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  ٦٢/٤٠ج   والستون  الثانية جمعية الصحة العالمية       
  ٢٠٠٩ مايو/ أيار ٧   من جدول األعمال المؤقت ٢٠البند 

  A62/40   
  
  
  

  التعاون داخل منظومة األمم المتحدة
   المنظمات الحكومية الدوليةسائرومع 

  
  

  تقرير من األمانة
  
  

ة داخل منظومة األمم المتحدة ومع غيرها من المنظمات الحكوميـة           يتم تعاون منظمة الصحة العالمي      -١
ويعتمد . المستوى الحكومي الدولي ومستوى ما بين الوكاالت والمستوى القطري        : الدولية على ثالثة مستويات   

تفاعل منظمة الصحة العالمية مع منظومة األمم المتحدة وبخاصة في مشاركتها في الجهود المبذولة من أجـل                 
تعزيز الصحة بوصفها عنصراً يساهم في عملية التنمية الوطنيـة،          : ح األمم المتحدة على توجه ذي شقين      إصال

وتتوافق نقطتا التركيز هاتان    . وزيادة تماسك وفعالية منظومة األمم المتحدة للمساهمة في عملية التنمية الوطنية          
المنظمة بكل مـستوياتها إلـى جـدول         الذي طلب إلى المدير العام ضمان انضمام         ٢٥-٥٨ج ص ع  مع القرار   

األعمال الخاص بالتنسيق الدولي والمواءمة، في جملة أمور، كما ينعكس ذلك في إعالن روما بشأن المواءمة                
الملكية والمواءمة والتنسيق والنتائج والمـساءلة المتبادلـة        : وفي إعالن باريس بشأن فعالية المعونة     ) ٢٠٠٣(
شامل الذي تضطلع به األمم المتحدة لسياسات األنشطة التنفيذية مـن أجـل             ، ومراعاة لالستعراض ال   )٢٠٠٥(

  .التنمية في منظومة األمم المتحدة الذي يتم كل ثالث سنوات
  
ويعطي هذا التقرير لمحة عامة عن تعاون منظمة الصحة العالمية داخل منظومة األمم المتحدة ومـع                  -٢

وهو يعكـس جهـود     . ٢٠٠٩أبريل  /  ونيسان ٢٠٠٨تدة بين عام    سائر المنظمات الحكومية الدولية للفترة المم     
منظمة الصحة العالمية من أجل تحقيق المرامي اإلنمائية المتفق عليها دولياً، بما في ذلك المرامـي اإلنمائيـة                  
  .لأللفية، ومع التأكيد بصفة خاصة على المرامي التي تركز على تحسين األحوال الصحية على الصعيد العالمي

  
  ليات الحكومية الدولية لمنظومة األمم المتحدة والمنظمات الدولية األخرىالعم

  
يتعلق تفاعل منظمة الصحة العالمية مع عمليات الحوكمة لمنظومة األمم المتحدة ومع منظمات دولية                -٣

ناديق أخرى بالجمعية العامة لألمم المتحدة، والمجلس االقتصادي واالجتماعي ولجانه، واألجهزة الرئاسية لـص            
األمم المتحدة وبرامجها ووكاالتها المتخصصة، فضالً عن األجهزة الرئاسية للمنظمـات الحكوميـة الدوليـة               

  .األخرى
  

  الجمعية العامة
  
تم تقديم الدعم التقني في العديد من القرارات المتعلقة بالصحة وإصالح األمم المتحدة خالل الدورتين                 -٤

واتخذت الجمعية العامة قراراً بشأن الصحة العالمية والسياسة        .  للجمعية العامة  الثانية والستين والثالثة والستين   
وقد طلب القرار إلى األمين العـام       .  وهو القرار الذي يعترف بالعالقة الوثيقة بين هذين المجالين         ١الخارجية،

                                                           
  .٦٣/٣٣القرار     ١
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 إلى الدورة الرابعـة     اًتقرير أن يقدم، بالتعاون الوثيق مع المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية،         لألمم المتحدة   
كما . والستين للجمعية العامة عن التحديات واألنشطة والمبادرات المتعلقة بالسياسة الخارجية والصحة العالمية           

 والذي أوصى بتطبيق حظر كامـل       ١تم اعتماد قرار رئيسي آخر بشأن عدم التدخين في مباني األمم المتحدة،           
ي مباني األمم المتحدة، بما فيها المكاتب اإلقليمية والقطريـة علـى نطـاق              على التدخين في األماكن المغلقة ف     

. منظومة األمم المتحدة، وكذلك بتطبيق حظر كامل على بيع منتجات التبغ في جميع مبـاني األمـم المتحـدة                  
تمـاد  وتم اع . وعملت منظمة الصحة العالمية مع األمانة العامة لألمم المتحدة على وضع طرق التنفيذ الممكنة             

عقد دحر المالريـا فـي البلـدان الناميـة،     :  وهي ٢٠١٠-٢٠٠١قرارات أخرى تتعلق بالصحة في السنوات       
  ٣. واالعتراف بفقر الدم المنجلي باعتباره من مشكالت الصحة العمومية٢والسيما في أفريقيا،

  
والية الغرض منها   وتشارك منظمة الصحة العالمية في اللجان الرئيسية للجمعية العامة، وتحافظ على              -٥

مراقبة القضايا المطروحة للمناقشة، وكذلك المشاركة في حلقات النقاش واالجتماعات األخرى علـى هـامش               
وتم عقد حلقة نقاش حول موضوع العولمة والصحة مع المديرة العامـة بوصـفها المتحدثـة                . الجمعية العامة 

  .يا االقتصادية والماليةالرسمية وذلك في إطار اللجنة الثانية التي تتناول القضا
  
وتعاونت منظمة الصحة العالمية في مجال إصالح األمم المتحدة على وضع قرار بـشأن األنـشطة                  -٦

 والذي يتناول تزامن دورات تخطيط منظومة األمم المتحدة مع عمليات االستعراض            ٤التنفيذية من أجل التنمية،   
 ،خالل الدورة الثانية والـستين    وتم،  . وضبطها بشكل أفضل  الشامل لسياسة التمويل في منظومة األمم المتحدة        

أحدهما حول االستعراض الشامل الثالثي الـسنوات لـسياسات         : اعتماد قرارين يتعلقان بإصالح األمم المتحدة     
 وثانيهما يتعلق باالتساق على صعيد منظومة األمـم     ٥األنشطة التنفيذية من أجل تطوير منظومة األمم المتحدة،       

 والتقت منظمة الصحة العالمية مع اثنين من الرؤساء المشاركين في عملية التـشاور حـول                ٦.برمتهاالمتحدة  
  . وساهمت في أعمالها٢٠٠٨االتساق على صعيد منظومة األمم المتحدة برمتها في مناسبتين في عام 

  
أن المرامـي   وشاركت منظمة الصحة العالمية بنشاط في تظاهرة األمم المتحدة الرفيعة المستوى بـش              -٧

واشتملت هذه التظاهرة على عقد سلسلة      . ٢٠٠٨سبتمبر  / اإلنمائية لأللفية والتي عقدت في نيويورك في أيلول       
من االجتماعات الرسمية وغير الرسمية لمدة أسبوع تهدف إلى تجديد االلتزامات المعقودة لتحقيـق المرامـي                

اجتماع المديرة العامة في إطار مائدة مـستديرة حـول          ومن عناصر هذه التظاهرة الرئيسية      . اإلنمائية لأللفية 
 من القيادات النسائية من مختلف أنحاء العالم، وذلك بهدف إذكاء الوعي بالقضايا الـصحية               ٢٠ مع   ٥المرمى  

وشاركت منظمة الصحة العالمية في اجتماعات أخرى رفيعة المستوى في إطـار            . المتعلقة بتحسين صحة األم   
 منها اجتماع رفيع المستوى بشأن األيدز والعدوى بفيروسه، وفـي أول منتـدى              ٢٠٠٨ام  األمم المتحدة في ع   

للقيادات العالمية حول فيروس العوز المناعي البشري والسل الذي عقده المبعوث الخاص لألمين العام لـدحر                
، )٢٠٠٨سبتمبر  / لول أي ٤-٢أكرا،  (السل، أما المنتدى الرفيع المستوى الثالث فكان بشأن فعالية آلية المعونة            

ومتابعة المؤتمر الدولي المعني بتمويل التنمية الستعراض تنفيذ توافق آراء مونتيري فـي الدوحـة وكـذلك                 
  .التظاهرة الرفيعة المستوى بشأن تغير المناخ في بالي

                                                           
  .٦٣/٨القرار     ١
  .٦٣/٢٣٤القرار     ٢
  .٦٣/٢٣٧القرار     ٣
  .٦٣/٢٣٢القرار     ٤
  .٦٢/٢٠٨القرار     ٥
  .٦٢/٢٧٧القرار     ٦
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  المجلس االقتصادي واالجتماعي
  
يوليو وهي مقسمة   / ي شهر تموز  تنعقد الدورة الموضوعية للمجلس االقتصادي واالجتماعي كل عام ف          -٨

وفي ). المستوى الرفيع، والتنسيق، واألنشطة التنفيذية، واألنشطة اإلنسانية، والمسائل العامة        (إلى خمسة أجزاء    
، قامت منظمة الصحة العالمية بمداخالت خالل األجـزاء الخاصـة باألنـشطة التنفيذيـة          ٢٠٠٨يوليو  / تموز

ى مشاركة منظمة الصحة العالمية في األجزاء الفعلية فإنها ساهمت أيضاً في            وباإلضافة إل . واألنشطة اإلنسانية 
وتقوم منظمة الصحة العالمية في إطار التحـضير للـدورة          . تقارير األمين العام المتنوعة المقدمة إلى المجلس      

عمليـة  ، بتوفير مدخالت في تسعة من تقارير األمين العام، وكثير منهـا يتعلـق ب              ٢٠٠٩ الموضوعية في عام  
وتشمل تلك المجاالت التقدم    . إصالح األمم المتحدة ومنظومة األمم المتحدة والتقدم المحرز في مجاالت محددة          

 في تنفيذ االستعراض الشامل للسياسة الذي يجرى مرة كل ثالث سنوات؛ وااللتزامات             ٢٠٠٧المحرز في عام    
األمم المتحدة اإلقليميـة؛ والتنـسيق والتبـسيط؛        المقطوعة فيما يتعلق بالتنمية المستدامة؛ وطريقة عمل لجان         

  .ومشكالت الموارد البشرية على المستوى القطري
  
 خالل اجتماع الجزء الرفيـع المـستوى        ٢٠٠٩ويتعلق موضوع االستعراض الوزاري السنوي لعام         -٩

 في مجال الـصحة     للمجلس االقتصادي واالجتماعي بتنفيذ األهداف المتفق عليها دولياً وااللتزامات المقطوعة         
وفي هذا السياق، تعمل منظمة الصحة العالمية في تعاون وثيـق مـع الـدول               . العمومية على الصعيد العالمي   

األعضاء في األمم المتحدة ودائرة الشؤون االقتصادية واالجتماعية، كما تتولى توفير مـدخالت موضـوعية               
 في استضافة االجتماعات الوزارية اإلقليمية وفي        وتشارك المنظمة أيضاً   ؛للوثائق الخاصة بعملية االستعراض   

وباإلضافة إلى ذلك، تشارك منظمـة      . االضطالع بأنشطة أخرى في الفترة التي تؤدي إلى عملية االستعراض         
الصحة العالمية في استضافة العديد من مناقشات المائدة المستديرة الوزارية خالل انعقاد اجتماع الجزء الرفيع               

  .المستوى
  

  هزة الرئاسية لوكاالت األمم المتحدة وللمنظمات الدولية األخرىاألج
  

حضرت منظمة الصحة العالمية، في إطار تحقيق االتساق في األمم المتحـدة، اجتماعـات األجهـزة                  -١٠
وفي هذه الفترة المشمولة بالتقرير، شاركت منظمة       . الرئاسية لوكاالت األمم المتحدة الشقيقة والمنظمات الدولية      

صندوق األمم المتحدة للـسكان،     / حة العالمية في مجالس إدارة اليونسكو، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي         الص
كما شاركت منظمة الصحة العالمية في االجتماعات الوزارية لمنظمـة   . واليونيسيف، وبرنامج األغذية العالمي   

  .المؤتمر اإلسالمي
  

   المنظمات الدوليةسائرالتنسيق داخل منظومة األمم المتحدة ومع 
  

  محافل التنسيق بمنظومة األمم المتحدة
  

تعلق منظمة الصحة العالمية أهمية كبرى على اقتناص فرص العمل الجماعي من أجل تعزيز التعاون                 -١١
وقامت المنظمة بنفسها بالمشاركة باستمرار في التخطيط لعمليات إصالح . والكفاءة داخل منظومة األمم المتحدة

ويغطي مجلس الرؤساء التنفيذيين    . متحدة وتشارك بنشاط في مجلس الرؤساء التنفيذيين وهيئاته الفرعية        األمم ال 
وقد تم فـي اآلونـة      . السياسة العامة والبرمجة، واإلدارة والقضايا التنفيذية على صعيد منظومة األمم المتحدة          

ة في منظومة األمم المتحدة، إصالح مجلـس        األخيرة، في إطار تعزيز الجهود المبذولة لزيادة الكفاءة والفعالي        
الرؤساء التنفيذيين بحيث تدخل مجموعة األمم المتحدة اإلنمائية في إطار اختصاصه بوصفها الدعامة الثالثـة،               
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وتشارك منظمة الصحة العالميـة     . إلى جانب لجنة البرامج الرفيعة المستوى واللجنة اإلدارية الرفيعة المستوى         
  .ية التي تشمل تبسيط مجموعة األمم المتحدة اإلنمائية وترشيدهابنشاط في هذه العمل

  
وتشارك منظمة الصحة العالمية أيضاً في مجاالت أخرى تتعلق بالتنسيق داخل منظومة األمم المتحدة،                -١٢

ت مثل األنشطة اإلنسانية، من خالل اللجنة التنفيذية للشؤون اإلنسانية واللجنة الدائمة المشتركة بـين الوكـاال               
رفيعة المستوى التابعة لألمين العامة والمعنية بأزمة األمـن         الالتابعتين لألمم المتحدة، ومن خالل فرقة العمل        

الغذائي العالمية، ومن خالل فريق التنسيق الصيدالني المشترك بين الوكاالت، وكذلك فرقـة العمـل التابعـة                 
ي ساهمت في توفير المدخالت للمنتدى الثالث الرفيع        لمنظومة األمم المتحدة والمعنية بالصحة كمؤشر هام، الت       

  .المستوى بشأن فعالية المعونة
  

  أنشطة التنسيق
  

تنسق منظمة الصحة العالمية بانتظام مع وكاالت األمم المتحدة والمنظمات الدولية األخرى في مختلف                -١٣
ية، واأليـدز والعـدوى بفيروسـه،       المجاالت، مثل مكافحة المخدرات، واألدوية المزيفة، وتعزيز النُظم الصح        

وعملت منظمة الصحة العالمية، فـي تعـاون وثيـق مـع            . وصحة البيئة، وصحة األم والطفل ونقاوة المياه      
ا يتعلق بمشتريات األمم المتحدة، وكذلك في وضع        اليونيسيف في مجال التحقق المسبق من صالحية األدوية فيم        
  .المعايير والتوجيهات الدولية في مجال ضبط جودة األدوية

  
، تعاونت منظمة الصحة العالمية مع منظمة المؤتمر اإلسالمي في إحراز           ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧وفي عامي     -١٤

التطعيم والتلقيح فـي البلـدان      تقدم كبير في مجال استئصال شلل األطفال، وقد شمل ذلك التعاون شن حمالت              
كما تعمل األمانة العامة للمؤتمر ومنظمة الصحة العالمية على التحضير سوية للـدورة             . األعضاء في المؤتمر  

  .٢٠٠٩الثانية للمؤتمر اإلسالمي لوزراء الصحة، المزمع عقده في طهران في سنة 
  

  التنسيق مع المكاتب اإلقليمية والقطرية
  

الصحة العالمية بهمة مع وكاالت األمم المتحدة والمنظمات الحكوميـة الدوليـة علـى              تتعاون منظمة     -١٥
اتفاقات مع مكتب منظمة الصحة العالميـة اإلقليمـي         / وتم توقيع مذكرات تفاهم   . الصعيدين اإلقليمي والقطري  

ـ      واليوني  وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي    لغرب المحيط الهادئ    وبرنـامج   سكانسيف وصندوق األمم المتحدة لل
 وأمانة جماعة المحيط الهادئ      األيدز والبنك الدولي ومصرف التنمية اآلسيوي      األمم المتحدة المشترك لمكافحة   

وتركز هذه االتفاقات على األنشطة والمشاريع المشتركة       . ولجنة علوم األرض التطبيقية لجزر المحيط الهادئ      
العدوى بفيروسه، ومكافحة حمى الضنك، وصحة البيئـة،        في مجاالت تشمل تطوير النُظم الصحية، واأليدز و       

  .وصحة األم والطفل ونقاوة المياه
  

وقد تطور التعاون بين مكتب منظمة الصحة العالمية اإلقليمي ألوروبا واللجنة األوروبية على مـدى                 -١٦
ي والتعـاون التقنـي     السنوات القليلة الماضية، وذلك بفضل التعاون السياسي الرفيع المستوى، والحوار السياس          

مع المركز األوروبي للوقاية من األمراض ومكافحتها في مجاالت         وبدأ العمل مؤخراً    . على المستوى القطري  
مثل مكافحة األنفلونزا، والتمنيع، وترصد األيدز والعدوى بفيروسه، وترصد السل، والشبكة األوروبية للبيئـة              

  .والوبائيات
  

ظمة الصحة العالمية اإلقليمي ألفريقيا ثالث اجتماع رفيع المـستوى،          ، نظم مكتب من   ٢٠٠٨وفي عام     -١٧
بالتعاون مع المديرين اإلقليميين لليونيسيف وصندوق األمم المتحدة للسكان وبرنامج األمم المتحـدة المـشترك               

كـاالت  والغرض المتوخى هو تحسين التعاون بـين الو       . لمكافحة األيدز والبنك الدولي والبنك األفريقي للتنمية      
بغية تقديم دعم أفضل للدول األعضاء في توسيع نطاق التدخالت الصحية األساسية لتحقيق األهداف المرسومة               
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وركزت المناقشات على حالة تنفيذ التنـسيق مـن أجـل           . في إطار المرامي اإلنمائية لأللفية المتعلقة بالصحة      
رة في احترام اآلليات اإلقليميـة األخـرى، مثـل          الصحة في أفريقيا وعلى األدوار المنوطة بهذه المباد       مبادرة  

  .منظومة األمم المتحدة واألفرقة التابعة للمديرين اإلقليميين
  

ويعكف مكتبا منظمة الصحة العالمية اإلقليميان ألفريقيا ولشرق المتوسط على توقيـع اتفـاق جديـد                  -١٨
ت تقنية في االستراتيجية الصحية األفريقيـة       وقد قدم خبراء من المكتبين مساهما     . للتعاون مع االتحاد األفريقي   

  .التي اعتمدها االتحاد األفريقي مؤخراً
  

وتعمل منظمة الصحة العالمية أيضاً في تعاون وثيق مع المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافـة                 -١٩
لحكوميـة بـشأن    إذكاء الوعي في أوساط المجتمع المدني والمنظمات غير ا        : على برنامج يركز على ما يلي     

 ومكافحة األيدز والعدوى بفيروسـه       الصحي التثقيف الصحي والتدريب على التعامل مع مأمونية مياه الصرف        
  .وأخالقيات البحوث البيولوجية

  
  تكاليف المعامالت وكفاءتها

  
إن جزءاً هاماً من عملية إصالح األمم المتحدة يكمن في ترشيد اإلجراءات وفـي تخفـيض تكـاليف                    -٢٠
وقد اعتمدت اللجنـة    . عامالت التي تتحملها الحكومات التي تستفيد من دعم من خالل منظومة األمم المتحدة            الم

وتقرر أن تدخل هذه المعايير حيز النفاذ في        . اإلدارية الرفيعة المستوى المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام       
، على تطبيـق    ٩-٦٠ج ص ع  لصحة، في القرار    ووافقت جمعية ا  . ٢٠١٠يناير  /  كانون الثاني  ١موعد أقصاه   

 منظمة الصحة العالمية، كما وافقت على التعديالت الناجمة عن ذلك والتي ُأدخلت علـى               من قبل المعايير  تلك  
  ١.الالئحة المالية التي قُدمت لجمعية الصحة الحالية

  
ي إطار األنـشطة المـشتركة      وهناك المزيد من الجهود التي تُبذل من أجل تعزيز التماسك والفعالية ف             -٢١

لألمم المتحدة من خالل إنشاء صناديق ائتمانية يساهم فيها العديد من المانحين الذين يمكـن لهـم اسـتخدامها                   
.  الموارد وتجميعها من أجل دعم أولويات التنمية الوطنية وتسهيل عمل أفرقة األمم المتحـدة القطريـة                لتوجيه

 من الصناديق التي يستخدم بعضها بـصورة مطـردة لـسد العجـز              وتشارك منظمة الصحة العالمية في عدد     
التمويلي لبرامج األفرقة القطرية المشتركة على النحو المحدد في إطار عمليات األمـم المتحـدة فـي مجـال              

  .المساعدة اإلنمائية
  

النسبة لمنظمة  وتظل النسبة بين التكاليف والمنافع، فضالً عن سالمة الموظفين وأمنهم، معياراً مهماً ب              -٢٢
ومن بين البلدان المائة والخمسة واألربعـين التـي         . الصحة العالمية فيما يخص مباني األمم المتحدة المشتركة       
تستضيفها مبـاني األمـم المتحـدة        مكتباً قطرياً    ٢٧يسجل فيها وجود ميداني لمنظمة الصحة العالمية، هناك         

كاتب القطرية تماماً مع مباني األمم المتحدة، وتصل النسبة إلى  وفي اإلقليم األوروبي يتكامل ثُلث الم     . المشتركة
  .خُمس المكاتب في كل من اإلقليم األفريقي وإقليم جنوب شرق آسيا

  
  
  
  
  

                                                           
  .٦٢/٣٢الوثيقة ج    ١
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العمليات المضطلع بها على المستوى القطري بما في ذلك مـساهمة منظمـة الـصحة               
  العالمية في خطط التنمية الوطنية

  
وتعد استراتيجية التعاون القطـري،     . ية عمليات التنمية الوطنية بطرق عدة     تدعم منظمة الصحة العالم     -٢٣

كإطار استراتيجي متوسط األجل لتعاون منظمة الصحة العالمية مع الدول األعضاء، أداة تهدف إلـى تبيـان                 
إلى مساهمة منظمة الصحة العالمية في تنمية الصحة الوطنية، وإلى المواءمة بين األنشطة والخطط الوطنية و              

تنسيق األنشطة في العمل مع سائر وكاالت األمم المتحدة والشركاء في مجال الصحة والتنمية على المـستوى                 
ويساهم نهج استراتيجية التعاون القطري في إطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية وفي تنسيق              . القطري

  .األنشطة التنفيذية اإلنمائية على الصعيد القطري
  

 مكتباً من مكاتب منظمة     ١٢٠ يشارك    ُأجريت في اآلونة األخيرة،    ١ اتضح من دراسة استقصائية    وكما  -٢٤
في التقييمات القطرية الموحدة التي تجريها األمم المتحـدة         ) ٪ من العدد اإلجمالي   ٨٦(الصحة العالمية القطرية    

منظمة الصحة العالميـة فـي      ، شارك موظفو    ٢٠٠٨وخالل عام   . وفي إطار األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية     
المقر الرئيسي إلى جانب موظفي المكاتب اإلقليمية بنشاط في استعراض المبادئ التوجيهية إلطار المـساعدة               

  .٢٠٠٩ بلداً من البلدان المزمع تنفيذ اإلطار فيها في عام ٣٠اإلنمائية، والتي سيتم تطبيقها في 
  

  لمقيمينالدعم المقدم لنظام األمم المتحدة للمنسقين ا
  

تعمل منظمة الصحة العالمية في تعاون وثيق مع مجموعة األمم المتحدة اإلنمائية من أجل تحسين أداء                  -٢٥
وتشارك منظمة الصحة العالمية في جميع األفرقـة        . نظام المنسقين المقيمين، وتتخذ هذه المشاركة أشكاالً عدة       

لمشاركة عن عدد من اإلنجازات، بما في ذلك الموافقـة          العاملة التابعة للمجموعة اإلنمائية، وقد تمخضت تلك ا       
على توصيف وظائف عام للمنسقين المقيمين؛ ووضع توجيهات بشأن عالقات العمل بين المنـسقين المقيمـين                

وإنشاء آليات من أجل تحقيق كفاءة العمليات التجارية على الصعيد القطـري؛            وأفرقة األمم المتحدة القطرية؛     
االئتمانية التي يشارك فيها العديد من المانحين؛ وتنسيق عمليـة البرمجـة القطريـة داخـل         وإنشاء الصناديق   

منظومة األمم المتحدة؛ وتحديث المبادئ التوجيهية إلطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائيـة الموضـوعة               
تقالية إبان األزمات، بما في     المنظمة الميدانيين والمبادئ التوجيهية الخاصة بقضايا المرحلة االن       لخدمة موظفي   

  .ذلك إقامة عالقات مع دوائر العمل اإلنساني
  

وقد نظمت منظمة الصحة العالمية العديد من الجلسات اإلعالمية والحوارات مع المنسقين المقيمين من                -٢٦
دعم تنـاغم   ، ومن أجل بحث مسألة القيادة و      "وحدة األداء "أجل تبادل الخبرات حول المبادرات الرائدة الخاصة        

 موظفي منظمة   كبار، تم تعيين أربعة من      ٢٠٠٨وفي أواخر عام    . منظومة األمم المتحدة على الصعيد القطري     
الكاميرون ومدغشقر والمملكـة    : الصحة العالمية في مناصب منسقين مقيمين لألمم المتحدة، في البلدان التالية          

  .العربية السعودية وتونس
  

  " األداءوحدةب"المبادرات الرائدة الخاصة 
  

تعد منظمة الصحة العالمية شريكاً ملتزماً في منظومة األمم المتحدة للمبادرات الرائدة الخاصة بمفهوم                -٢٧
 في كيغالي في    ٢٠٠٨ وعقدت المنظمة اجتماع التقييم في عام        ٢.التي يتم تنفيذها في ثمانية بلدان     " وحدة األداء "

                                                           
  .CCO/07.03الوثيقة     ١
  .ألبانيا، الرأس األخضر، موزامبيق، باكستان، رواندا، جمهورية تنزانيا المتحدة، أوروغواي، فييت نام    ٢
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 اإلقليمي ألفريقيا، والذي ضم منظمـة الـصحة العالميـة           ةلميإطار تعاون وثيق مع مكتب منظمة الصحة العا       
 كبار الموظفين من المقـر الرئيـسي        إلىوممثلين عن البلدان الثمانية التي تستضيف المبادرات الرائدة إضافة          

وكان الغرض من االجتماع هو استعراض مساهمة منظمـة الـصحة العالميـة فـي               . ومن المكاتب اإلقليمية  
الص الدروس من التجربة المسجلة حتى اآلن من أجل تزويد الموظفين الميدانيين بالمزيد من              المبادرات واستخ 

وتـدير  . اإلرشاد بشأن مساهمة منظمة الصحة العالمية في عملية إصالح األمم المتحدة على المستوى القطري             
م االجتماعات الداخليـة    منظمة الصحة العالمية، في إطار هذه العملية، مكتب آليات المساعدة وتنظم بشكل دائ            

 وقد صدرت حتى اآلن ثماني نشرات عن مشاركة منظمة          .بشأن استعراض المبادرات الرائدة وتقديم الدعم لها      
  .الصحة العالمية في المبادرات الرائدة وفي عملية إصالح األمم المتحدة

  
اإلجـراءات المتعلقـة    وقد وضعت استراتيجية منظمة الصحة العالمية الخاص بدمج تحليل المسائل و            -٢٨

؛ ويجري إبالغ جمعية ٢٠١٣-٢٠٠٨بنوع الجنس في التيار الرئيسي في استراتيجية المنظمة المتوسطة األجل 
ومن األمثلة علـى    . الصحة بالتقدم المحرز في تنفيذ االستراتيجية مرة كل سنتين عن طريق المجلس التنفيذي            

جتماع الذي اشتركت في عقده في هانوي الوكـاالت عـن           التقدم المحرز على مستوى التنسيق ما حدث في اال        
، وبمشاركة نشطة من قبل المكتب اإلقليمي لمنظمـة         "وحدة األداء فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين      "موضوع  

والغرض من االجتماع هو تحديد الدروس المستفادة وأفضل الممارسات         . الصحة العالمية لغرب المحيط الهادئ    
، وإتاحة تبـادل    الثماني القدرة على المساواة بين الجنسين وااللتزام بها في المبادرات الرائدة            في مجال تعزيز  

وتولت مجموعة األمم المتحدة اإلنمائية الموافقة على توصيات        . األدوات والمعارف والمنتجات لدعم هذا الجهد     
  .٢٠٠٩يناير / االجتماع في اجتماعها الذي عقد في كانون الثاني

  
  جمعية الصحةاء المطلوب من اإلجر

  
  .التقريرهذا أن تحيط علماً بجمعية الصحة مدعوة إلى   -٢٩
  
  
  

=     =     =  


