوا والـيمن. ومـن         ومجهور
 مالة ةلك م اريطم الك ف املبك  عن عـ  ان الاـدي وعنـا الـ حم   فييـت سـامض و ـدماا        
ال عايـــة املل ِّيـــة   مجهوريـــة يزناسيـــا املتحـــدةض والك ـــف املبكـــ  عـــن عـــ  ان عنـــا الـــ حم  

ــال وي خي  ــا  ــدماا الت ــخي       وعــ  اساا األ ي صــها وعالجهــا   سيكــاراغواض ويعاي
سيكــاراغوا. ومــن  جــل يعايــا الرــدراا الو نيــة   جمــال مكافحــة الســ  انت  جــ ا الواالــة  
الدوليــة لل اقــة الذريــة دوريــع يــدريبيتع )واحــدة عــن وةــط   ــة للعــالم ا  ــعاعي ةــمن  

ا األولويــة ملكافحــة الســ  ان ا  ــة الو نيــة ملكافحــة الســ  ان و  ــ   عــن ا جــ ا اا ةا 
. وقــّدمت الواالــة الدوليــة لل اقــة الذريــة املســاعدة إىل  imPACTاعــتناد ا إىل غ  ــة اعــتع اض 

ــادين املتصــلة  االعــتخدام ا مــن واملــأمون لل ــب ا  ــعاعي        الــدول األعضــا    مجيــط املي
ــه مـــن  ـــالل   ــا للتعـــاون  120ي ـــخي  الســـ  ان وعالجـ ــتر   م ـــ وعا و نيـــا وإقليميـ الـ

 عاــة م اجعــة لضــمان امــودة   جمــال ال ــب النــووي واأل ــعة الت خيصــية          11 وإرعــال

__________ 

  لد ا. 150يدعمها اليوسيسيف    ليةت وهو يمستخدم   المامخ الع 215إىل  حقائق للحياةيم جم من ور  (٤) 
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و دماا قيا  ام عاا ا  عاعية )قيا  ام عاا  ـالوميض احلـ اري(. وصـدرا   العـام     
ــب        ــف جواس ــية مّتصــلة مبختل ــاهخ دراع ــاا ومن ــة واتيب ال ــب ا  ــعاعي  املاةــي يســعة  دل

 للمهنيع ال بيع.
 
 ع استخدام الطب النألوي يف إدارة أمرا  القلب واألوعية الدمأليةتشجي  

ــوم        - 2٤ ــدول األعضــا    اعــتخدام العل ــة دعــم ال ــة الذري ــة لل اق ــة الدولي واصــلت الواال
والتكنولوجيا النووية مـن  جـل يتبـط  مـ اض الرلـب واألوعيـة الدمويـة ورصـدهات مـط الت ايـا           

  إدارة هذه األم اض. و ما ـت حلرـة دراعـية عـن     علي يعايا الت بيا الس ي ي لل ب النووي 
 التعاون مط اممعية األم يكية ل ـب الرلـب    201٤ ب الرلب النووي عم ا ست ست   عام 

النوويت وصدرا وحديا يعلم إلكت و  )يصوي  الت وية الرلبيةت وع ض جملموعة مـن حـاالا   
عـة اعترصــااية لتحديــد التبــاين    األمـ اض الرلبيــة  امل ةــي عـدالو األعــ اض(ت وُ ج يــت درا  

 من الدول األعضا .   66ج عاا ا  عال   إج ا اا  ب الرلب النووي   
 
 تعزيز التسجيل املدين واإلحصاءات احليألية ونظم مراقبة األمرا  وعألامل اططألرة  

صـد  قّدمت منظمة الصحة العاملية املساعدة الترنية إىل البلدان من  جل يعايـا إدمـام ر   - 25
ــاا عمــل لبنــا            ــة   سظــم املعلومــاا الصــحية الو نيــة. وسمظ مــت حلر ــ اض غــري املعدي األم

 لد ا. و ياحت حلرتـا عمـل إقليميتـان اجملـال مهـاا االيصـال الو نيـة املعنيـة          12الردراا   
مب اقبة األم اض غري املعدية لتبادل الدرو  املستيادة عند إس ا  سظم امل اقبـة الو نيـة لدمـ اض    

 األم اض غري املعدية ومكافحتها. غري املعديةت ولت ميط وةط األهداف الو نية للوقاية من

و س ــأا الواالــة الدوليــة لبحــو  الســ  ان  ر عــة م ااــا إقليميــة لتســميل م ةــي     - 26
الس  انت ومن املامط إس ا  م ااين إةافيع. وامل ااا هـي جـا  مـن املبـادرة العامليـة  س ـا        

و  الســـ  انت والـــع يســـاعد ســـ  ان الـــع يرودهـــا الواالـــة الدوليـــة لبحـــعـــمل  مل ةـــي ال
  احلصول علي  ياساا عالية امودة عن معّدالا ا صـا ة  السـ  ان ومعـّدالا  رـا       البلدان

ــاة مــن  ــالل الت ــوي  املســتدام لســمالا الســ  ا     ــه علــي قيــد احلي ن املســتندة إىل املصــا ع  
 السكاسية. البياساا

منظمة الصحة العاملية يوجيهاا لدعم إدمام إ ـار ال صـد العـاملي ال ـامل     و صدرا  - 2٧
للوقاية من األم اض غري املعدية ومكافحتها   سظم املعلومـاا الو نيـة. ويتضـّمن التوجيهـاا     

ا عـالمية  يعاريف ومواصياا املل  اات وقد ج   اعتخدامها حىت ا ن   مجهورية إيـ ان  
 وجنوه  ف يريا واهلند.
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 ملعدية يف نظم املعلألمات الألطنيةإدماج مؤشرات األمرا  غري ا  

 صدرا منظمة الصحة العاملية مذا ة يوجيهيـة عـن عـبل إدرام مل ـ اا األمـ اض       - 28
 غري املعدية   سظم املعلوماا الو نيةت وج   ي بيرها   ثالثة  لدان.  

الا ا صـا ة  السـ  ان   ومجعت الواالة الدولية لبحو  السـ  ان البياسـاا عـن معـدّ     - 29
والوفياا الناغة عنه من عمالا م ةي الس  ان ومن قاعدة  ياساا الوفيـاا التا عـة ملنظمـة    
الصــحة العامليــة. وين ــ  الواالــة الدوليــة لبحــو  الســ  ان الترــدي اا الو نيــة عــن معــّدالا  

ب ا عاقـة عـن   ا صا ة  الس  ان واست اره والوفياا الناغة عنـه وعـنواا العمـ  املعدلـة حسـ     
هـذه   GLOBOCAN. ويـوف    GLOBOCAN  يا التحديااا املنتظمة ألداهتا ال ـبكية املسـّماة   

ـــ     ــول امــنس ل ــة مصــنيةل سســب الســن وس ــا مــن  ســوال الســ  ان   2٧ا حصــا اا العاملي سوع 
   العان. لدا   مجيط  حنا 18٤ال ايسية   

 
السةلع الغذائيةة للبلةدان الةت ال تتةألافر فيهةا       تقديرات استهالك الفحةألل اسةتنادا إب بيانةات      

 بيانات عن مبيعات املشروبات الفحأللية أو تتألافر بصألرة غري كاملة

 201٤سم  ا يردي اا منظمة الصحة العاملية عـن اعـتهالل الكحـول    بعـة عـام       - 30
ملنظمـة   من ير ي  احلالة العاملية عن الكحول والصحةت الع يستخدم  ياساا  عبة ا حصـا اا 

  لدا.   89األغذية والاراعة من 
 
إدمةةاج الألقايةةة مةةن األمةةرا  غةةري املعديةةة ومفافحتةةها يف االسةةتجابة للفةةألار  اإلنسةةانية          

 وحاالت الطألارئ

ــة      201٤  عــام  - 31 ــذ احلــ ه العاملي ــه من ــي مســتو  ل ــداد امل ــ دين إىل  عل ــط يع ت اريي
ج ع مط منظمة الصحة العاملية وعـدد آ ـ    الااسية. وعملت ميوةية األمم املتحدة ل لون الال

من  عضا  ف قة العمل علـي دعـم الـمامخ الو نيـة للتصـدي لدمـ اض غـري املعديـة   حـاالا          
الكــوار  وال ــوارد ا سســاسية. وجيــ ي العمــل علــي وةــط  داة لتريــيم احتياجــاا امل ــ دين   

اليعالـة مـن حيـف التكليـة     دا ليا والالج ع املصا ع  أم اض غري معديـةت ويعايـا التـد الا    
للمصا ع  األم اض غري املعديةت وإعداد جمموعة م ـت اة  ـع الواـاالا مـن مـواد ال ـوارد       

 ض غري املعدية   حاالا ال وارد.الصحية ملعامة املصا ع  األم ا
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ــاا       2اهلــدف    ــع اياس ــم   ــت املالا ــة و  الوق ــاا  صــورة منهمي ــادل املعلوم   ييســري يب
املتحدة واملنظماا احلكومية الدولية   أن ما هو قـاام ومـا هـو مرـ ر مـن      منظومة األمم 

ــة     ــ اض غـــري املعديـ ــة مـــن األمـ ــة إىل الوقايـ ــ ة ال اميـ ــت اييمياا والـــمامخ واألس ـ االعـ
آثارها علـي الصـعد العـاملي وا قليمـي والـو  ت  وعـاال مـن  ينـها          ومكافحتها وختييف 

 عضـا  ف قـة العمـلت ويعمـيم آ ـ  املعلومـاا       إس ا  مجاعة افت اةية من املمارعع يضم 
 استظام علي امل ت اع فيهات وإعداد قاامة مـ د  س ـ ة منظومـة األمـم املتحـدة املتعلرـة       

 تهات وحتديف يلك الراامة  استظام الوقاية من األم اض غري املعدية ومكافح
 

 املعلألمات على الصعيد العامليتيسري تبادل   

ــي  - 32 ــافت اليوسيســـــ ــورلت  اعتضـــــ ــل )سيويـــــ ــة العمـــــ ــف لي قـــــ ــال الاالـــــ  ف االجتمـــــ
جتمــــال مــــط منظمــــة الصــــحة ( وي ــــارات   رااعــــة اال201٤حاي ان/يوسيــــه  16-1٧

عضــوا اعتع ةــوا الترــدم ازــ ز   ينييــذ   ــة العمــل لليتــ ة  23وحضــ  االجتمــال  العامليــة.
للــمامخ يرــوا علــي   ــد ت واّييرــوا علــي  ــخ للمجمــة امل ــت اة للبعاــاا واي 2015-201٤
 .(5)امل ت اة

 13-11واعتضافت منظمة األغذية والاراعة االجتمال ال ا ـط لي قـة العمـل )رومـات      - 33
(ت وي ــارات مــط منظمــة الصــحة العامليــة   رااعــة االجتمــال. وحضــ   2015 ــباط/فماي  
عضــوا اعتع ةــوا الترــدم ازــ ز     ــة العمــل وساق ــوا عــبل يســ يط الترــدم   1٧االجتمــال 

وجمـاالا ي اياهـا. وعمـالل     201٧-2016وهيكـل   ـة العمـل لليتـ ة      2015عـام    الل
من   ة العمل العاملية ملنظمـة الصـحة العامليـة     3ت ومت ي ا مط اهلدف 2013/12 ر ار اجمللس 

)احلد من عوامل ا    الرا لة للتيـيري لدمـ اض غـري املعديـة و ـدداهتا االجتماعيـة مـن  ـالل         
لاياة لتحسع الصحة(ت ُاّ   يـوم ملكافحـة التبـغت مبـا   ةلـك العمـل علـي        هتي ة  ي اا  اا  م

دعــم التنييــذ املعمــل اليياقيــة منظمــة الصــحة العامليــة ا  اريــة   ــأن مكافحــة التبــغ مــن قبــل   
 .(6)   اف االيياقية

و  االجتمــال ال ا ــطت اّييــا األعضــا    ف قــة العمــل علــي إس ــا  الي يــا املواةــيعي    - 3٤
 صيض يعا ي الكحول علي حنو ةار الذي عتت ارل   رااعـته منظمـة الصـحة العامليـة     املع 

 و  سامخ األمم املتحدة ا امنااي.

__________ 

 .http://www.who.int/nmh/ncd-task-force/enموجا االجتمال متاح علي ال ا د التايل   (5) 
 .http://www.who.int/nmh/ncd-task-force/enمتاح علي ال ا د التايل   (6) 
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و عدا ف قة العمل ورقة مناق ة عن يناول هي ـاا إدارة الكياسـاا األعضـا    ف قـة      - 35
ــا.       ــة   عياعــاهتا واعــت اييمياهتا و   ه ــ اض غــري املعدي واعتع ةــت العمــل ملوةــول األم

الورقــة األولويــة املمنوحــة لدمــ اض غــري املعديــة   جــداول  عمــال هي ــاا إدارة ملعســاا    
ت وةـّمت إعـهاماا مـن    2015منظومة األمم املتحدةت وال عيما     ة التنمية ملا  عد عام 

ت سوق ـت  2015و  201٤عضوا من  عضا  ف قة العمـل. و ّينـت الورقـة  سـهت   عـامي       23
ض غري املعدية   اجتماعاا اهلي اا ا دارية ملنظمة األغذيـة والاراعـةت والواالـة    مسألة األم ا

ــةت     الدوليــة لل اقــة الذريــةت وميوةــية  ــلون الالجــ عت واليوسيســيفت ومنظمــة العمــل الدولي
واهلي ـة الدوليـة مل اقبـة املخـدراات واالحتـاد الــدويل لاليصـاالات ومنـة األمـم املتحـدة الداامــة          

لتيذيةت ومنظمـة الصـحة العامليـةت ومنظمـة التمـارة العامليـةت واللمنـة األوملبيـة الدوليـةت          املعنية  ا
و  الدورة السادعة مللمت  األ  اف   ايياقية منظمة الصحة العامليـة ا  اريـة   ـأن مكافحـة     
ــة         ــد عــبل إدرام مســألة األمــ اض غــري املعدي ــة العمــل علــي حتدي التبــغ. واّييــا  عضــا  ف ق

 ي اا ا دارية   السنة املربلة.ا اهلمناق ا

علــي مــا اــان عليــه عنــد   2015-201٤وفيمــا عــيظل  هيكــل   ــة العمــل لليتــ ة   - 36
االييــاي األويلت وافرــت ف قــة العمــل   االجتمــال ال ا ــط علــي وةــط   ــة عمــل لليتــ ة           

ددة يتضّمن إج ا اا  ددة األ   الامنية ومنظ مـة وفرـا لدهـداف السـتة ازـ      2016-201٧
  ا تصاصاا ف قة العمل. وُ لب إىل األماسـة يـول ي قيـادة عمليـة وةـط ا  ـة امديـدةت مـط         

 .2015-201٤من   ة العمل لليت ة  م اعاة الدرو  املستيادة
 
 تيسري تبادل املعلألمات على الصعيد اإلقليري  

ــام      - 3٧ ــي املســتويع ا قليمــي ودون ا قليمــيت  س ــ ت   ع ــاا ي201٤عل ــة ي ييب عاوسي
رييــة  ــع ملعســاا منظومــة األمــم املتحــدة    ورو ــا ومن رــة آعــيا وازــيد اهلــادد.    غــري

وهتدف هذه الت ييباات الع يم ار إليها  صـورة غـري رييـة ايـ ي عمـل إقليميـة  و جمموعـاا        
مواةيعية إقليميةت إىل زيادة الـوعي  العـب  املمكـن غّنبـه النـايخ عـن الوفيـاا املبكـ ة  سـبب          

املعديـةت وإىل معامـة عالقـاا االريبـاط  ـع األمـ اض غـري املعديـة وعمـل  ف قـة            ألم اض غريا
األمم املتحدة الر  يةت ويعايا احلـوار ويبـادل املعـارف وا ـماا   جمـال التصـّدي لدمـ اض        

 عاـة م ـت اة  ـع ف قـة العمـل املعنيـة        2015املعدية. وُ وفـدا إىل يوسيـا   آةار/مـار      غري
م اض غري املعدية وف قة عمل امل ت اة  ع وااالا األمم املتحدة   ازيد اهلـادد املعنيـة    األ

 األم اض غري املعدية ومكافحتها.  الوقاية من
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  ييســري احلصــول علــي معلومــاا عــن املــوارد املتــوف ة لــدعم امهــود الو نيــة  3اهلــدف   
آثارهـات وح ـد املـوارد     ال امية إىل الوقاية من األم اض غري املعدية ومكافحت ها وختييـف 

الالزمة لتنييذ األس  ة املتيا عليهات مبا فيها املوارد الالزمة للمامخ امل ـت اة الـع يمنيـذ    
 جملموعة األمم املتحدة ا امنااية  إ ار املبادد التوجيهية 

 
 تتبّةع مسار املساعدة اإلمنائية الرمسية املقّدمة لألمرا  غري املعدية  

ت الــع يعّهــد فيهــا وزرا  ولالــو  201٤مــن الوثيرــة ا تاميــة لعــام   33مــالل  ــالير ة ع - 38
الدول واحلكوماا ور عا  الوفود  دعوة منـة املسـاعدة ا امناايـة مبنظمـة التعـاون والتنميـة         
امليدان االقتصـادي للنظـ    وةـط قـاسون لدمـ اض غـري املعديـة مـن  جـل حتسـع يتب ـط مسـار             

امناايـة ال ييـة املرّدمـة لـدعم امهـود الو نيـة ال اميـة إىل الوقايـة مـن األمـ اض غـري            املساعدة ا 
املعديــة ومكافحتــهات وّجــه املــدي  العــام ملنظمــة الصــحة العامليــة رعــالة إىل األمــع العــام ملنظمــة 

لوعـاال   لـب فيهـا التوجيـه   ـأن السـبل وا      201٤التعاون والتنميـة   ي ـ ين الاـا /سوفمم    
 لة  تيعيل االلتاام.الكيي
 
 حشد املألارد من أجل تنفيذ أنشطة فرقة العرل  

ــ ة     - 39 ــواردة     ــة العمــل لليت مــن  2015-201٤ يــت معظــم األمــوال لدس ــ ة ال
يّمعاا  عضا  ف قة العملت وهي ليست خمصصـة لدمـ اض غـري املعديـة حتديـدا. ومبـا  ن هـذا        

 ينييـذ   ـة العمـل ينييـذا اـاماللت يرـوم  عضـا         النهخ ليس مستداما وال يمحتمل  ن يلدي إىل
خمتارون حاليا  وةط   امخ م ـت اة للعمـل علـي الصـعيد الر ـ ي وفرـا للمـذا ة التوجيهيـة         
جملموعة األمم املتحدة ا امنااية   أن المامخ امل ت اة  ييـة يعب ـة املـوارد مـن  جـل الوقايـة مـن        

ــا إدارة األمــ    ــهت ومــن  جــل يعاي ــو     الســ  ان ومكافحت ــي املســتوين ال ــة عل  اض غــري املعدي
وازليت واحلد من يعا ي الكحول علي حنو ةار. وعيم ي العمل علي يوفري املعلومـاا عـن   
املوارد املتاحة لدعم امهـود الو نيـة ال اميـة إىل الوقايـة مـن األمـ اض غـري املعديـة ومكافحتـها          

لتنسيا العاملية   ـأن الوقايـة مـن األمـ اض     علي ةو  ستااخ ما يبذله الي يا العامل التا ط  لية ا
غري املعدية ومكافحتها   منظ مـة الصـحة العامليـة مـن جهـود للتوصـية   ـ ي ووعـاال اييلـة          
ــوارد          ــاام ال ــا االلت ــي حتري ــدول عل ــة مــن غــري ال ــدول األعضــا  وامهــاا الياعل  ت ــميط ال

 )د( من ا عالن السياعي. ٤5 ير ةال
 
 صحاب املصاحل اطاصة بغري وجه حقعرل من أن يؤثر فيها أمحاية أنشطة فرقة ال  

  لط  عضا  ف قة العمل  عضهم  عضا علي عياعاهتم الي دية   أن يضـاره املصـا ت    - ٤0
ــة عــن لارعــاا ملعســاا        ــ  منظمــة الصــحة العاملي ــواردة   ير ي ــك السياعــاا ال مبــا   ةل
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. وقــد (٧) يعاملــها مــط الر ـال ا ــا  منظومـة األمــم املتحــدة فيمـا يتعلــا  تضــاره املصـا      
 ما لديهم من  واغل   هذا الصدد. ياحت ف قة العمل لدعضا  منتد  ياريوا فيه 

 
  يعايا  س  ة الدعوة إىل يعايا األولوية الع متنحهـا   ـد التنميـة الدوليـةت مبـا      ٤اهلدف   

غري املعدية ومكافحتهات ت ملسألة الوقاية من األم اض 2015فيها   ة التنمية ملا  عد عام 
وازافظة علي ح   ر عا  الدول واحلكوماا علي الوفا   التااماهتمت من  الل  ياسـاا  

 ويراري  وم اراة   األف قة يض لط ؤا مسلولو األمم املتحدة ال فيعو املستو 
 
 تنفيذ خريطة الطريق املتعلقة بااللتزامات  

الـع اعتمـدهتا اممعيـة العامـة لدمـم املتحـدة          201٤حددا الوثيرـة ا تاميـة لعـام     - ٤1
امهـود الـع ال غـ  عـن مواصـلتها وزيادهتـا لتنييـذ   ي ـة ال  يـا املتعلرـة            68/300ق ارها 

ــ ة     ــواردة   ا عــالن السياعــي. ويتضــمن الير ــاا ال ــام    30 االلتاام ــة لع ــة ا تامي ــن الوثير م
الــع ينبيــي علــي الــدول األعضــا   ن ينيــذها عــددال مــن التــدا ري ازــددة األ ــ  الامنيــة  201٤

. واعتع ةـت ف قـة العمـل هـذه التـدا ري   اجتماعهـا ال ا ـط        2016وعام  2015سلول عام 
من  جل يعايا الـدعم املرـّدم إىل الـدول األعضـا . وعـيردم األمـع العـام واملـدي  العـام ملنظمـة           

ــة لدمــم املتحــدة   عــ     ــة العام ــة إىل اممعي ــ ال عــن الترــدم ازــ ز    201٧ام الصــحة العاملي ير ي
عيكون مباا ة إعهام   االجتمـال ال فيـط املسـتو  الاالـف للممعيـة العامـة املعـ   الوقايـة مـن          

   .2018األم اض غري املعدية ومكافحتها الذي عيمعرد   عام 
ــة )جنيـــفت  للمملـــس التنييـــذي  136واعتع ةـــت الـــدورة  - ٤2 ملنظمـــة الصـــحة العامليـ
ــاي  اــاسون ا 26 ــار     2015 ــباط/فماي   3 -لاا /ين ــة   إ  ــه املنظم ــوم   ــذي ير ــدور ال ( ال

 ج ا  اعتع اض ويريـيم   201٤متا عة اجتمال اممعية العامة ال فيط املستو  الذي عمرد عام 
. و لــب (8) ــاملع للترــّدم ازــ ز علــي صــعيد الوقايــة مــن األمــ اض غــري املعديــة ومكافحتــها  

إىل املدي  العام ملنظمة الصحة العاملية س   مـذا ة يرنيـة    EB136 (13)اره اجمللس التنييذي   ق 
صصــو  االلتاامــاا  201٧  األ ــه  املربلــة يتنــاول ايييــة إفاديــه اممعيــة العامــة   عــام   

 .2011و  ا عالن السياعي لعام  201٤الو نية الواردة   الوثيرة ا تامية لعام 
 

__________ 

 .EB136/5اسظ  الوثيرة  (٧) 
 .EB136/11 اسظ  الوثيرة (8) 
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 2015ات خطة التنرية ملا بعد عام إدراج مسألة األمرا  غري املعدية يف مناقش  
يتضمن ير ي  ف يا اممعية العامة العامل امليتوح  اه العضوية املع   أهـداف التنميـة    - ٤3

لوفيـاا املبكـ ة النامجـة عـن األمـ اض      ( هـدفال مرت حـال يتماـل   يرلـي  ا    A/68/970املستدامة )
ــة  نســبة الالــف سلــول عــام    ــا الصــحة    2030غــري املعدي ــة والعــالمت ويعاي مــن  ــالل الوقاي

 والسالمة العرلية.
ت قـ را اممعيـة  ن يكـون مرتـ ح الي يـا العامـل       68/309و  ق ار اممعية العامـة   - ٤٤

مة الـوارد   ير يـ ه هـو األعـا  ال ايسـي      امليتوح  اه العضوية املع   أهداف التنمية املسـتدا 
ت مـط  2015الذي يسـتند إليـه إدمـام  هـداف التنميـة املسـتدامة     ـة التنميـة ملـا  عـد عـام            

ــدورة        ــة   ال ــة الدولي ــاوض احلكومي ــة التي ــه عــيمنظ    مــد الا   ــ     عملي التســليم  أس
 التاععة والستع للممعية.

 
لعاملية الطألعيةة التسةعة املتعلقةة بالألقايةة مةن األمةرا  غةري        الترويج جلدوى حتقيق األهداف ا  

 املعدية ومفافحتها
ت  صــدرا منظمــة الصــحة العامليــة التر يــ  العــاملي عــن   2015  اــاسون الاا /ينــاي   - ٤5

ت وهـو ثـا  إصـدار هلـذا التر يـ . و ـارل  عضـا  ف قـة         201٤حالة األم اض غري املعدية لعام 
التر يــــ . وحيــــدد التر يــــ  الصــــعو اا واليــــ   وا جــــ ا اا   العمــــل   مناعــــبة إ ــــالي

 2010األولوية لتحريا األهداف التسعة. وي د   التر ي  يرـدي اا  ـد األعـا  لعـام      ةاا
  أن معّدالا الوفياا الناغة عن األم اض غري املعدية وعوامل ا    املتصلة ؤذه األمـ اضت  

. ويـ د   التر يـ    2015التردم از ز  ـد ال مـن عـام     سيف يستند إليها البلدان   ا  الغ عن
( 2012 يضا  حد  التردي اا املتاحة عن الوفيـاا النامجـة عـن األمـ اض غـري املعديـة )عـام        

(. ويدعو التر ي  مجيط احلكوماا إىل الوفـا   التااماهتـا   2012-2010وعوامل ا    )اليت ة 
   .201٤الواردة   الوثيرة ا تامية لعام 

ت  صدرا منظمة الصحة العاملية التر ي  العـاملي عـن احلالـة فيمـا     201٤و   يار/مايو  - ٤6
يتصل  الكحول والصحةت الذي يردم زة عامة عاملية عن اعتهالل الكحول وعالقته  الصـحة  
العامــةت وا ثــار الصــحية املت يبــة علــي اعــتهالل الكحــولت و  ــكال التصــدي هلــذه املســألة   

 و نية.السياعاا ال
و  يعــاون وثيــا مــط آليــة التنســيا العامليــة ملنظمــة الصــحة العامليــة   ــأن الوقايــة مــن     - ٤٧

األم اض غري املعدية ومكافحتهات يعد ف قة العمل محلة إعالمية عامليـة للتـ ويخ مـدو  حتريـا     
 مـن عـب  األمـ اض غـري املعديـة     األهداف العاملية ال وعيـة التسـعة مـن  جـل إجيـاد عـان  ـال        

http://undocs.org/ar/A/68/970
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ــع ــام    الـ ــول عـ ــها سلـ ــن غنبـ ــ اا       2025الكـ ــدان وال ـ ــا  البلـ ــا  وفـ ــاايت رهنـ ــد  ـ اموعـ
 امل ت اة. ماهتم التاا
 

  إدمام  عمال ف قة عمل األمم املتحدة امل ت اة  ـع الواـاالا املخصصـة ملكافحـة     5اهلدف   
املعنيـة   التبغت    ي من  ينها اعتخدام مصيوفة األعمـال الـع اةـ لط ؤـا  عضـا  ف قـة العمـل       

 تنييذ ايياقية منظمة الصحة العاملية ا  اريـة املتعلرـة مبكافحـة التبـغت والتأاـد مـن  ن مكافحـة        
 التبغ عوف يستم  ويع ي األولوية الع يستحرها   عياي والية ف قة العمل امديدة

ال يـاال  عضــا  ف قــة العمــل مـدراع مــا يوليــه واليــة الي قـة مــن ي ايــا  ــا  علــي     - ٤8
ــة  ن يســتم  مكافحــة التبــغ و ن يمع ــي      مكاف ــاامهم  كيال ــون علــي الت حــة التبــغت امــا ال ياال

 األولوية الع يستحرها.
ويضمنت الر اراا املتخذة   الدورة السادعة ملـلمت    ـ اف ايياقيـة منظمـة الصـحة       - ٤9

 ية والضـ يبيةت  العاملية ا  ارية   أن مكافحة التبغ اعتماد مبادد يوجيهية لتنييذ التدا ري السـع 
و ياراا عياعايية ويوصـياا   ـأن  ـداال زراعـة التبـغ املسـتدامة اقتصـاديالت ويعايـا التـدا ري          
ــد         ــلمت  األ ــ اف إىل حتدي ــا م ــكت دع ــة. و ا ةــافة إىل ةل ــة ا  اري ــذ االيياقي املســتدامة لتنيي

 2025 حـدا  اخنيـاض   اعـتهالل التبـغ سلـول عـام        2015األهداف الو نية سلول عام 
وفرا لدهداف العاملية ال وعية املتعلرة  الوقاية من األم اض غـري املعديـة ومكافحتـها. ويت يـب     
ــام           ــع الع ــ  األم ــبع   ير ي ــة العمــلت امــا هــو م ــي عمــل ف ق ــار عل ــ اراا آث ــي هــذه الر عل

(E/2012/70  عن ف قة العمل امل ـت اة  ـع )        الواـاالا املخصصـة ملكافحـة التبـغت فيمـا يتصـل
  دعم آلياا املساعدة الع وةعها ملمت  األ  اف.

 
 التنسيق على الصعيد الألطين  

ــامخ األمــم املتحــدة ا امنــااي يرــدمي الــدعم لد ــ اف   الوفــا   التااماهتــا      - 50 يواصــل   س
مسـامخ ا امنـااي   التريـيم امل ـت ل     العامة املنصو  عليها   االيياقية ا  اريـة. وقـد  ـارل ال   

لالحتياجاا املتعلرة  تنييذ االيياقية من  الل املكايب ا قليمية والر  يـة واملنسـرع املرـيمع    
  يوغو وجامايكا ومجهورية الو  الدالر ا ية ال عبية والكوسيـوت ومـن  ـالل االجتماعـاا     

اهلــادد حســب يصــنيف منظمــة الصــحة ا قليميــة   املن رــة األورو يــة ومن رــة غــ ه ازــيد 
ــة. و  عــام   ــة االيياقيــة ا  اريــة وثيرــة  عنــوان       201٤العاملي ت س ــ  المســامخ ا امنــااي و ماس

خت يد التنمية ومكافحة التبغ  إدرام ايياقية منظمة الصحة العامليـة ا  اريـة   ـأن مكافحـة     ”
   .“د الو  التبغ    دواا خت يد التنمية   األمم املتحدة وعلي الصعي

http://undocs.org/ar/E/2012/70


 E/2015/53 

 

18/28 15-04777 

 

ومت يال مط العمل األوعط س اقال ال امي إىل ي ـميط  ف قـة األمـم املتحـدة الر  يـة علـي        - 51
إدرام الوقايــة مــن األمــ اض غــري املعديــة ومكافحتــها     ــ  عمــل األمــم املتحــدة للمســاعدة  

ا صـداراا  ا امناايةت عيواصل المسامخ ا امنااي دعم مجيط البلـدان   إدرام مكافحـة التبـغ      
امديـــدة أل ـــ  عمـــل األمـــم املتحـــدة للمســـاعدة ا امناايـــة و  اعتع اةـــاا منتصـــف املـــدة. 
وعيواصـل المسـامخ ا امنــااي والبنـك الـدويل امل ــاراة   االجتماعـاا ا قليميـة و  البعاــاا       

 امل ت اة لترييم االحتياجاا.
 
 أسعار التبغ والورائب املفروضة عليه  

ــه )  واصــل البنــك الــ  - 52 (. وزاد E/2012/70دويل دعــم  س ــ ة مكافحــة التبــغ وفرــال لواليت
مـن االيياقيـة ا  اريـة  عـد إعـادة هيكلـة لارعـته العامليـة          6البنك من الت ايا علي دعم املادة 

ــدويل   ا      ــك ال ــا  ــارل البن ــة. ام ــة  الصــحة والســكان والتيذي ــلمت    املعني ــدورة السادعــة مل ل
 من االيياقية ا  ارية. 6األ  اف وقدم يعليراا   أن املبادد التوجيهية لصياغة املادة 

ويعد البنك الدويل ومنظمة الصحة العاملية و ماسة االيياقية ا  ارية حاليـال   ـة عمـل     - 53
لـدان   ـأن التـدا ري    م ت اة لدعم البعااا امل ـت اة لتريـيم االحتياجـاا ويرـدمي املسـاعدة للب     

 السع ية والض يبية.
وواصلت منظمة الصـحة العامليـة يرـدمي املسـاعدة الترنيـة لـوزاراا املاليـة لـدعم الـنظم           - 5٤

ــدان      ــة لبل ــة واعتع اةــها. و ا ةــافة إىل ةلــكت سمظمــت حلرــاا عمــل يدريبي الضــ يبية احلالي
 متعددة   جمال الض ااب املي وةة علي التبغ.

 
 لقواء على االجتار غري املشروع مبنتجات التبغبروتألكألل ا  

 ــالل الــدورة السادعــة ملــلمت  األ ــ اف   االيياقيــة ا  اريــةت دعــت األ ــ اف إىل    - 55
ــه. ودعــت األ ــ اف  يضــا إىل  ــد  سيــاة      ي ــميط التصــديا علــي المويواــول واالسضــمام إلي

اممارل العامليـة ومكتـب األمـم     المويواولت مبا   ةلك من  الل ازافل املناعبة مال منظمة
املتحدة املع   املخدراا وام الة ومنظمة التمارة العاملية وغريهـا مـن املنظمـاا الدوليـة ةاا     
ــال  إس ــا  منــة مــن ا ــما  للمســاعدة   إعــدا       الصــلة. ويرــوم  ماســة االيياقيــة ا  اريــة حالي

 سياة المويواول. امل ورة الترنية والراسوسية للبلدان من  جل يس يط  د 
وقــد قــدمت منظمــة الصــحة العامليــة الــدعم الــتر  إىل  ماســة االيياقيــة ا  اريــة             - 56

االجتماعاا العاملية وا قليمية للمضي قدمال   التصديا علي المويواـول وإةاـا  الـوعي مـن     
ت 2015عـام   الل التعامل مط التمّمعاا ا قليميـة واالقتصـادية واالحتـاداا امم ايـة. و      
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عيكون موةول اليوم العاملي لوقف التد ع الذي حتتيل  ـه منظمـة الصـحة العامليـة هـو إ ـا        
 االغار غري امل  ول مبنتماا التبغ.

 
تألصةةةيات سياسةةةاتية بشةةةأن البةةةدائل املسةةةتدامة اقتصةةةاديا  الةةةت  فةةةن االستعاضةةةة  ةةةا عةةةن     

 التبغ زراعة
االجتمال ال ا ط للي يا العامل املنباا عن مـلمت    ارل عدد من  عضا  ف قة العمل    - 5٧

األ  اف واملع   البداال املستدامة اقتصاديال الع الكن االعتعاةة ؤا عن زراعـة التبـغ. ويعتـام    
التعاون مـط  ماسـة االيياقيـة ا  اريـة      2015منظمة األمم املتحدة لدغذية والاراعة  الل عام 

ملردمة لد ـ اف   جمـال يـوفري البـداال الـع يسـتعاض ؤـا عـن         لتوعيط س اي املساعدة الترنية ا
 زراعة التبغ.

ت  ارات منظمة العمل الدولية   الي يـا العامـل املعـ   البـداال     201٤و الل عام  - 58
املستدامة اقتصاديال الع الكـن االعتعاةـة ؤـا عـن زراعـة التبـغت وهـي عتواصـل دعـم األعمـال           

 ا اجملال.املتصلة  االيياقية   هذ
 
 التجارة والتبغ  

علــي النحــو الــوارد   ير يــ  األمــع العــام عــن ف قــة العمــل امل ــت اة  ــع الواــاالا   - 59
(ت متاــل ال عــون املــدفول ؤــا ةــد يــدا ري مكافحــة التبــغ  E/2012/70املخصصــة ملكافحــة التبــغ )

ة ومحاية االعـتاماراا  عـدا جديـدا ملراومـة عياعـاا مكافحـة التبـغ مـن          دعو  حت ي  التمار
 الل التراةي. ومن األمالة ال اهنة علي ةلك إج ا اا التسـوية الـع قـام اـل مـن إسدوسيسـيا       
و وا اسيــا واممهوريــة الدومينيكيــة واو ــا وهنــدورا   تح يكهــا   منظمــة التمــارة العامليــة  

سو ا للتيليف ا ايل مـن التصـاميم والعالمـاا التماريـةت واـذلك      ةد  عت اليا   ما يتعلا  را
ال عون الراسوسية الع قدمتها   اة فيليب موريس اعتنادال إىل ايياقـاا االعـتامار الاناايـة ةـد     
حكــومع  عــت اليا و وروغــواي   مــا يتعلــا  التــدا ري ا اصــة  ــالتيليف والوعــم. و  الــدورة 

ــاراا   السادعــة ملــلمت  األ ــ افت جــ  ــي التعــاون   اعتك ــاف ا ي    ي ــميط األ ــ اف عل
الراسوسية الع الكن  ن يرلل إىل  دىن حد لكن خمـا   اعـتخدام صـناعة التبـغ صـكول التمـارة       
الدوليــة وصــكول االعــتامار دون وجــه حــا لل عــن   يــدا ري مكافحــة التبــغت وجــ   حــف    

ل التمــارة واالعــتامار سيــف يم اعــي  األ ــ اف علــي يعايــا التعــاون املتعــدد الر اعــاا   جمــا 
اعتبــاراا الصــحة العامــة   املياوةــاا التماريــة. ويعمــل  ماســة االيياقيــة ا  اريــة حاليــال مــط  
ملمت  األمم املتحدة للتمارة والتنمية )األوسكتاد( لإل الغ عـن التـأثري ازتمـل ألحكـام التمـارة      

 ة   البلدان النامية.واالعتامار امديدة علي ينييذ االيياقية ا  اري
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وقــدمت منظمــة الصــحة العامليــة الــدعم الــتر  للبلــدان الــع يواجــه منازعــاا قاسوسيــة     - 60
ولتلــك الــع ينظــ    ينييــذ عياعــاا قــد يــلدي إىل منازعــاا   املســتربل. وسظمــت منظمــة   

دافعع الصحة العامليـة دوراا يدريبيـة علـي املسـتويع الر ـ ي ودون ا قليمـي للمحـامع واملـ        
عن الصحة العامة من  جل  نا  الردراا املتعلرة  احليلولة دون يردمي ال عون الراسوسيـة الدوليـة   
الــع قــد يواجههــا البلــدان   املســتربل و ــال د علــي يلــك ال عــون. وينبيــي  ن يرــوم اــل مــن   

 هـذا العمـل   منظمة التمارة العاملية واألوسكتاد واملنظمة العاملية للملكية اليك يـة  ـدور  اـم     
لــدعم البلــدان   ينييــذ االيياقيــة ا  اريــة دون  ن يانيهــا الــدفول عدالــة الســند الــع يرــدمها     

 صناعة التبغ   ما يتعلا  رواسع التمارة  و االعتامار.
ت  ــارل األوسكتــاد   حلرــاا عمــل سمظمــت لبلــدان متعــددة   ــأن   201٤و  عــام  - 61

األورو يــة ومن رــة غــ ه ازــيد اهلــادد حســب يصــنيف   التمــارة ومكافحــة التبــغ   املن رــة
 منظمة الصحة العامليةت اما واصل يردمي الدعم للبلدان عند ال لب.

وععيال إىل متكع األ  اف من ال د  يعالية علي ال عون الراسوسيـة الـع يرـدمها صـناعة      - 62
ــة ا  اريــة العمــل مــط م اــا ماايــب      للمعــارف املتصــلة التبــغ ةــدهات يواصــل  ماســة االيياقي

 الراسون والس  ان. ويعمل جامعة األمـم املتحـدة مـط منظمـة الصـحة العامليـة و ماسـة االيياقيـة         
ــة علــي يوعــيط  ــبكتها مــن امللعســاا وا ــما  لن ــ   عمــاهلم   منصــة املعلومــاا      ا  اري

 ا اصة  االيياقية ا  ارية.
ــة من    - 63 ــة امل ــاراة حتــت مظل ــة االيياقي ــة ام اقــب     ويواصــل  ماس ظمــة الصــحة العاملي

هي اا منظمة التمارة العامليةت ومنها علي عبيل املاال اجمللس املع   امواسب التماريـة حلرـوي   
امللكية اليك ية واللمنة املعنية  احلواجا الترنية للتمارة. اما عتواصـل منظمـة التمـارة العامليـة     

 يض لط  ه من  عمال   ف قة العمل.يبادل املعلوماا عن التبغ والتمارة   إ ار ما 
 
 التبغ والصحة اإلجنابية  

  ــأن منــط وإدارة   2013   عرــاه س ــ  يوصــياا منظمــة الصــحة العامليــة لعــام        - 6٤
اعتهالل التبغ والتع ض غري املبا   لد اسه  ثنـا  احلمـلت يعـد منظمـة الصـحة العامليـة جمموعـة        

واملسـاعدة علـي ا قـالل عـن التـد ع. ويبحـف        من األدواا العملية ملردمي  دماا التوليد
منظمــة الصــحة العامليــة واليوسيســيف وصــندوي األمــم املتحــدة للســكان حاليــال اعــتخدام هــذه   
األدواا   كل م ت ل   عدد من البلدان )ومن  ينها اليلبع وموري ـيو (. وعـيمكن عـن    

   يا الدرو  املستيادة يوعيط س اي هذه املبادرة.
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 عارف والتعاون فيرا بني بلدان اجلنألبمراكز امل  
جيــ ي حاليــال إس ــا  م ااــا معــارف يي ــي اجملــاالا املواةــيعية. فبا ةــافة إىل م اــا   - 65

ماايب املتخص    املعارف املتعلرة  الراسون والس  انت جيـ ي حاليـال إس ـا  م ااـا مع فيـة      
قبــةت والتعــاون فيمــا  ــع  لــدان يي ــي مواةــيط آليــاا التنســيا الو نيــةت ومجــط البياســاا وامل ا 

 امنوهت    وروغواي وفنلندا واهلند.
ة العمـــل   جمـــال ينييـــذ ويـــ د   م فـــا هـــذا التر يـــ  مصـــيوفة عمـــل  عضـــا  ف قـــ   - 66

 ا  ارية. االيياقية
 

  يعايـا التعـاون الـدويل لـدعم ا  ـد الو نيـة وا قليميـة والعامليـة ال اميـة إىل          6اهلدف   
م اض غري املعديـة ومكافحتـهات  وعـاال منـها يبـادل  فضـل املمارعـاا          الوقاية من األ

جمـــاالا يعايـــا ا ر ـــاداا الصـــحية والت ـــ يعاا واألسظمـــة الصـــحية ويعايـــا الـــنظم  
الصحيةت ويدريب موظيي الصحةت وي وي  اهليااـل األعاعـية املناعـبة  ـدماا ال عايـة      

س ـ  يكنولوجيـاا مناعـبة    الصحية ووعـاال الت ـخي ت و الت ـميط علـي اعـتحدا  و     
وميسورة التكليةت وسرلها   ـ ي مسـتدامة ختضـط ل ـ وط متيـا عليهـات و إستـام  دويـة         

 ولراحاا مأموسة وفعالة وةاا جودة عالية ويكلية معرولة.
وضةةع خةةا أسةةاس إلدراج األعرةةال املتصةةلة بةةاألمرا  غةةري املعديةةة يف أطةةر عرةةل األمةةم          

 املتحدة للرساعدة اإلمنائية
مل ـ ا لـددا     2015-201٤ي مل امليااسية المساجمية ملنظمـة الصـحة العامليـة لليتـ ة      - 6٧

يريس عدد البلدان الع يدرم العمل املتعلا  األم اض غري املعدية     ـ  عمـل األمـم املتحـدة     
للمســاعدة ا امناايــة ا اصــة ؤــا. وعــعيال إىل متكــع منظمــة الصــحة العامليــة مــن متا عــة النتــااخ   

غ مجعية الصحة العامليـة  الترـدم ازـ زت عريصـد   سـامخ األمـم املتحـدة ا امنـااي ومنظمـة          وإ ال
الصحة العاملية   كل م ت ل عدد البلدان الع يدرم العمـل املتعلـا  ـاألم اض غـري املعديـة        

اعــتع اض  201٤  ـ  عمــل األمــم املتحـدة للمســاعدة ا امناايــة ا اصــة ؤـا. وُ جــ ي   عــام    
ـــ للــدول ا ــ ة       62ل ــة   اليت ــد ا العمــل  إ ــار عمــل األمــم املتحــدة للمســاعدة ا امنااي ــع   ال
  املااـة( قـد  درجـت     2٤من هـذه البلـدان )   15. ويبّين من االعتع اض  ن 2012-2013

العمل املتعلا  األم اض غري املعدية       عمل األمم املتحدة للمساعدة ا امناايـة ا اصـة ؤـا.    
( 201٤اـاسون األول/ينـاي     1 د األعا  العاملي )اعتبـارا مـن    15دان الـ وي كل هذه البل
 ملل   األدا .
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ــة الصـــحة العامليـــة   - 68 ــاسون األول/ديســـمم  31وقـــد حـــددا منظمـ ــدال  2015اـ موعـ
 لــدا  درجــت العمــل  30مســتهدفال ملضــاعية عــدد  لــدان  ــد األعــا ت سيــف يصــب  هنــال  

    عمل األمم املتحدة للمساعدة ا امنااية ا اصة ؤا.املتعلا  األم اض غري املعدية    
 
تقدمي تألجيهات بشأن كيفية إدماج األعرةال املتعلقةة بةاألمرا  غةري املعديةة يف إطةار عرةل          

 األمم املتحدة للرساعدة اإلمنائية
  صــدر اــل مــن   ســامخ األمــم املتحــدة ا امنــااي ومنظمــة الصــحة العامليــةت    ــباط/   - 69

ــ  ــم      2015 فماي ــة   إ ــار عمــل األم ــام األمــ اض غــري املعدي ــة   ــأن إدم ت مــذا ة يوجيهي
املتحدة للمساعدة االامناايـة. واهلـدف مـن املـذا ة التوجيهيـة هـو مسـاعدة الـدول األعضـا             
جهودها ال امية إىل إدمام األعمال املتعلرة  األم اض غري املعدية   إ ار عمـل األمـم املتحـدة    

 ة.للمساعدة ا امنااي
ويســلد املــذا ة التوجيهيــة الضــو  علــي  مهيــة الــ  د  ــع الوقايــة مــن األمــ اض غــري    - ٧0

املعديـة ومكافحتــها و ـع املســاال ا امناايـة األوعــط س اقـات مــن قبيـل التي يــة الصـحية ال ــاملة       
ــي        ــة للصــحة. امــا يســلد الضــو  عل ــة واحلوامــة وازــدداا االجتماعي ــة االجتماعي واحلماي

عاا   ـ   ماـل التمويـل والتمـارة والتنميـة احلضـ ية والتعلـيمت ويـبع  مهيـة          الصالا مط ق ا
ــة        التواصــل مــط مجيــط ق اعــاا احلكومــة واجملتمــط. وعــوف جيــ ي س ــ  املــذا ة التوجيهي

 .2015 عام
 
تعبئة أفرقة األمم املتحدة القطرية من أجل إدماج األعرال املتعلقة بةاألمرا  غةري املعديةة يف      

 مم املتحدة للرساعدة اإلمنائيةأطر عرل األ
ت املوجهــة مــن 201٤  إ ــار متا عــة ال عــالة امل ــت اة الااسيــةت امللر ــة  ــباط/فماي  - ٧1

ال من مدي    سامخ األمم املتحدة ا امنااي واملدي  العام ملنظمة الصحة العاملية إىل  ف قـة األمـم   
ت  دعم من منظمة الصحة العامليـةت علسـلة   املتحدة الر  يةت سظم   سامخ األمم املتحدة ا امنااي

مــن احللرــاا الدراعــية ال ــبكية مــن  جــل يســليد الضــو  علــي العمــل املنــوط مبــوظيي األمــم   
املتحدة علي الصعيد الر  ي. وقد عـل ت احللرـاا الدراعـية ال ـبكية الضـو  علـي العناصـ         

 ـ امخ م ـت اة متعـددة    ال ايسية   ال عالةت حيف دعت األف قة الر  ية إىل التعميـل  وةـط   
ــة ومكافحتــهات مــط حتديــد عــبل التمويــل و دوار      ــة مــن األمــ اض غــري املعدي الر اعــاا للوقاي
الواـاالا و امنــاط التنسـيا     ــ  األمـم املتحــدة للمسـاعدة ا امناايــة   ـكل واةــ ض ويرــدمي      
 الــدعم للحكومــاا   وةــط  هــداف و نيــة يســتند إىل   ــة العمــل العامليــة ملنظمــة الصــحة    

ض 2025العامليةت مبا   ةلك األهداف العاملية ال وعية التسعة الع يمتـوّ ي حتريرهـا سلـول عـام     
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ومساعدة احلكوماا   وةط وينييذ ورصد عياعاا و  د و نيـة متعـددة الر اعـاا مـن     
  جل حتريا  هدافها الو نيةت مت يا مط   ة العمل العاملية ملنظمة الصحة العاملية.

 
جراءات القطريةة املتخةذة يف عةدة قطاعةات مةن أجةل حتسةني الصةحة وحتقيةق          إطار عرل لإل  

 اإلنصاف يف جمال الرعاية الصحية
يردم  عضا  ف قـة العمـل الـدعم ألماسـة منظمـة الصـحة العامليـة مـن  جـل إعـداد إ ـار             - ٧2

للعمل الر  ي   عدة ق اعاا مـن  جـل حتسـع الصـحة وحتريـا ا سصـاف   جمـال ال عايـة         
ةت مط م اعاة  يـان هلسـنكي   ـأن إدمـام الصـحة   اـل السياعـاات وفرـا ملـا  لبتـه           الصحي

 .WHA67.12مجعية الصحة العاملية   دورهتا السا عة والستع   ق ارها 
ويهدف إ ار العمـل الر ـ ي إىل  ـ ح ايييـة اختـاة ا جـ ا اا  يعاليـة عـم خمتلـف           - ٧3

يوةــي   دوار ومســلولياا خمتلــف امهــاا    الر اعــاا و  مجيــط املســتوياا احلكوميــةض و   
الياعلة احلكومية وغري احلكوميةض وحتديد   واا عملية و دواا مـن  ـأ ا ييسـري التخ ـيد     
ــااض        ــف الر اع ــذها ورصــدها/يرييمها   خمتل ــا وينيي ــة هل ــدراا الالزم ــا  الر لإلجــ ا اا و ن

ن. وعـــوف يرـــوم ويـــوفري األمالـــة مـــن  ـــالل دراعـــاا احلالـــة الـــع يممـــ   ليـــ اد  البلـــدا
الصــحة العامليــة  اعــتع اض م ــ ول ا  ــار   دورهتــا الاامنــة والســتع الــع عــتعرد     مجعيــة

 .2015 يار/مايو 
  

 االعتنتاجاا -ثالاا  
ت اما يبع من التر ي  الـذي ُ عـّد   201٤حاي ان/يوسيه ُ ح ز يردم ملحوظ منذ  ه   - ٧٤

ــدم امُلحــ ز حــىت اــاسون األول/ديســمم     ــ ة     201٤عــن التر ــع يي ــي اليت     ــة العمــل ال
. وقد   ل العديد من  عضـا  ف قـة العمـل   موا مـة عياعـاهتم ومـواردهم       2015 -201٤

لـدعم  هــداف ف قــة العمــل. وحتررـت مكاعــب هاالــة حــىت    صـي  البلــدان. وحيــاا ف قــة    
حتريـا   العمل ا ج ا اا املتخذة و ظه ا قدرة ابرية علي ي ميط العمل اممـاعي مـن  جـل   

ستــااخ  عــ ل   جمــايل منــط ومكافحــة األمــ اض غــري املعديــة. ويظــل األولويــة الرصــو  لي قــة  
العمل هي مسـاعدة قـادة العـان لييـوات اـل علـي مسـتو   لـدهت  التاامـاهتم ووعـودهم   ـأن            

 إجياد عان  ال من عب  األم اض غري املعدية الذي الكن غنبه.
بيـة  لبـاا البلـدان الناميـة للحصـول علـي املسـاعدة الترنيـة          يد  ن الترـدم ازـ ز   يل   - ٧5

ت ولوةــط عياعــاا و  ــد و نيــة متعــددة الر اعــاا   2025لتحديــد  هــداف و نيــة لعــام  
ت ولتعايــا 2025  ـأن األمــ اض غـري املعديــة مـن  جــل حتريـا األهــداف الو نيـة سلــول عـام       
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خت اـان يرـدما غـري اـاف وغـري      الردراا الو نية مـن  جـل يريـيم الترـدم ازـ ز ورصـد النتـاا       
 درجة ابرية فيما  ع  ف قـة األمـم املتحـدة الر  يـة. ولـذا جـة حاجـة ملحـة إىل اختـاة           ئمتكاف

يدا ري  قو  مـن  جـل يسـ يط امهـود ال اميـة إىل ياويـد  ف قـة األمـم املتحـدة الر  يـة  املع فـة            
لدمـ اض غـري املعديـة والتخييـف     وا مة الالزمتع لدعم امهود الو نيـة ال اميـة إىل التصـدي    

من آثارها. و مام  ف قة األمم املتحدة الر  يـة ف صـة مبا ـ ة للتعاةـد وإد ـال ييـيري جـذري        
عـن   يـا إةاـا  الـوعي  العـب  الـو   الـذي ي ـكله          2015علي حربة ينمية ما  عـد عـام   

ديـة واليرـ  والتنميـة    األم اض غري املعدية علي الصحة العامةت و العالقـة  ـع األمـ اض غـري املع    
االجتماعية واالقتصاديةت وعـن   يـا يوعـيط س ـاي دعـم األف قـة للمهـود الو نيـة ال اميـة إىل          
ــة         ــة ا تامي ــواردة   الوثير ــام  ال ــة ازــددة ا  ــار ال ــة التالي ــة األر ع ــاا الو ني ــذ االلتاام ينيي

  201٤ لعام
ووةـط   2025ية لعام النظ    حتديد  هداف و ن 2015 ن يتم سلول عام  ) ( 

مل  اا ألدا  العملياا يسـتند إىل األوةـال الو نيـةت مـط م اعـاة األهـداف العامليـة ال وعيـة         
التسعة املتعلرة  األم اض غري املعديةت واالعتيادة مـن ا ر ـاداا الـع يرـدمها منظمـة الصـحة       

مـ اض غـري املعديـة    العامليةت وةلك من  جل الت ايا علي امهـود ال اميـة إىل التصـدي  ثـار األ    
وإىل يرييم التردم ازـ ز حنـو الوقايـة مـن األمـ اض غـري املعديـة ومكافحتـها والتصـدي لعوامـل           

 ا    امل يب ة ؤا و دداهتاض
النظـ    وةـط عياعـاا و  ـد و نيـة متعـددة        2015 ن يتم سلول عـام   )ه( 

ت مـط م اعـاة   2025لـول عـام   الر اعاا  و يعايا ما هو قاام منها لبلوغ األهـداف الو نيـة س  
   ة العمل العاملية ملنظمة الصحة العامليةض

ت حسـب االقتضـا ت  يـض عوامـل ا  ـ  املتعلرـة       2016 ن يتم سلول عـام   )م( 
 األم اض غري املعدية وازدداا االجتماعية الكامنة ورا ها من  ـالل ينييـذ يـدا ري و يـاراا     

للصـــحةت واالعـــتيادة مـــن ا ر ـــاداا الـــواردة   عياعـــايية ي مـــي إىل هتي ـــة  ي ـــاا ملاييـــة 
   ة العمل العاملية ملنظمة الصحة العامليةض 3 التذييل

ت حسب االقتضا ت يعايا النظم الصحية ويوجيههـا  2016 ن يتم سلول عام  )د( 
ــة      ملعامــة مســألة الوقايــة مــن األمــ اض غــري املعديــة ومكافحتــها ومعامــة ازــدداا االجتماعي

ورا ها من  الل يوفري ال عاية الصحية األولية الع ي اا علي ا سسان ويـوفري التي يـة   الكامنة 
ال ــاملة  ال عايــة الصــحية   خمتلــف م احــل احليــاةت واالعــتيادة مــن ا ر ــاداا الــواردة      

   ة العمل العاملية ملنظمة الصحة العاملية. 3التذييل 
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 التوصياا - را عا 
 قتصادي واالجتماعي إىل الريام مبا يلي يمدعي اجمللس اال - ٧6

 ا حا ة علما ؤذا التر ي ض ) ( 
 2016جمللــس  ترــاري    األعــوام يوجيــه  لــب إىل األمــع العــام ملوافــاة ا  )ه( 

ت وةلــك   2013/12عــن الترــدم ازــ ز حنــو ينييــذ قــ ار اجمللــس    2018و  201٧ و
للترـدم   2018معيـة العامـة   عـام    إ ار التحضري لالعتع اض ال امل الـذي عـتم يه ام  

 األم اض غري املعدية ومكافحتهاض از ز   جمال الوقاية من
مواصلة ي ميط الدول األعضا  علي الوفا   التااماهتا الو نيـة الـواردة      )م( 

ــيم         ــط املســتو    ــأن االعــتع اض والتري ــة ال في ــة العام ــال اممعي ــة الجتم ــة ا تامي الوثير
م ازـــ ز   الوقايـــة مـــن األمـــ اض غـــري املعديـــة ومكافحتـــهات وال عـــيما  ال ـــاملع للترـــد

ت وةلـــك   إ ـــار 2016و  2015االلتاامـــاا األر عـــة ازـــددة ا  ـــار الـــام  لعـــامي 
للترـدم ازـ ز    2018التحضري لالعتع اض ال امل الذي عتم يه اممعيـة العامـة   عـام    

 اضاألم اض غري املعدية ومكافحته   الوقاية من
دعوة  عضا  ف قة العمل إىل مواصلة العمل معـا    يرـة منسـرة مـن  جـل       )د( 

دعم امهود الو نية ال امية إىل ينييـذ االلتاامـاا الـواردة   ا عـالن السياعـي الجتمـال       
اممعية العامـة ال فيـط املسـتو    ـأن الوقايـة مـن األمـ اض غـري املعديـة ومكافحتـهات و            

  ـأن االعـتع اض    201٤مال اممعيـة العامـة ال فيـط املسـتو  لعـام      الوثيرة ا تامية الجت
ــهات مــط       ــة ومكافحت ــة مــن األمــ اض غــري املعدي ــيم ال ــاملع للترــدم ازــ ز   الوقاي والتري
ــة   ــأن      ــة ملنظمــة الصــحة العاملي االعــتيادة مــن التوجيهــاا ازــددة     ــة العمــل العاملي

 ض2020-2013تها لليت ة دية ومكافحالوقاية من األم اض غري املع
دعوة  ف قة األمم املتحدة الر  ية إىل إس ا  ف يـا مواةـيعي مرـيمت  و مـا      )هـ( 

يكاف هت ليمع  مبسألة األم اض غري املعديةت  و إدرام األم اض غـري املعديـة اموةـول مـن     
مـن  جـل   املوةوعاا الع يمع  ؤا  حد األف قة املواةيعية الراامة العاملة   جمـال الصـحة   

ييســري العمــل امل ــت ل  ــع  عضــااه لإلعــهام   حتريــا االلتاامــاا األر عــة ازــددة ا  ــار  
ــة لعــام    ــواردة   الوثيرــة ا تامي ت ودعوهتــا إىل ي ــميط احلــوار والتعــاون  201٤الــام  ال

  ــأن املســاال املتعلرــة  ــاألم اض غــري املعديــة اــي يتســ  ألف قــة األمــم املتحــدة الر  يــة   
م  صــورة مجاعيـة   ايالــة إدرام هـذه املســاال ةـمن عمليــاا التخ ـيد الصــحي     ا عـها 

وةمن   ـد وعياعـاا التنميـة الو نيـةت مبـا   ةلـك عمليـة يصـميم وينييـذ إ ـار عمـل            
 األمم املتحدة للمساعدة ا امنااية.
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 امل فا
مصــيوفة مســتكملة للعمــل الــذي يضــ لط  ــه  عضــا  ف قــة عمــل األمــم    

املتحدة امل ت اة  ع الوااالا املعنية  الوقاية مـن األمـ اض غـري املعديـة     
ومكافحتها من  جل ينييذ االيياقية ا  ارية ملنظمة الصحة العاملية   ـأن  

 ) (مكافحة التبغ
 

 2016و  2015العرل املقرر لعامي  2014ع  ا يف عام األنشطة املوطل الألكالة املادة/املسألة
ــادة      ــاا  5امل )االلتاام

 العامة(
  ســــــامخ األمــــــم 

 املتحدة ا امنااي
 ـارل   يريـيم االحتياجـاا ) ر عـة  لـدان(ض وحلرــع      
ــلمت     ــا عـــن مـ ــل املنباـ ــا العامـ ــتع والي يـ ــل إقليميـ عمـ

ــ   ال  ــ اف واملعـــ ــاديا  األ ـــ ــتدامة اقتصـــ ــداال املســـ بـــ
 التبغ ةلاراع

 وةـــــط الصـــــيية النهاايـــــة لدراعـــــة حالـــــة ينييـــــذ      
 ) (   من رة  ف يريا 2-5 املادة

 ) (( 2-5    داة يوجيهية )املادةوةط وس
متا عة إدمام االيياقية ا  ارية ملكافحة التبـغ ةـمن   ـ     
ــة مـــن جاســـب    ــاعدة ا امناايـ ــدة للمسـ ــم املتحـ عمـــل األمـ

 ااةعة للترييم امل ت ل لالحتياجااأل  اف ا 
 ) (( 2-5دعم امل ااا املع فية لاليياقية ا  ارية )املادة

منظمــــة الصــــحة   
 العاملية

سظمــت حلرــاا عمــل لبنــا  قــدراا البلــدان    ــس  
 لــدان و  من رــة  ــ ي البحــ  األ ــيض املتوعــد مــن    
 جــل منــط ومكافحــة يــد الا ق ــال صــناعة التبــغ       

 (3-5)املادة 

 ينظيم املايد من حلراا العمل
 ــالغ البلــدان عــن   يــا قاعــدة  ياســاا ل صــد  مواصــلة إ

 صناعة التبغ  اعتخدام االست ست

)اختـاة يـدا ري    6املادة 
عـــــــع ية وةـــــــ يبية 
للحــــد مــــن ال لــــب 

 علي التبغ(

ــدان       البنك الدويل ــع البلـ ــت اة  ـ ــل م ـ ــاا عمـ ــارل   حلرـ  ـ
مـــن رع  ورو ـــا وغـــ ه ازـــيد اهلـــاددت و  الي يـــا  

 عـع ية وةـ يبية للحـد مـن     العامـل املعـ   اختـاة يـدا ري    
 ال لب علي التبغ

 6املتيــا عليهــا لتنييــذ املــادة   يرــدمي الــدعم إىل األ ــ اف
 املبادد التوجيهية و

 رنية  نا  علي  لب ملمت  األ  افاملسامهة   األدواا الت
 ر د امل ااا املع فية   بكاا البنك الدويل.

منظمــــة الصــــحة   
 العاملية

  ــأن فــ ض الضــ ااب    جــ ا ييــاعالا مــط البلــدان 
 لــداض و  عرـد اجتماعـاا متعــددة    1٤علـي التبـغ     

ــة    ــنع مــن التممعــاا االقتصــادية ا قليمي البلــدان   اث
  201٤االحتيال  ـاليوم العـاملي لوقـف التـد ع لعـام      

 “زيادة الض ااب املي وةة علي التبغ”

والتممعـاا االقتصـادية    مواصلة العمل مط وزاراا املالية
 يةا قليم

س   ير ي  منظمـة الصـحة العامليـة عـن و ـا  التبـغ العـاملي        
 مط الت ايا علي الض ااب املي وةة علي التبغ و ععاره

)احلمايــة مــن  8املــادة 
 التع ض لد ان التبغ(

منظمـــــة العمــــــل  
 الدولية

يعـا ي التبـغ     ير ي  عن التردم از ز   منط ومكافحـة   -
 مكان العمل

اقيـــة منظمـــة العمـــل الدوليـــة  إجـــ ا  حتليـــل م ـــت ل اليي
( 155املتعلرة  السالمة والصـحة   مكـان العمـل )رقـم     
 (161وااليياقية املتعلرة صدماا الصحة املهنية )رقم 

منظمــــة الصــــحة   
 العاملية

عملت مط البلـدان مـن  جـل يعايـا الت ـ يعاا ال اميـة       
ــدريب     ــها يـ ــن  ينـ ــىت مـ ــ ي  ـ ــد عت   ـ ــط التـ إىل منـ

وعملــت مــط احلكومــاا  سيــاة  املــدر ع   من رــتعض
ــدن    ــد ع   املـــ ــط التـــ ــة إىل منـــ ــ يعاا ال اميـــ الت ـــ
ــة    واألحــدا  ال ياةــية الكــم  )ماــل األلعــاه األوملبي

 واأ  العان لك ة الردم(

وةط الصيية النهااية للبحو  املتعلرـة  إسيـاة الت ـ يعاا    
 إىل منط التد ع وس   يلك البحو ال امية 

ط التـــد ع   املـــدن و  مواصـــلة العمـــل مـــن  جـــل منـــ
 األلعاه األوملبية
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 2016و  2015العرل املقرر لعامي  2014ع  ا يف عام األنشطة املوطل الألكالة املادة/املسألة
ــادة      )ييليــــف  11املــ

ووعــــــم منتمـــــــاا  
 التبغ(

 ـــارل   األف قـــة العاملـــة املعنيـــة  البـــداال املســـتدامة   األوسكتاد
اقتصاديا لاراعة التبغ املنبارة عـن مـلمت  األ ـ افت و     

ن رع  ورو ـا  حلراا العمل امل ت اة  ع البلدان   مـ 
 اددوغ ه ازيد اهل

 وةط الصيغ النهااية لورقاا يرنية

ت 11يك يــة واملــادة إعــداد ورقــة م ــت اة عــن امللكيــة ال 
 2015املر ر س  ها   عام  من

كيـة  دعم األ  اف من  الل إعدا  امل ـورة   جمـايل املل  
 اليك ية وايياقاا االعتامار

ــة    دعــوة األ ــ اف إىل امل ــاراة   حلرــاا عمــل إقليمي
 لبنا  الردراا

نظمــــة الصــــحة  م 
 العاملية

عملت مط  عض البلدان علي يعايا الت  يعاا املتعلرـة  
ــون    ــة ال عــ ــها   مواجهــ ــم ودعمتــ ــالتيليف والوعــ  ــ
الراسوسيـة امل يب ـة  الصـناعةت ومـط  لـدان   ـ     ــأن       
اللـواا  التنظيميــة هلــذه الرـواسع ) عــت اليا و وروغــواي   
ويايلنــــد(ت ومــــط  لــــدان مــــا زالــــت  صــــدد اعتمــــاد  

 يعاا )الصع(الت  

مواصـــلة  نـــا  الرـــدراا   البلـــدان فيمـــا يتعلـــا  وةـــط 
التحذي اا الصحية الكبرية احلمـم والظـاه ةت وال عـيما    

 علي عبواا التبغ

ــادة  )االغــــار  15املــ
غـــــــــري امل ـــــــــ ول  

 مبنتماا التبغ(

ــارل   ــة اممـ منظمـ
 العاملية

 ارات   حلرـاا عمـل للتصـديا علـي   ويواـول      
 ري امل  ول مبنتماا التبغالرضا  علي االغار غ

 ييسري د ول المويواول حيا النياة

 ييسري د ول المويواول حيا النياة - البنك الدويل 
منظمــــة الصــــحة   

 العاملية
دعمت  ماسة االيياقية ا  ارية   االجتماعـاا العامليـة   

 وا قليمية  يية ي ميط التصديا علي المويواول
ــتو  اال   ــدي  مســ ــط  داة لترــ ــوةــ ــ ول  غــ ــري امل ــ ار غــ

 التبغ مبنتماا
يردمي الدعم الـتر  إىل  ماسـة االيياقيـة ا  اريـة مـن  جـل       
ييسري التصديا علي المويواـول واالسضـمام إليـهت مبـا       
ةلك دا ـل البلـدان واملنـا ا دون ا قليميـة والتمّمعـاا      

 االقتصادية
 1٧املاديـــــــــــــــــــــان 

ــدعم  18 و ــدمي الـ )يرـ
لدس  ة البديلـة ةاا  

 القتصادية(امدو  ا

ــة   ــة األغذيــ منظمــ
 والاراعة

 ارات وعامهت    س  ة الي يا العامل املنباـا عـن   
ــ   البــداال املســتدامة اقتصــاديا       ــ اف واملع ــلمت  األ  م

 لاراعة التبغ

يوقعــاا ”املعنوســة  2003حتــديف الدراعــة العامليــة لعــام 
 “2010غارة التبغ حىت عام إستام واعتهالل و

املردمــة إىل األ ــ اف   جمــال   يوعــيط س ــاي املســاعدة   
  داال زراعة التبغ

حتليل ا ياراا والتوصياا السياعاييةت ويرـدمي املسـاعدة   
 الترنية إىل األ  افت وإقامة م  ول غ ييب

منظمـــــة العمــــــل   
 الدولية

 ارات وعامهت    س  ة الي يا العامل املنباـا عـن   
ــ   البــداال املســتدامة اقتصــاد      ــ اف واملع ــلمت  األ  يا م

 لاراعة التبغ

 

ــل وي   - األوسكتاد  ــط علســلة الريمــة  النســبة   س ــ  دراعــة عــن حتلي نوي
 للتبغ

دعــم امل ااــا املع فيــة مــن  ــالل الــ  د  ــع  ــبكاا        
 معارف األوسكتاد

منظمــــة الصــــحة   
 العاملية

ن زراعــة وغــارة س ــ  ير يــ  م ــت ل مــط األوسكتــاد   ــأ  -
 التبغ    ف يريا

 دم لاراعة التبغا عاساا الع يرحتليل 
ينظيم حلرة عمل   أن االعـت اييمياا املتعلرـة  أعـباه    

 البديلة   من رة جنوه   ي آعيا ال زي
 إج ا  حتليل عاملي   أن التبغ والتمارة
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 2016و  2015العرل املقرر لعامي  2014ع  ا يف عام األنشطة املوطل الألكالة املادة/املسألة
  ســــــامخ األمــــــم  التنمية    

 املتحدة ا امنااي
يردمي الدعم التر  إىل مكايب املنسرع املريمع من  جـل   -

يـــتم وةــــعها  عـــد يريــــيم    ينييـــذ   ـــد العمــــل الـــع   
ــغ    ــن التبــ ــ ا  دراعــــة عــ االحتياجــــاا ال ــــ ول   إجــ

 والتحدياا الع يواجه التنمية املستدامة
ــاا االعــتامار      - األوسكتاد التمارة )واالعتامار( ــن ايياق ــة ع ييســري ويــوفري دوراا يدريبي

 الدولية
س   ورقـاا عـن ايياقـاا االعـتامار الدوليـة وعياعـاا       

 مكافحة التبغ
ــم  جا  ــة األمــــ معــــ

 املتحدة
 إياحة اجملال العتيادة اليري من  بكة امللعساا وا ما     -

ــارة    ــة التمــ منظمــ
 العاملية

ــن      - ــاا ع ــادل املعلوم ــة   يب ــة ا  اري ــة االيياقي دعــم  ماس
 الصلة  ع السياعاا التمارية ومكافحة التبغ

منظمــــة الصــــحة   
 العاملية

سوسية واجه  عوسا قايردمي الدعم التر  إىل البلدان الع ي
 دولية   أن يدا ري التيليف

عرــد حلرــاا عمــل يدريبيــة ق  يــة ودون إقليميــة عــن 
 التمارة والتبغ ) وغندا ويايلند ويوغو والصع(

 مواصلة  نا  الردراا املتعلرة  التمارة والتبغ
ــدياا       ــع يواجــه حت ــدان ال ــدعم إىل البل ــدمي ال مواصــلة ير

 قاسوسية   أن مكافحة التبغ

ــوي  ا ــحة وحرــــ لصــــ
 ا سسان

ميوةـــــية األمـــــم 
املتحــــدة حلرــــوي 
ا سســــــان/منظمة 
األمـــــم املتحـــــدة  

 لل يولة

وةط يوجيهاا   أن ا عالن عن منتماا التبغ ومحاية  -
 األ يال وامل اهرع وال باه
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