
    
    ٦٨/٥٠ج  والستون الثامنةجمعية الصحة العالمية 

  ٢٠١٥ نيسان/ أبريل ٢٤  من جدول األعمال المؤقت ٢٥البند 
  A68/50    

  
  
  

  التعاون داخل منظومة األمم المتحدة ومع سائر
  المنظمات الحكومية الدولية

  
  

  األمانة من تقرير
  
  
شـهد العــام الماضــي مشــاركة هيئــات إدارة األمــم المتحـدة ومنظومــة األمــم المتحــدة ككــل المتصــلة بالمســائل  -١

  الصحية وعلى األخص في إطار التصدي لفاشية مرض فيروس اإليبوال في غرب أفريقيا.
  
وأكــدت هــذه الجهــود المبذولــة علــى نطــاق المنظومــة حاجــة المنظمــة إلــى اســتباق األمــور فــي إطــار عمليــات   -٢

األمم المتحدة وآليات التنسيق التابعة لها بهدف توجيه الدعم المقدم إلى البلدان وتنسيقه لتحقيق أولويات هذه البلـدان 
سياق إصالح المنظمة الذي سلط األضواء على األهمية  في مجال الصحة. وهذه وظيفة ُيعترف بها اعترافًا تامًا في

تعزيز التقارب مع منظومة األمم المتحدة إلى أقصى حد من أجل االضطالع بوالية األمم التي تعلقها المنظمة على 
  المتحدة بفعالية وكفاءة.

  
  تصدي المنظمات الدولية لمرض فيروس اإليبوال في غرب أفريقيا

  
اإليبوال بعد األيـدز والعـدوى بفيروسـه المشـكلة الصـحية الثانيـة فقـط المدرجـة فـي جـدول يمثل مرض فيروس   -٣

أعمـــال األجهـــزة الرئيســـية الثالثـــة التابعـــة لألمـــم المتحـــدة أي الجمعيـــة العامـــة ومجلـــس األمـــن والمجلـــس االقتصـــادي 
اصل على أرواح النـاس وعلـى واالجتماعي. وقد أدى حجم فاشية مرض فيروس اإليبوال في غرب أفريقيا وأثرها المتو 

  التنمية االقتصادية واالجتماعية في البلدان المتضررة إلى تضافر المجتمع الدولي وتعبئة المنظمات الدولية.
  
بشــأن ظهــور فاشــية مــرض  ٢٠١٤مــارس  آذار/ ٢٣وبعيــد اإلعــالن العــام الــذي صــدر عــن المنظمــة فــي   -٤

ارقـــة إلـــى المســـألة خـــالل اجتمـــاعهم المشـــترك األول الـــذي شـــاركت فيـــروس اإليبـــوال، ُلفـــت انتبـــاه وزراء الصـــحة األف
). وأبـدى االتحـاد ٢٠١٤أبريـل  نيسـان/ ١٧إلـى  ١٤مفوضية االتحاد األفريقي والمنظمة فـي تنظيمـه (فـي لوانـدا مـن 

بيل األفريقي مشاركته الراسخة في سعيه إلى التصدي للفاشية والسيما عبـر مجلـس السـلم واألمـن التـابع لـه. وعلـى سـ
المثــال، يتــولى فريــق االتحــاد األفريقــي المعنــي بتقــديم الــدعم لمكافحــة فاشــية اإليبــوال فــي غــرب أفريقيــا تنســيق أنشــطة 

شـخص وُيرسـلون بالتنـاوب للعمـل فـي الميـدان علـى  ١٠٠٠العاملين الصحيين في الميـدان الـذين يصـل عـددهم إلـى 
  ).٢٠١٥مايو  /إلى أيار ٢٠١٤ديسمبر  مدى ستة أشهر (من كانون األول/
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نطـاق  وعلى الصـعيد العـالمي، تمـت تعبئـة الخبـرات المحـددة وقـدرات التوعيـة عبـر مختلـف القطاعـات علـى  -٥
 آب/  ٥ورئـيس مجموعـة األمـم المتحـدة اإلنمائيـة رسـالة مشـتركة (فـي  ةالعامـ ةالمدير  تمنظومة األمم المتحدة. ووج

ان المتضــررة بفاشــيات مــرض فيــروس اإليبــوال والتشــجيع علــى ) إلنــذار المنســقين المقيمــين فــي البلــد٢٠١٤أغســطس 
 ةتعزيز التنسيق بين األفرقة القطرية التابعة لألمم المتحدة في تلـك البلـدان. وُوجهـت رسـالة مشـتركة أخـرى مـن المـدير 

) وُطلـــب فيهـــا إلـــى ســـلطات ٢٠١٤أغســـطس  آب/ ٢٩واألمـــين العـــام لمنظمـــة الطيـــران المـــدني الـــدولي (فـــي  ةالعامـــ
ران المــدني ضــمان تناســب أي تــدابير تتخــذ فــي الوقــت الــراهن أو فــي المســتقبل وتفــرض قيــودًا علــى التجــارة أو الطيــ

  السفر مع جهود الحد من المخاطر المرتبطة بالصحة العمومية واقتصارها على هذه الجهود.
  
 وعــّين األمــين العــام لألمــم المتحــدة كبيــر منســقي منظومــة األمــم المتحــدة المعنــي بمكافحــة اإليبــوال فــي آب/  -٦

وشـّغل آليـة التصـدي لألزمـات التابعـة لمركـز األمـم المتحـدة للعمليـات وٕادارة األزمـات بالتشـاور مــع  ٢٠١٤أغسـطس 
ى المعنيـة بالصـحة العموميـة علـى اإلطـالق أي بعثـة مما مهد السبيل إلنشاء بعثة األمم المتحدة األولـ ةالعام ةالمدير 

األمــم المتحــدة للتصــدي العاجــل لفيــروس إيبــوال التــي ُكلفــت بضــمان االســتجابة الســريعة والشــاملة والفعالــة مــن جانــب 
جميــع كيانــات األمــم المتحــدة بغيــة تحقيــق أهــدافها المتمثلــة فــي وقــف انتشــار الفاشــية وعــالج األشــخاص المصــابين 

  وضمان توفير الخدمات األساسية والحفاظ على االستقرار والوقاية من فاشيات أخرى.بالعدوى 
  
وكانت مشاركة منظمات األمم المتحدة في وقت مبكر علـى الصـعيد القطـري أمـرًا أساسـيًا. وتولـت المنظمـة   -٧

ا كي تتجاوز مسؤولياتها تنسيق األمم المتحدة والمنظمات الدولية األخرى الموجودة في الميدان لتوسيع نطاق أنشطته
وأشــرفت منظمــة األمــم المتحــدة  ؛ســتي الشــامليالعاديــة علــى النحــو التــالي: قــدم برنــامج األغذيــة العــالمي الــدعم اللوج

ـــة (اليونيســـيف) علـــى أنشـــطة التعبئـــة االجتماعيـــة واضـــطلع صـــندوق األمـــم المتحـــدة للســـكان بأنشـــطة تتبـــع  ؛للطفول
جــرة بعــض مرافــق العــالج وتــولى االتحــاد الــدولي لجمعيــات الهــالل األحمــر وأدارت المنظمــة الدوليــة لله ؛المخــالطين

والصليب األحمـر تـدبير مراسـم الـدفن اآلمـن علـى سـبيل المثـال. وعملـت المنظمـة عـن كثـب مـع بعثـة األمـم المتحـدة 
األعمـال. للتصدي العاجل لفيروس إيبوال في إطـار تحديـد هيكلهـا وتـوفير الخبـرة التقنيـة بغـرض توجيـه توسـيع نطـاق 

  ووضعت البعثة خططًا محددة للتصدي تخص البلدان الثالثة األشد تضررًا.
  
وكــان الــدعم المقــدم مــن هيئــات إدارة األمــم المتحــدة بمثابــة الخطــوة الحاســمة فــي مســار بســط الجهــود علــى   -٨

فاشـية مـرض ) الذي أقـر بـأثر ٢٠١٤( ٢١٧٧، اعتمد مجلس األمن القرار ٢٠١٤سبتمبر  نطاق واسع. وفي أيلول/
فيروس اإليبوال على بناء السالم والتنمية فـي البلـدان األشـد تضـررًا ودعـا إلـى اتخـاذ سلسـلة مـن اإلجـراءات مـن أجـل 

دولة عضوًا في األمم المتحدة ممـا يمثـل أكبـر عـدد مـن الـدول  ١٣٤التصدي لألزمة. وشاركت في رعاية هذا القرار 
  من في تاريخ المجلس.األعضاء الداعمة ألي قرار صادر عن مجلس األ

  
اإليبوال مؤخرًا في غرب أفريقيا" أول قرار اعتمدته الجمعية  اشيةفوكان القرار بشأن "تدابير احتواء ومكافحة   -٩

). ويواصـل كـل مـن الجمعيـة العامـة ومجلـس األمـن ٦٩/١العامة لألمم المتحدة فـي دورتهـا التاسـعة والسـتين (القـرار 
دان مـن خـالل المثـابرة علـى جعـل التصـدي للفاشـيات محـور تركيـز االهتمـام السياسـي دعم الجهـود المبذولـة فـي الميـ

للمجتمع الدولي. وتواظب المنظمة وبعثة األمـم المتحـدة للتصـدي العاجـل لفيـروس إيبـوال علـى عقـد جلسـات إعالميـة 
خــالل االجتماعــات منتظمــة أثنــاء الجلســات الرســمية وفــي إطــار االجتماعــات التــي ينظمهــا رئــيس الجمعيــة العامــة و 

  الجانبية.
  

وتمــت تعبئــة البرلمــانيين علــى نطــاق العــالم. واعتمــدت جمعيــة االتحــاد البرلمــاني الــدولي فــي دورتهــا الحاديــة   -١٠
قــرارًا بشــأن "دور البرلمانــات فــي دعــم  ٢٠١٤أكتــوبر  تشــرين األول/ ١٦إلــى  ١٢والثالثــين بعــد المائــة المعقــودة مــن 

علــى الصــعيد الــدولي لمواجهــة وبــاء إيبــوال وفــي ســن قــوانين تكفــل اتخــاذ تــدابير فعالــة مــن اتخــاذ تــدابير عاجلــة وقويــة 
  األمراض المعدية".فاشيات أجل التصدي والتأهب له ولغيره من 
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وُأتيحـــت المـــوارد مـــن جميـــع أنحـــاء العـــالم مـــن أجـــل التصـــدي لألوبئـــة ودعـــم الخـــدمات األساســـية وتنشـــيط   -١١
مـــين العـــام لألمـــم المتحـــدة الصـــندوق االســـتئماني المتعـــدد الشـــركاء للتصـــدي اقتصـــادات البلـــدان المتضـــررة. وأنشـــأ األ

لإليبـــوال الـــذي يشـــمل هيكـــل تصـــريف شـــؤونه لجنـــة استشـــارية تقـــدم التوجيـــه االســـتراتيجي وتخصـــص المـــوارد ويتـــألف 
بمـن فـيهم  أعضاؤها من مبعوث األمم المتحدة الخـاص المعنـي بمكافحـة اإليبـوال وممثلـي البلـدان المانحـة والمتضـررة

  ممثل لبعثة األمم المتحدة للتصدي العاجل لفيروس إيبوال بصفة مراقب.
  

مليون دوالر أمريكي لتمويل أشـد البلـدان تضـررًا مـن األزمـة.  ١٠٠٠وحشدت مجموعة البنك الدولي حوالي   -١٢
لـى عملـه لضـمان تـوفير كما يجمع مكتب األمم المتحدة لتنسـيق الشـؤون اإلنسـانية التبرعـات ويقتفـي المـوارد إضـافة إ

الخــدمات األساســية. وتحشــد عــدة منظمــات دوليــة أخــرى األمــوال أيضــًا. وعلــى ســبيل المثــال، أعلــن كــل مــن منظمــة 
التعاون اإلسالمي والبنك اإلسالمي للتنمية خالل مؤتمر مشترك بينهما (عقد في جـدة فـي المملكـة العربيـة السـعودية 

يم المساعدة المالية العاجلة إلى البلدان المتضررة فضًال عـن إتاحـة المـوارد ) تقد٢٠١٤نوفمبر  تشرين الثاني/ ٥في 
  المادية والمعدات واإلمدادات وخدمات العاملين الصحيين وموظفي الدعم المدربين.

  
وتتخطـى الحاجــة إلـى مســاعدة البلـدان المتضــررة التـدخالت الفوريــة فـي مجــال الصـحة العموميــة والمســاعدة   -١٣

اإلنسانية. وقد ُنظر في اآلثار االقتصادية واالجتماعية لمرض فيروس اإليبوال في تلك البلدان واإلقليم المعني وبـاقي 
تعددة القطاعات للتصدي للمرض خالل الدورة االسـتثنائية أنحاء العالم وفي الحلول المحتملة لتنظيم عملية شاملة وم

). ٢٠١٤ديســمبر  كــانون األول/ ٥للمجلــس االقتصــادي واالجتمــاعي لألمــم المتحــدة (التــي عقــدت فــي نيويــورك فــي 
وعقب هذه المناقشات استهل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي عملية لتقييم القدرة على التعـافي مـن اإليبـوال تركـز علـى 
مــا يلــي: الخــدمات األساســية والبنــى التحتيــة؛ والصــحة وتــوفير الميــاه واإلصــحاح والنظافــة؛ وبنــاء الســالم والتماســك 

  االجتماعي والوظائف الحكومية المؤسسية/األساسية؛ والتنشيط االجتماعي واالقتصادي.
  

  ٢٠١٥وفاء منظومة األمم المتحدة بالغرض لدعم خطة التنمية لما بعد عام 
  
طلع منظومــــة األمــــم المتحــــدة فــــي إطــــار المراحــــل النهائيــــة للمفاوضــــات بشــــأن خطــــة التنميــــة لمــــا بعــــد تضــــ  -١٤
مهمة دعم المناقشـات بـين الـدول األعضـاء مـن خـالل إسـداء المشـورة  :بدور ينطوي على مهمتين هما ٢٠١٥١ عام

م البلـــدان لتنفيـــذ الخطـــة ومهمـــة تغييـــر موقفهـــا بهـــدف دعـــ ؛التقنيـــة بشـــأن األهـــداف والغايـــات والمؤشـــرات ذات الصـــلة
  الجديدة على الصعيد القطري. 

  
بلـدًا نهـج "توحيـد األداء" بصـفة رسـمية. ومـع ذلـك، تـدعو  ٤٣، اعتمـد ٢٠١٤نـوفمبر  تشـرين الثـاني/وحتى   -١٥

مجموعة األمم المتحدة اإلنمائية بشدة إلى اتباع نهج مرن وتدريجي لتنفيذ إجراءات التشغيل الموحدة الموضـوعة فـي 
ى منظومـة األمـم مديرًا لمنظمـات منتميـة إلـ ١٨، شارك ٢٠١٤ سبتمبر أيلول/إطار المبادرة على نطاق أوسع. وفي 

لمنظمة الصحة العالمية في التوقيـع علـى رسـالة موجهـة إلـى جميـع األفرقـة القطريـة  ةالعام ةالمتحدة بمن فيهم المدير 
التابعة لألمم المتحدة مؤكدين التـزامهم بالعمـل معـًا مـن أجـل تعزيـز وجاهـة عملهـم وتـأثيره. وُأرسـلت الرسـالة مشـفوعة 

ي تـدعم البلـدان الراغبـة فـي اعتمـاد نهـج "توحيـد األداء" وتشـمل إجـراءات التشـغيل بمجموعـة متكاملـة مـن األدوات التـ
  الموحدة وٕارشادات محددة بشأن كل ركيزة من ركائز النهج الخمس.

  
وتساهم المنظمة في الجهود المبذولة على نطاق منظومة األمـم المتحـدة لتبسـيط برامجهـا وأعمالهـا وضـمان   -١٦

  .٢٠١٥السيما على الصعيد القطري بهدف دعم البلدان لتنفيذ خطة التنمية لما بعد عام تنسيقها على مستوى أرفع و 
                                                           

وعمـــل األمانـــة التقنـــي المتصـــل  ٢٠١٥لالطـــالع علـــى اســـتعراض عـــام لعمليـــة التحضـــير لخطـــة التنميـــة لمـــا بعـــد عـــام    ١
  .٦٨/١٤وج ٦٨/١٣بالمؤشرات انظر الوثيقتين المصاحبتين ج
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مســاهمة  ٢٠١٥-٢٠١٤وتــدعم المنظمــة دعمــًا فعــاًال نظــام المنســقين المقيمــين. وقــد قــدمت خــالل الثنائيــة   -١٧
شغيل النظام على جميع ماليين دوالر أمريكي بموجب االتفاق المركزي لتقاسم التكاليف من أجل تمويل ت ٥,٢قدرها 

قريبـــًا ضـــمن مجموعـــة األمـــم المتحـــدة  ٢٠١٧-٢٠١٦المســـتويات. وســـيحدَّد قـــدر مســـاهمة المنظمـــة خـــالل الثنائيـــة 
. وعلــى الصــعيد القطــري، اضــطلع ممثلــو ٢٠١٧-٢٠١٦ لمنظمــةلالبرمجيــة المقترحــة ميزانيــة الاإلنمائيــة ويــدَرج فــي 

  .إلى ثالثة أشهر غالباً  بلدًا لفترات تصل ٨٠قتة في أكثر من المنظمة بدور المنسق المقيم بصفة مؤ 
  

وتــدعو المنظمــة إلــى إدراج عنصــر الصــحة فــي إطــار عمــل األمــم المتحــدة للمســاعدة اإلنمائيــة المقدمــة إلــى   -١٨
البلــدان وتســهم فــي الحصــائل المرتبطــة بالصــحة علــى أســاس األولويــات المحــددة فــي اســتراتيجيات المنظمــة للتعــاون 

قطري. وهناك أولويتان من أولويـات المنظمـة الخاصـة بالقيـادة األكثـر تجليـًا فـي هـذه األطـر وهمـا تحقيـق األهـداف ال
اإلنمائيــة لأللفيــة المتعلقــة بالصــحة والتصــدي لمحــددات الصــحة االجتماعيــة واالقتصــادية والبيئيــة. وتشــارك مكاتــب 

ة ضــمن األفرقــة القطريــة التابعــة لألمــم المتحــدة. المنظمــة القطريــة فــي عمــل األفرقــة المتخصصــة فــي مجــال الصــح
مـن  ٪٩٠وعالوة على ذلك، تشارك المنظمة أيضًا في عمل األفرقـة المتخصصـة فـي قطاعـات أخـرى فـي أكثـر مـن 

  البلدان.
  

وتنسق المنظمة الممارسات الخاصة بأعمالها مع منظومة األمم المتحدة وتشارك في خدمات األمم المتحدة   -١٩
لى الصعيد القطري. وتشمل الخدمات المشتركة األكثر استخدامًا في المنظمة خـدمات األمـن وتكنولوجيـا المشتركة ع

  المعلومات واالتصاالت والمشتريات المحلية والسفر.
  

  أمثلة على تعاون المنظمة مع منظومة األمم المتحدة
  
لتعـــاون بـــين القطاعـــات وتجســـد تـــدعم أعمـــال المنظمـــة مـــع منظمـــات منتميـــة إلـــى منظومـــة األمـــم المتحـــدة ا  -٢٠

بهــدف تعزيــز التصــدي  ٢٠١٩-٢٠١٤أولويــات القيــادة الســت المبينــة فــي برنــامج العمــل العــام الثــاني عشــر للفتــرة 
الشامل والكلي للتحديات الصحية الراهنة التـي تواجههـا الـدول األعضـاء. ويـرد توضـيح نطـاق هـذا التعـاون وتفصـيله 

عية الصحة الحالية. وترد أدناه أمثلة على تطـور المجموعـة الواسـعة مـن أعمـال في عدة تقارير أخرى مقدمة إلى جم
  المنظمة مع منظمات أخرى ضمن منظومة األمم المتحدة وتوّسع نطاق هذه األعمال.

  
وٕان أبــرز األمثلــة علــى تعــاون المنظمــة الشــديد والراســخ مــع ســائر وكــاالت األمــم المتحــدة التــي لهــا صــلة   -٢١

) وحركة كل امرأة وكـل طفـل +H4حقيق األهداف اإلنمائية لأللفية عبر الشراكة الصحية الرباعية (بالصحة ترتبط بت
  ).+IHPوالشراكة الصحية الدولية والمبادرات المتعلقة بها (

  
ويظــل موضــوع الوقايــة مــن األمــراض غيــر الســارية ومكافحتهــا يحظــى باالهتمــام فــي إطــار منظومــة األمــم   -٢٢

أعمال هيئات إدارة المنظومة وألغراض التعاون المشـترك بـين الوكـاالت. وقـد عقـدت الجمعيـة المتحدة ضمن جداول 
العامة اجتماعًا رفيع المستوى إلجراء استعراض وتقييم شاملين للتقدم المحرز في الوقاية مـن األمـراض غيـر السـارية 

ساســية الالزمــة لتنفيــذ خارطــة الطريــق . وتبــين الوثيقــة الختاميــة لالجتمــاع األنشــطة األ٢٠١٤ومكافحتهــا خــالل عــام 
  ٢٠١١.١الخاصة بااللتزامات المدرجة في اإلعالن السياسي لالجتماع الرفيع المستوى المعتمد في عام 

  
وتنسق فرقة عمل األمم المتحدة المشتركة بين الوكاالت والمعنية بالوقاية من األمراض غيـر المعديـة (غيـر   -٢٣

ائها لدعم تنفيذ اإلعالن السياسي بقيادة المنظمة. وقد ُنظمت ثالث بعثـات للبرمجـة السارية) ومكافحتها أنشطة أعض

                                                           
 المتعلقة بمتابعة االجتماع الرفيع المستوى. ٦٨/١١انظر الوثيقة ج   ١
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بمشـــاركة ممثلـــين للمنظمـــة واليونيســـيف وبرنـــامج األمـــم المتحـــدة  ٢٠١٤المشـــتركة علـــى الصـــعيد القطـــري فـــي عـــام 
لبنــك الــدولي. وعقــدت اإلنمــائي وصــندوق األمــم المتحــدة للســكان وبرنــامج األمــم المتحــدة المشــترك لمكافحــة األيــدز وا

البعثــات اجتماعــات مــع مــوظفين مســؤولين مــن وزارات الصــحة ووزارت الشــؤون الماليــة والزراعــة والتخطــيط وممثلــين 
للمجتمـــع المـــدني والقطـــاع الخـــاص. وشـــملت الحصـــائل تقـــديم إرشـــادات محـــددة إلـــى األفرقـــة القطريـــة التابعـــة لألمـــم 

المجتمــع ككــل" وتنفيــذه مــن أجــل الوقايــة مــن األمــراض غيــر "و "كــلالمتحــدة بشــأن تعزيــز نهــج "مشــاركة الحكومــة ك
السارية ومكافحتها. وأعدت المنظمة مع برنـامج األمـم المتحـدة اإلنمـائي مـذكرة توجيهيـة بشـأن إدمـاج األمـراض غيـر 

ة التابعــة الســارية فــي أطــر عمــل األمــم المتحــدة للمســاعدة اإلنمائيــة. وتتــيح اإلرشــادات أدوات لجميــع األفرقــة القطريــ
لألمم المتحدة من أجـل دعـم البلـدان فـي إطـار جهـود التصـدي المبذولـة لكـي ال تقتصـر علـى المحـددات االجتماعيـة 

  األوسع نطاقًا لألمراض غير السارية فحسب بل لتشمل أيضًا الجوانب الصحية لهذه األمراض.
  

"الهــاتف المحمــول فــي خدمــة صــحتك" وتشــارك المنظمــة مــع االتحــاد الــدولي لالتصــاالت فــي قيــادة مبــادرة   -٢٤
(Be He@lthy, Be Mobile)  الســتخدام تكنولوجيــا الهــاتف المحمــول مــن أجــل مســاعدة الــدول األعضــاء علــى

مكافحــة األمــراض غيــر الســارية عــن طريــق النهــوض باســتخدام تلــك التكنولوجيــا لتــوفير المعلومــات عــن الوقايــة مــن 
رة وتعزيـز الـنظم الصـحية مـن خـالل تـدريب العـاملين الصـحيين. وعلـى األمراض وتدبيرها العالجي لألشـخاص مباشـ

ســبيل المثــال، تنفــذ كوســتاريكا أول الخــدمات الوطنيــة للصــحة المعتمــدة علــى تكنولوجيــا الهــاتف المحمــول فــي العــالم 
ولــة عبــر بــرامج حكوميــة متواصــلة لمســاعدة المــدخنين علــى اإلقــالع عــن التــدخين وتســتخدم الســنغال الهواتــف المحم

لتــدريب العــاملين الصــحيين وٕاذكــاء الــوعي وتوعيــة المرضــى بخصــوص الســكري وتــوفير خــدمات االستشــارة الطبيــة 
عد. وتهدف المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية إلـى ودعم التدبير العالجي للمصابين بالسكري عن بُ 

مدة على التكنولوجيا الرقمية للوقايـة مـن األمـراض غيـر دعم جهودها الوطنية في مجال الصحة العمومية بحلول معت
  السارية.

  
وتعاونت المنظمة مع منظمـة األغذيـة والزراعـة تعاونـًا وثيقـًا لتحضـير المـؤتمر الـدولي الثـاني بشـأن التغذيـة   -٢٥

ار ). ويطلــب إعــالن رومــا بشــأن التغذيــة وٕاطــ٢٠١٤نــوفمبر  تشــرين الثــاني/ ٢١إلــى  ١٩(الــذي عقــد فــي رومــا مــن 
العمــل الخــاص بــه المعتمــدان أثنــاء المــؤتمر إلــى الوكــالتين أن تواصــال مشــاركتهما الفعالــة فــي تنفيــذ هــذين الصــكين 
وتدعما الدول األعضاء للتصدي لتحديات سوء التغذية المتعـددة بالتعـاون مـع منظمـات أخـرى ضـمن منظومـة األمـم 

  ١المتحدة.
  

أغســـطس  آب/ ٢٩إلـــى  ٢٧(الـــذي عقـــد فـــي جنيـــف مـــن وحـــدد مـــؤتمر المنظمـــة بشـــأن الصـــحة والمنـــاخ   -٢٦
(الـــذي عقـــد فـــي نيويـــورك فـــي  ٢٠١٤) المنظـــور الصـــحي لمـــؤتمر القمـــة لألمـــم المتحـــدة بشـــأن المنـــاخ لعـــام ٢٠١٤
). وشـاركت المنظمـة فـي المسـاهمة المشــتركة فـي ظـل منظومـة األمـم المتحـدة فـي الــدورة ٢٠١٤سـبتمبر  أيلـول/ ٢٣

إلــى  ١اتفاقيــة األمــم المتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغّيــر المنــاخ (الــذي عقــد فــي ليمــا مــن  العشــرين لمــؤتمر األطــراف فــي
). ونظمـــت المنظمـــة بالتعـــاون مـــع صـــندوق النقـــد الـــدولي اجتماعـــًا جانبيـــًا بشـــأن ٢٠١٤ديســـمبر  كـــانون األول/ ١٤

ـــر المنـــاخ" (وهـــو اجتمـــاع جـــانبي واحـــد مـــن بـــين اجتماعـــات األمـــم ال متحـــدة الجانبيـــة "حمايـــة الصـــحة ومكافحـــة تغّي
عشر) أتاح فرصة للمشاركين لتطوير توجهات استراتيجية ومبادرات برمجية جديدة متعلقـة بقـدرة الصـحة علـى  األحد

الصمود في مواجهة تغّير المناخ وفرصًا لتحقيق أقصـى حـد مـن الفوائـد الصـحية الناشـئة عـن مسـتقبل ذي مسـتويات 
  الكربون المنخفضة.

  

                                                           
 المتعلقة بحصيلة المؤتمر الدولي الثاني بشأن التغذية. ٦٨/٨للحصول على تفاصيل إضافية، انظر الوثيقة ج   ١
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اعـًا رفيـع المسـتوى بشـأن بنـاء نظـم صـحية قـادرة علـى الصـمود فـي البلـدان المتضـررة وعقدت المنظمة اجتم  -٢٧
) بالتعاون مع مصرف التنميـة األفريقـي ومنظمـة ٢٠١٤ديسمبر  كانون األول/ ١١و ١٠من اإليبوال (في جنيف في 

دة والمنظمــات منظمــة مــن منظمــات األمــم المتحــ ١٥الصــحة لغــرب أفريقيــا والبنــك الــدولي. ونــاقش ممثلــو أكثــر مــن 
الدولية األخرى األنشـطة المشـتركة بمـا فيهـا تعزيـز القـدرات األساسـية فـي مجـال الصـحة العموميـة ألغـراض الترصـد 

  ١).٢٠٠٥والمواجهة وفقًا لمقتضيات اللوائح الصحية الدولية (
    

  اإلجراء المطلوب من جمعية الصحة 
  

  جمعية الصحة مدعوة إلى اإلحاطة علمًا بالتقرير.  -٢٨
  
  

=    =    =  

                                                           
  لالطالع على ملخص االجتماع، انظر الموقع اإللكتروني التالي:   ١
 http://who.int/csr/disease/ebola/health-systems/ebola-meeting/en/ )٢٠١٥أبريل  نيسان/ ١٠في  م االطالعت.( 


