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 التعاون داخل منظومة األمم المتحدة
  ومع سائر المنظمات الحكومية الدولية

 
 

  األمانةتقرير من 
  
 
وسـيلة هـو التقرير الخاص بالتعاون داخل منظومة األمـم المتحـدة ومـع سـائر المنظمـات الحكوميـة الدوليـة   -١

إلحاطة جمعية الصحة علمًا، على نحو منتظم، بمجموعة مختارة  من األنشطة التي تضـطلع بهـا األمانـة لضـمان 
منظمـــة الصـــحة العالميـــة داخـــل منظومـــة األمـــم  االعتـــراف بالصـــحة كمحـــرك أساســـي للتنميـــة المســـتدامة. وتعـــاون

ال يتجزأ من دورها التنسيقي في ميدان العمـل الصـحي الـدولي، إذ يسـهم فـي تحسـين مواءمـة تصـريف  المتحدة جزءً 
منظمة والمعايير المتبعـة لـديها. الشؤون الصحة على الصعيد العالمي، ويوفر سبيًال لضمان التنفيذ المتسق لقواعد 

ذلك، تستطيع المنظمة الدعوة للتمويل من أجل الصحة، فضًال عن قدرتها على الوصـول إلـى مـوارد  باإلضافة إلى
  مالية إضافية تُتاح لها من خالل آليات األمم المتحدة المختلفة، وبشكل رئيسي على الصعيدين العالمي والقطري.

 
مــع المنظمـــات الحكوميــة الدوليــة، بمــا فــي ذلــك المنظمــات داخـــل الصــحة العالميــة ويمتــد تعــاون منظمــة   -٢

هـذه األعمـال بانتظــام يـرد بيــان مجـاالت التقنيـة. و المنظومـة األمـم المتحـدة، عبــر جميـع مسـتويات المنظمـة وجميــع 
ت ذات في كل من التقارير التقنيـة المسـتقلة والوثـائق الخاصـة باللجـان اإلقليميـة. ويركـز هـذا التقريـر علـى اإلجـراءا

 دعمــاً والمنّفــذة  الصــلة بمختلــف مســتويات المنظمــة واإلجــراءات المتعلقــة، تحديــدًا، باألنشــطة علــى المســتوى القطــري
  أهداف التنمية المستدامة.الرامية إلى بلوغ لجهود الدول األعضاء 

 
 لدعوة إلى نهج أكثر استراتيجية على نطاق منظومة األمم المتحدة لاالستجابة 

  
، انصــب تركيــز األنشــطة ٢٠١٥ســبتمبر  فــي أيلــول/ ٢٠٣٠اعتمــاد خطــة التنميــة المســتدامة لعــام عقــب   -٣

علـى نطــاق منظومــة األمــم المتحــدة فـي مجــال التنميــة علــى ضــمان اتخـاذ إجــراءات فوريــة لتحقيــق أهــدافها. وتشــمل 
اصلة وفي الوقت المناسـب هذه األنشطة تعزيز القدرات الداخلية للمنظومة لدعم الدول األعضاء في بذل جهود متو 

 من  أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
  
زيـــادة التركيـــز علـــى التعـــاون البرمجـــي بـــين  ٢٠٣٠ويتطلـــب تحقيـــق األهـــداف المدرجـــة علـــى خطـــة عـــام   -٤

االســـتعراض الشـــامل المنـــتظم للسياســـات الـــذي تجريـــه  ويعـــدُّ ت أكثـــر ممـــا كـــان عليـــه فـــي الماضــي. مختلــف الكيانـــا
الجمعيــة العامــة كــل أربــع ســنوات، آليــة هامــة لتحســين االتســاق والتنســيق والشــفافية والفاعليــة فيمــا يتعلــق باألنشــطة 

  التنفيذية التي تضطلع بها منظومة األمم المتحدة من أجل التنمية، والسيما على الصعيد القطري.
  
بشـــأن االســـتعراض  ٧١/٢٤٣، القـــرار ٢٠١٦ديســـمبر  جمعيـــة العامـــة، فـــي كـــانون األول/وقـــد اعتمـــدت ال  -٥

الشامل الذي يجري كل أربع سـنوات لسياسـة األنشـطة التنفيذيـة التـي تضـطلع بهـا منظومـة األمـم المتحـدة مـن أجـل 
هات السياسة العامة االستراتيجية الرئيسية على نطاق منظومة و التنمية  للتعـاون الـذي م المتحـدة األمالذي يحدد توجُّ
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. ويســتند القــرار ٢٠٢٠-٢٠١٧فــي الفتــرة تــوفره وطرائــق تنفيــذ هــذا التعــاون، والســيما المتبعــة علــى الصــعيد القطــري 
بشـأن العمليــة األطـول أجــًال  شـهراً  ١٨فـي إطــار الحـوار الحكــومي الـدولي علـى مــدار انعقـدت إلـى المناقشـات التــي 

 اإلنمائية، والذي جرى تنظيمه تحت رعاية المجلس االقتصادي واالجتماعي.  لتحديد موقع منظومة األمم المتحدة
  
هامـة علـى أعمالهـا.  اً وعلى الرغم من أن أحكام القرار غير ملزمة لمنظمـة الصـحة العالميـة، فـإن لهـا آثـار   -٦

م المنظمــة، بصــفتها الوكالــة المتخصصــة فــي مجــال الصــحة الدوليــة داخــل منظومــة األمــم المتحــدة، بزيــادة لــزِ أوًال، تُ 
السيما الصناديق والبرامج التـي سـوف و بالصحة، التي تتعلق والياتها االتساق فيما بين جميع كيانات األمم المتحدة 

يمثــل القــرار توافقــًا فــي اآلراء بــين الــدول األعضــاء  ،ثانيــاً نمــوذج تشــغيلها مــع أحكــام القــرار. يتعــين عليهــا أن تكّيــف 
، ســاهمت المنظمــة بنشــاط فــي بــدعم قــوي مــن الجهــات المانحــة والبلــدان التــي تُنفــذ فيهــا بــرامج لألمــم المتحــدة. ثالثــاً 

العملية التحضيرية التي أفضت إلى تبني القـرار بطـرق شـتى، منهـا تـوفير البيانـات، والمشـاركة فـي االستقصـاءات، 
بيـــان و  علـــى الصـــعيد القطـــري، أعمـــال األمـــم المتحـــدةســـليط الضـــوء علـــى الثمـــار الرئيســـية التـــي تمخضـــت عنهـــا وت
والمســاهمة فــي تقــارير األمــين العــام عــن تنفيــذ القــرار الســابق بشــأن االســتعراض الشــامل يكتنفهــا مــن تحــديات،  مــا

فضـًال  ؛)٢٠١٢ديسـمبر  ون األول/كـان ٢١ الصـادر فـي ٦٧/٢٢٦ للسياسات الذي يجري كل أربـع سـنوات (القـرار
تبــادل الخبــرات فيمــا يتعلــق بعناصــر برنــامج إصــالح المنظمــة ذات األهميــة لمنظومــة األمــم المتحــدة برمتهــا. عــن 

ويدعو القرار جميـع الوكـاالت المتخصصـة لتقـديم تقـارير عـن اإلجـراءات المحـددة التـي اتخـذتها كـل وكالـة بصـفتها 
 م المحرز على نطاق المنظومة ككل.رصد التقد اإلسهام فيفي إطار االستجابة للتوصيات، باإلضافة إلى 

  
لوكـاالت المتخصصـة فـي بافي العمل على تنفيـذ التوصـيات ذات الصـلة  كبيراً  وقد قطعت المنظمة شوطاً   -٧

القرار الخاص باالستعراض الشامل للسياسات الذي يجري كـل أربـع سـنوات. فعلـى سـبيل المثـال، تتضـمن الميزانيـة 
إطارًا محسنًا قائمًا على النتائج يرسم صالت واضحة مع غايات محـددة  ٢٠١٩-٢٠١٨البرمجية المقترحة للثنائية 

ت المقـّدرة ضمن أهداف التنمية المستدامة. وتعتمد جمعية الصحة الميزانية الكاملة للمنظمة، بما في ذلك االشـتراكا
وتعقـد  ١بشأن تـدفقات التمويـل.وتوفر البوابة اإللكترونية بيانات شاملة وفي الوقت المناسب والمساهمات الطوعية، 

مع األولويات المتفق عليهـا بالمنظمـة وٕامكانيـة التنبـؤ بهـا، ته المنظمة بانتظام حوارات بشأن التمويل لضمان مواءم
المنظمـة بالفعـل وتسـلك للجهات المانحة لبحث أية مسـألة ذات أهميـة فيمـا يتعلـق بتمويـل المنظمـة.  منصةولتوفير 

. ومـــن الطـــرق المنظمـــة تاورها بالبلـــدان بمـــا يتماشـــى مـــع االحتياجـــات الوطنيـــة ومـــع قـــدر حضـــإزاء طرائـــق متباينـــة 
المكاتـب و المتنوعة التي يكون للمنظمة من خاللها "حضور" في البلدان المكاتـب القطريـة، والمكاتـب دون الوطنيـة، 

فـــي المكاتـــب اإلقليميـــة،  ، ومســـؤولي شـــؤون البلـــدانباألراضـــي أو المنـــاطقالمتعـــددة البلـــدان، والمكاتـــب الموجـــودة 
الرئيســـي عـــن تقـــديم الـــدعم لجميـــع البلـــدان مـــن المقـــر  واالتصـــاالت المباشـــرة مـــن جانـــب المكاتـــب اإلقليميـــة، فضـــالً 

ثالــث أكبـر المسـاهمين فــي تقاسـم تكـاليف التمويــل الـالزم لنظـام المنســقين  يوالمكاتـب اإلقليميـة الســتة. والمنظمـة هـ
 اإلقليمي والقطري.العالمي و  ىالمقيمين على المستو 

  
األمين العام أن يعد عدة مقترحات، لتواصـل األجهـزة  مناإلشارة إلى أن الجمعية العامة قد طلبت وتجدر   -٨

ل إضافية فـي أداء الرئاسية لألمم المتحدة استعراضها، بحيث تكون تلك المقترحات مؤهلة ألن تستهل عمليات تحوّ 
        ويشمل ذلك اآلتي:  المنظومة. 

مخطط على نطاق المنظومة للوظائف والقدرات الحاليـة لكـل وكالـة علـى حـدة دعمـًا لتنفيـذ خطـة   (أ)
، ومشفوعًا بتوصيات لمعالجة الثغرات وأوجه التـداخل بـين الوكـاالت، وهـو مـا سـيفيد بعـد ذلـك ٢٠٣٠عام 

تضـمينها فـي  في تصميم إجراءات وخيارات ملموسة لمواءمة طرائق التمويل مع الوظـائف التـي سـوف يـتم
 جديدة؛ الستراتيجية االخطط ال

                                                           
١ http://extranet.who.int/programmebudget   ٢٠١٧أبريل  نيسان/ ١٢(تم االطالع في.( 
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تحســـين المســـاءلة والتنســـيق الشـــامل للكيانـــات التابعـــة لألمـــم المتاحـــة واآلثـــار المرتقبـــة لخيـــارات ال  (ب)
  المتحدة ومراقبتها من جانب الدول األعضاء؛

 اقتراح شامل بشأن إدخال مزيد من التحسينات على نظام المنسقين المقيمين.  (ج)
  
 التنميـة المسـتدامة رفيـع المسـتوى كمنصـة رئيسـية لمتابعـة خطـة دشنت الجمعية العامة منتـدى سياسـياً وقد   -٩
تنفيذ أهداف التنميـة عدة أمور منها ، وذلك بهدف تقديم القيادة السياسية واإلرشادات والتوصيات بشأن ٢٠٣٠عام ل

واالتســاق علــى نطــاق المنظومــة. ويــوفر  المســتدامة وتيســير تبــادل الخبــرات وأفضــل الممارســات، وتعزيــز التنســيق
المنتـــدى منبـــرًا الســـتعراض التقـــدم الخاصــــة بكـــل بلـــد والتقـــدم المحـــرز فــــي مختلـــف المجـــاالت المواضـــيعية. وقــــدم 

، استعراضات وطنية طوعية تسلط الضوء على تجاربها خالل العام األول من بدء العمل ٢٠١٦ ، في عامبلداً  ٢٢
ـــدًا فـــي  ٤٠تلـــك البلـــدان أكثـــر مـــن حـــذو . وســـيحذو ٢٠٣٠ التنميـــة المســـتدامة لعـــام علـــى تحقيـــق أهـــداف خطـــة بل

. وقـــد أنشـــأت األمانـــة آليـــة واضـــحة وأصـــدرت توجيهـــات للمكاتـــب القطريـــة للمنظمـــة لتقـــديم الـــدعم إلـــى ٢٠١٧ عـــام
واضــيعي ضــافة إلــى ذلــك، ســوف تشــارك المنظمــة فــي قيــادة االســتعراض المإلالبلــدان فــي إجــراء االستعراضــات. وبــا

للتقــدم المحــرز صـــوب تحقيــق الهــدف الثالـــث مــن أهــداف التنميـــة المســتدامة (ضــمان تمتـــع الجميــع بأنمــاط عـــيش 
ينطـوي عليـه مـن تحـديات، كمـا ستسـهم فـي االستعراضـات المواضـيعية  صحية وبالرفاهية فـي جميـع األعمـار) ومـا

 ل بين جميع األهداف.حلقات وصإيجاد ، وبالتالي ٢٠١٧ ألهداف أخرى والمزمع إجراؤها عام
  

، وهــو مــا يتجلــى فــي التعــاون فيمــا بــين ٢٠٣٠وثمــة حاجــة إلــى نهــج أكثــر اســتراتيجية لتنفيــذ خطــة عــام   -١٠
انخرطت المنظمـة بنشـاط فـي صـياغة وثـائق السياسـة العامـة الراميـة إلـى ضـمان تنسـيق أفضـل بـين  الوكاالت. فقد

المنظمــات داخــل منظومــة األمــم المتحــدة، وبخاصــة مــن خــالل دور المــدير العــام كــرئيس للجنــة الرفيعــة المســتوى 
. وقــد اعتمــد مجلــس الرؤســاء المعنيــة ببــرامج مجلــس الرؤســاء التنفيــذيين لمنظومــة األمــم المتحــدة المعنــي بالتنســيق

المبــادئ المشــتركة لتوجيــه الــدعم المقــدم مــن منظومــة األمــم المتحــدة لتنفيــذ عــدة أمــور منهــا  ٢٠١٦التنفيــذيين عــام 
، وٕاطــار العمـــل المشــترك لألمــم المتحـــدة لتحقيــق المســاواة وعـــدم التمييــز فـــي ٢٠٣٠خطــة التنميــة المســـتدامة لعــام 

لتعزيــز االتســاق والمواءمــة بــين مختلــف المبــادئ  قويــاً  ألداتــان اللتــان تــوفران زخمــاً صــميم التنميــة المســتدامة، وهمــا ا
  ٢٠٣٠.١الرئيسية التي تقوم عليه خطة عام 

 
حشــد الــدعم المقــدم مــن منظومــة األمــم المتحــدة علــى أرفــع المســتويات فــي مجــال تعزيــز 

 ةاستجابات مشتركة بين القطاعات للصحة في حقبة أهداف التنمية المستدام
  

للمنظمــات  األجهــزة الرئاســية، عنايــة فائقــة فــي ٢٠١٦حظيــت العديــد مــن القضــايا الصــحية، خــالل عــام   -١١
على ذلك، كان لمكّون الصحة حضورًا قويًا في مؤتمرات عالمية حول قضايا  داخل منظومة األمم المتحدة. وعطفاً 

ذات أهميــة كبــرى لجــدول األعمــال الــدولي، السياســي واإلنمــائي، وذلــك عبــر مشــاركة ملحوظــة مــن جانــب منظمــة 
محافــل  مناقشــة القضــايا الصــحية الشــديدة التــأثير والمســتجدة فــينحــو الصــحة العالميــة. ولعــل اســتمرار هــذا االتجــاه 

ذات طبيعة سياسية يسهم في توطيد التعاون بين مختلف األجهزة الرئاسية، ما يكلل التعـاون الجـاري بـين األمانـات 
                                                           

  التوالي: على التاليين الرابطين على انمتاح   ١
http://www.unsystem.org/CEBPublicFiles/CEB_2016_6%20_Add.1%20%28inequalities%20framework

%29.pdf  
  و

https://www.unsceb.org/CEBPublicFiles/Common%20Principles%202030%20Agenda%20for%20Sust

ainable%20Development-27%20April%202016.pdf ٢٠١٧ أبريل /نيسان ١٨ في االطالع (تم.(  
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وااللتزام السياسي في ضمان االستجابة الشاملة والمتسقة للتحديات الصحية في مختلف القطاعات. ويبـدو جليـًا أن 
ل من األمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية وتعزز من القيمة التي هذه الممارسة تسهم في تقوية الدور المميزة لك

 العالم.  أنحاءتضيفاها، كما تسهم في التصدي على نحو أكثر تكامًال للتحديات الصحية في شتى 
  

، قــّدم الفريــق الرفيــع المســتوى المعنــي باالســتجابة العالميــة لألزمــات ٢٠١٦وفــي النصــف األول مــن عــام   -١٢
 ١تقريـره عـن حمايـة البشـرية مـن األزمـات الصـحية فـي المسـتقبل.رئيس جمهورية تنزانيـا المتحـدة،  اسةالصحية، برئ

وأكـد  ٢وقدمت منظمة الصحة العالمية الـدعم لألمـين العـام فـي إعـداد اقتراحـات بشـأن سـبل تنفيـذ توصـيات الفريـق.
منفـردًا فـي مجـال الصـحة علـى الصـعيد بوضوح على وضع منظمـة الصـحة العالميـة بوصـفها قائـدًا و الفريق مجددًا 

 العالمي، وقد أفادت توصيات الفريق بشكل مباشر في تفعيل برنامج المنظمة للطوارئ الصحية.
  

لمنظمــة الصــحة العالميــة ومنظمــة العمــل الدوليــة، نــوب أفريقيــا، والمــديران العامــان وتــرأس رئيســا فرنســا وج  -١٣
ي الميـــدان االقتصـــادي، هيئـــة األمـــم المتحـــدة الرفيعـــة المســـتوى المعنيـــة واألمـــين العـــام لمنظمـــة التعـــاون والتنميـــة فـــ

فــي مجــال الصـحة والنمــو االقتصــادي. كمـا أســهمت المنظمــة فـي عمــل أفرقــة أخـرى أنشــأها األمــين العــام،  ةبالعمالـ
  تصادي للمرأة.وبخاصة الفريق الرفيع المستوى المعني بإتاحة األدوية والفريق الرفيع المستوى المعني بالتمكين االق

 
 أيلــــــــول/ ٢١وفــــــــي اجتماعهــــــــا الرفيــــــــع المســــــــتوى بشــــــــأن مقاومــــــــة مضــــــــادات الميكروبــــــــات (نيويــــــــورك،   -١٤

اعتـرف بخطـورة التحـدي الـذي تطرحـه  سياسـياً  إعالنـاً  ٧١/٣)، اعتمـدت الجمعيـة العامـة فـي القـرار ٢٠١٦ سبتمبر
مقاومة مضادات الميكروبات أمام العديد من اإلنجازات التي شهدها القرن العشرون خارج نطـاق القطـاع الصـحي. 

عـدة أمـور  والتزم رؤساء الدول والحكومـات بـأن يواصـلوا العمـل المتعـدد القطاعـات لمواجهـة تلـك التحـديات، وطلبـوا
لتوفير اإلرشادات العملية بشأن الُنُهج الالزمـة لضـمان "تنسيق المشترك بين الوكاالت إنشاء فريق مخصص للمنها 

االســتمرار فــي اتخــاذ إجــراءات فعالــة للتصــدي إلــى مقاومــة مضــادات الميكروبــات". وســوف تقــدم المنظمــة خــدمات 
  األمانة لعمل الفريق وستترأسه بالمشاركة مع المكتب التنفيذي لألمين العام.

 
رفيـع المسـتوى مـن الت المنظمة في إطار منظومة األمم المتحدة على الدعوة لكفالة االلتزام السياسي وعمل  -١٥

الــدول األعضــاء، والتوعيــة بشــأنه ودعمــه، فضــًال عــن ضــمان قــدر جيــد مــن االعتــراف بالجوانــب الصــحية لمشــكلة 
ف الوثائق الختاميـة المعتمـدة للمـؤتمرات المخدرات العالمية، والهجرة، واإلسكان والتنمية الحضرية المستدامة. وتعتر 

وبالحاجـــة إلـــى دعـــم الـــنظم  ،المعنيـــة بتلـــك القضـــايا بـــاألثر العميـــق لهـــذه االتجاهـــات العالميـــة علـــى صـــحة الســـكان
ومن هـذه الوثـائق "التزامنـا المشـترك بالتصـدي لمشـكلة  -الصحية من أجل تلبية تلك االحتياجات الصحية المحددة 

)، "إعـالن نيويـورك مـن أجـل الالجئـين والمهـاجرين" S-30/1 (القـرار جهتهـا علـى نحـو فعـالامو المخدرات العالميـة و 
  ).٧١/٢٥٦)، و"الخطة الحضرية الجديدة" (القرار ٧١/١(القرار 

 
 تعزيز االتساق والفاعلية في تحقيق النتائج على المستوى القطري

  
الـذي يعـرض نتـائج  ٣،"٢٠٣٠لخطـة تأهـب "معـا نسـتطيع: ال   تقرير مجموعة األمم المتحدة اإلنمائيةيشير   -١٦

 ى، تلقــ٢٠٣٠أنــه خــالل العــام األول مــن تنفيــذ خطــة إلــى ، ٢٠١٥التنســيق الــذي قامــت بــه المجموعــة خــالل عــام 
                                                           

   .      A/70/723الوثيقة     ١

  . A/70/824انظر الوثيقة    ٢
لالطالع على الملخص التنفيذي للتقرير، انظر    ٣

https://www.un.org/ecosoc/sites/www.un.org.ecosoc/files/files/en/2016doc/executive-summary-undg-

2015-results-report.pdf  ٢٠١٧أبريل  نيسان/ ١٣(تم االطالع في.(  
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فريقًا من فرق األمم المتحدة القطرية طلبات مـن البلـدان المضـيفة لـدعم أنشـطة للتنفيـذ علـى المسـتوى القطـري،  ٩٥
 مذلك أنشطة تعريفية عامة وٕادماج أهداف التنمية المستدامة فـي خطـط التنميـة الوطنيـة وقيـاس أدائهـا وتقـديبما في 

. وتتصــدى األفرقــة المشــتركة بــين الوكــاالت علــى نحــو متزايــد المحــددة للبلــدانتقــارير بشــأنها، فضــًال عــن األهــداف 
متكامـــل للتعامـــل مـــع عالميـــة خطــــة  للتحـــديات، وتطلـــب العمـــل علـــى أكثـــر مــــن هـــدف واحـــد، وتعـــزز تبنـــي نهــــج

  وعدم قابليتها للتجزئة.  ٢٠٣٠ عام
 
لوكـــاالت التـــي تتـــرأس أو تشـــارك فـــي رئاســـة أفرقـــة مشـــتركة بـــين الوكـــاالت فـــي مختلـــف بإعـــداد خريطـــة لو   -١٧

ع أن المنظمة تقود عمل األمم المتحدة في بلدان مختلفة في جميع األهـداف باسـتثناء الهـدف التاسـيتبين األهداف، 
(إقامــة ُبنــى تحتيــة قــادرة علــى الصــمود، وتحفيــز التصــنيع الشــامل للجميــع والمســتدام، وتشــجيع االبتكــار). وتشــارك 

التي تتعامل مع قضايا صحية مختلفـة، مثـل التغذيـة والميـاه واإلصـحاح األفرقة المنظمة بأكبر قدر من النشاط في 
فــي تعزيــز القــدرات الوطنيـة عبــر مــا تقدمــه األمانــة نظمــة سـاعد الموالخـدمات األساســية عاليــة الجــودة والمنصــفة. وت

من دعم تقني ومشورة في مجال السياسات، والتدريب، والتمويل، وتخطيط الدعم، ووضع البرامج، والرصد والتقييم، 
لعمـــل فـــي مجـــاالت مثـــل الشـــباب، ونـــوع الجـــنس، وحقـــوق اإلنســـان ا تـــدعم أيضـــاً وٕاعـــداد التقـــارير. إال أن األمانـــة 

اف، والبيئــة، وتصــريف الشــؤون (الحوكمــة)، والحــد مــن الفقــر، والتعــاون بــين بلــدان الجنــوب، وســبل كســب واإلنصــ
مكتبــًا مــن  ١٩الــرزق، والحمايــة االجتماعيــة، وتغيــر المنــاخ، والحــد مــن مخــاطر الكــوارث. وعــالوة علــى ذلــك، قــدم 

أو التنميــة لتشــمل  الوطنيــة للصــحة و/إعــداد أو تنقــيح الخطــط فــي مجــال المكاتــب القطريــة للمنظمــة الــدعم التقنــي 
  أهداف التنمية المستدامة وغاياتها.

 
مـــن أهـــداف التنميـــة  ٣برنـــامج للتصـــدي للقضـــايا الصـــحية فـــي إطـــار الهـــدف  ١٠٠وِضـــع أكثـــر مـــن قـــد و   -١٨

التعــاون فــي تعزيــز البــرامج المشــتركة تســهم و . علــى الصــعيد العــالمي مشــتركاً  برنامجــاً  ٣٦٥مــن أصــل ، المســتدامة
الخبـــرات إلـــى الفـــرق العاملـــة علـــى اســـتقطاب واســـعة النطـــاق، و اللمحـــددات الصـــحة والتصـــدي بـــين الوكـــاالت،  يمـــاف

 المستوى القطري، فضًال عن أنها تحد من التنافس من أجل الحصول على التمويل. 
  

معنيــًا  ائتالفــًا إقليميــاً وقــد شــّكل الفريــق اإلقليمــي لمجموعــة األمــم المتحــدة اإلنمائيــة ألوروبــا وآســيا الوســطى   -١٩
منــه بأهميــة  اً بالصــحة قائمــًا علــى القضــايا المطروحــة تحــت قيــادة مكتــب المنظمــة اإلقليمــي ألوروبــا، وذلــك اعترافــ

الصــحة بالنســبة للتنميــة. وتــم إعــداد واعتمــاد اختصاصــات واضــحة لالئــتالف، وتحــددت أولويــات للتعــاون مــن أجــل 
تنفيــذ الغايــات  ل منظومــة األمــم المتحــدة إلــى الــدول األعضــاء فــي ســبيلتعزيــز الــدعم المقــدم مــن المنظمــات داخــ

 المتعلقة بالصحة.
  

علـى هـا وتبين هذه الوقائع أهمية مشاركة المنظمة في وضع السياسـات واإلرشـادات الخاصـة بعمـل موظفي  -٢٠
القطريــة. ومــن بــين الصــعيد القطــري وتعزيــز قــدراتهم حتــى يتســنى لهــم المشــاركة بنشــاط فــي أفرقــة األمــم المتحــدة 

ر األعمال ذات الصلة في إطار مجموعـة األمـم المتحـدة اإلنمائيـة، وضـع حزمـة إرشـادات موّسـعة جديـدة بشـأن أطُـ
وتفعيــل اســتراتيجيتها بشــأن اإلدمــاج وتســريع الــوتيرة ودعــم السياســات، وذلــك  ١األمــم المتحــدة للمســاعدة اإلنمائيــة،

، إلـى جانـب "٢٠٣٠إدماج خطة التنمية المسـتدامة "تحدة القطرية وعنوانه بإصدار الدليل المرجعي ألفرقة األمم الم
 دليل مستخدمين الستراتيجيتها الخاصة بالعمليات التجارية.

  
التـي تتبناهـا المنظمـة رؤية المتوسطة األجـل الوسوف ُيستفاد من استراتيجية التعاون القطري، وهي بمثابة   -٢١

تعزيــز الصــالت بــين عمــل المنظمــة علــى المســتوى القطــري وتحقيــق أهــداف ، كــأداة لبلــد مــافــي توجيــه عملهــا فــي 
                                                           

االســتجابة يصــف اســتراتيجي مجــي بر إلطــار  اً عامــ اً مصــطلح األمــم المتحــدة للمســاعدة اإلنمائيــة" مصــطلح "إطــارُيعتبــر    ١
 وقد يختلف مسماه من بلد آلخر.، الجماعية لمنظومة األمم المتحدة تجاه أولويات التنمية الوطنية
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بشـــأن الصـــلة فيمـــا بـــين تلـــك االســـتراتيجية والتـــزام  ١التنميـــة المســـتدامة. وقـــد أصـــدرت المنظمـــة توجيهـــات واضـــحة
 إعطـاءبعن طريق تعزيز القيادة والملكية الوطنية  ٢٠٣٠المنظمة بالمساهمة النشطة في تحقيق أهداف خطة عام 

  التباع نهج يقوده البلد المعني. األولوية
 
وتكون الستراتيجيات التعاون القطري، بتعزيزها نهجًا متكامًال ومتعدد القطاعات، فائدة أكبر كأداة لضمان   -٢٢

االتســاق فــي األنشــطة العامــة لمنظومــة األمــم المتحــدة علــى الصــعيد القطــري. ويلــزم هنــا تحقيــق التنــاغم والتعزيــز 
 عد الصحي في إطار األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية. فيما بين استراتيجيات التعاون القطري والبُ المتبادل 

  
ونضرب مثاًال هنا بإقليم غرب المحيط الهادئ، حيث تكفل استراتيجيات التعاون القطري في جميع البلدان   -٢٣

تحـدد كمـا الـوطني الخـاص بالبلـد المعنـي،  بناء الصالت مـع أهـداف التنميـة المسـتدامة، وتبـين أهميتهـا فـي السـياق
األنشــطة التــي تــدعم الجهــود الوطنيــة الراميــة إلــى إدمــاج األهــداف فــي االســتراتيجيات والبــرامج والسياســات الصــحية 

، ٢٠٣٠لتعــاون القطــري كانــت قــد صــدرت قبــل اعتمــاد خطــة عــام لخمــس اســتراتيجيات  تحــديثالوطنيــة. ويجــري 
 القليلة المقبلة.في األشهر ُيعاد إصدارها وس
  
 

          اإلجراء المطلوب من جمعية الصحة 
  

   التقرير.هذا جمعية الصحة مدعوة إلى اإلحاطة علمًا ب  -٢٤
  
  

=     =     =  

                                                           
جنيـــف: منظمـــة  . ٢٠١٦دليـــل عـــام  :اســـتراتيجية التعـــاون القطـــري لمنظمـــة الصـــحة العالميـــة.  منظمـــة الصـــحة العالميـــة   ١

تــــم  ،http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/251734/1/WHO-CCU-16.04-eng.pdf( ٢٠١٦العالميــــة؛  الصــــحة
        ).٢٠١٧أبريل  نيسان/ ١٣االطالع في 


