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  التعاون داخل منظومة األمم المتحدة
  ومع سائر المنظمات الحكومية الدولية  

  
  

  تقرير من األمانة
  
  
بــأن مــن الضــروري اتبــاع نهــج أكثــر اتســاقًا  ٢٠١٩–٢٠١٤يقــر برنــامج العمــل العــام الثــاني عشــر للفتــرة    -١

ور ذات مـ، وخصوصًا علـى المسـتوى الُقطـري. ومـن األةلمشاركة منظمة الصحة العالمية مع منظومة األمم المتحد
تهـا، ية، وتحسين كفاءة األنشطة وفعاليالمتحدة لألولويات الوطناألهمية الحاسمة في هذا الصدد مواءمة دعم األمم 

 .وتقليل تكاليف المعامالت الخاصة بالتنسيق
  
الثــاني عشــر علــى عــدة اتجاهــات ذات أهميــة اســتراتيجية لعمــل  العــامويمكــن التعــرف فــي برنــامج العمــل   -٢

المحورية للحد من الفقر، كما  الصحةمية وهناك اعتراف بأه .العالمية داخل منظومة األمم المتحدة الصحةمنظمة 
العالمية من أجل تحقيق التغطية الصحية الشاملة يدعم بقوة خطة عمل  الصحةن العمل الذي تضطلع به منظمة أ

  .األمم المتحدة األوسع نطاقاً 
  

  أولويات منظمة الصحة العالمية داخل منظومة األمم المتحدة 
  
والســتين عــن التعــاون داخــل  ةالعالميــة الخامســ الصــحةجمعيــة إلــى حــدد التقريــر المقــدم  ٢٠١٢فــي عــام   -٣

أربعـة أولويـات اسـتراتيجية للعمـل الـذي تضـطلع بـه  ١منظومة األمم المتحدة ومع سائر المنظمات الحكومية الدولية
دراج الصــحة فــي مــداوالت وقــرارات العالميــة فــي إطــار منظومــة األمــم المتحــدة، أال وهــي: ضــمان إ الصــحةمنظمــة 

ـــة؛  الهيئـــات الحكوميـــة الدوليـــة التابعـــة لألمـــم المتحـــدة؛ (ب) دعـــم الـــدول األعضـــاء بإقامـــة شـــبكات وتحالفـــات فعال
المشاركة  االضطالع بالقيادة، بصفتها قائدة مجموعة الصحة، في الجهود اإلنسانية ذات الصلة بالصحة؛ (د) (ج)

المتحــدة ويتســم بالتماســك والفعاليــة. وخــالل العــام الماضــي ظلــت منظمــة الصــحة ضــمن فريــق ُقطــري تــابع لألمــم 
  العالمية نشطة في كل هذه المجاالت.

  
األمـين العـام تقـارير عـن الصـحة إلـى قدمت المـديرة العامـة  ٢وتلبية لطلبات الجمعية العامة لألمم المتحدة  -٤

غيــــر الســــارية  األمــــراضالعالميــــة والسياســــة الخارجيــــة، وتحســــين الســــالمة علــــى الطــــرق فــــي العــــالم، والوقايــــة مــــن 
الجمعيــة العامــة وشــكلت أســاس المــداوالت التــي دارت بــين الــدول األعضــاء. إلــى ومكافحتهــا. وقــد أحيلــت التقــارير 

دخالت وأسهمت في العديد من تقارير األمين العام األخرى التي نظرت فيها وقدمت منظمة الصحة العالمية عدة م
  .الجمعية العامة والمجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة

                                                           
  .٦٥/٣٩انظر الوثيقة ج    ١
  المرفق. ،٦٦/٢و ٦٦/٢٦٠و ٦٧/٨١انظر قرارات الجمعية العامة لألمم المتحدة     ٢
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الـذي  ٢٠١٣/١٢اعتمد المجلـس االقتصـادي واالجتمـاعي لألمـم المتحـدة القـرار  ٢٠١٣وفي تموز/ يوليو   -٥
المشتركة بين الوكاالت المعنيـة بالوقايـة مـن األمـراض غيـر المعديـة (غيـر إنشاء فرقة عمل األمم المتحدة إلى دعا 

السارية) ومكافحتها. وتتولى منظمة الصحة العالمية قيادة فرقة العمل التي تجمع مختلف الوكـاالت داخـل منظومـة 
لنهـا رؤسـاء الـدول األمم المتحدة، والتي يتمثل هدفها في تنسـيق األنشـطة مـن أجـل دعـم الوفـاء بااللتزامـات التـي أع

عـن االجتمـاع الرفيـع المسـتوى للجمعيـة العامـة بشـأن  ٢٠١١أو الحكومات في اإلعالن السياسي الصادر في عـام 
  .طبقًا لوالياتهم المعنية ١،الوقاية من األمراض غير المعدية (غير السارية) ومكافحتها

  
المعنـي بأهــداف التنميــة المســتدامة، والــذي المنظمــة أيضــًا عمــل الفريـق العامــل المفتــوح العضــوية  ودعمـت  -٦

حزيـــران/ يونيـــو  ٢٢-٢٠، البرازيـــل جـــانيرو؛ ريـــو دي ٢٠(ريـــو + كلفـــه مـــؤتمر األمـــم المتحـــدة للتنميـــة المســـتدامة
بالبدء فـي عمليـة إعـداد مجموعـة أهـداف للتنميـة المسـتدامة. وناقشـت الـدول األعضـاء مسـألة الصـحة فـي  )٢٠١٢

أن إلــــى ) وخلصــــت ٢٠١٣و نيــــيو  /حزيــــران ١٩-١٧عامــــل المفتــــوح العضــــوية (نيويــــورك، الــــدورة الرابعــــة للفريــــق ال
وتشـمل العافيـة  .نها وسيلة لقيـاس النجـاح فـي خطـة التنميـة المسـتدامة ككـلأالصحة حق وهدف في حد ذاتها كما "

  ٢".مجرد انعدام المرض العامة ال
  
مبــادرة األمــين العــام لألمــم المتحــدة التــي تحمــل اســم "كــل امــرأة، لوتعمــل منظمــة الصــحة العالميــة، كشــريك   -٧

بــين مختلــف المجــاالت التقنيــة مــن أجــل دعــم تنفيــذ االلتزامــات الخاصــة بالمبــادرة.  التــآزركــل طفــل"، علــى تعزيــز 
وتشــــمل األمثلـــــة العمــــل علـــــى تعزيـــــز خطــــة العمـــــل العالميـــــة المتكاملــــة للوقايـــــة مـــــن االلتهــــاب الرئـــــوي واإلســـــهال 

كــل مولــود: خطــة عمــل عالميــة مــن أجــل وضــع حــد "المعنونــة وٕاعــداد مســودة خطــة العمــل العالميــة  ٣،افحتهمــاومك
   ٤."للوفيات التي يمكن تالفيها

  
كــل أربــع ســنوات وعمليــة إصــالح  يجــرىلسياســات الــذي الشــامل لســتعراض االتصــريف شــؤون 

  منظمة الصحة العالمية
  
تقريرًا  ٥،"٢٠١٣الصحة العالمية السادسة والستين المعقودة في عام جمعية إلى األمانة في تقريرها  قدمت  -٨

كــل  يجـرىلسياسـات الــذي لشـامل لســتعراض ااالبشـأن  ٦٧/٢٢٦عـن اعتمـاد الجمعيــة العامـة لألمـم المتحــدة القـرار 
 أداة خاصـة بالسياسـات اسات عبارة عنيلسلشامل لستعراض ااال. و ٢٠١٢في كانون األول/ ديسمبر ، أربع سنوات

تحــدد توجهــات السياســات علــى نطــاق المنظومــة فيمــا يتعلــق بالتعــاون اإلنمــائي واألســاليب المتبعــة علــى المســتوى 
الُقطــري بخصــوص األنشــطة التــي تضــطلع بهــا منظومــة األمــم المتحــدة لــدعم الجهــود اإلنمائيــة التــي تبــذلها الــدول 

لجهــاز األمــم المتحــدة اإلنمــائي علــى المســتوى  معالجــة المســألة الخاصــة بــاألداء الحــاليإلــى وباإلضــافة . األعضــاء
الُقطري ُيعد القرار مناسبًا بوجه خـاص كـي يضـمن تمتـع منظومـة األمـم المتحـدة بالوضـع المالئـم والتجهيـزات علـى 

  .٢٠١٥النحو الذي يتيح لها دعم الدول األعضاء في التصدي لتحديات خطة التنمية لما بعد عام 
                                                           

  للجمعية العامة لألمم المتحدة، المرفق. ٦٦/٢القرار     ١
العضـــوية  انظـــر النقـــاط البـــارزة المـــوجزة التـــي أعـــدها الرؤســـاء المشـــاركون فـــي الـــدورة الرابعـــة للفريـــق العامـــل المفتـــوح    ٢

http://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/1871cochairssummary.pdf ) آذار/  ١٠تــــــــم االطــــــــالع فــــــــي
  .  )٢٠١٤مارس 

٣         UNICEF/WHO. End preventable deaths: global action plan for the prevention and control of pneumonia 
  and diarrhoea. Geneva: World Health Organization; 2013.  

(تــــم االطــــالع  /http://origin.who.int/maternal_child_adolescent/topics/newborn/enap_consultation/enمتــــاح فــــي     ٤
  .)٢٠١٤ آذار/ مارس ١٠في 
  .٦٦/٤٤الوثيقة ج    ٥
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كـل أربـع سـنوات يتالقـى  ىلسياسـات الـذي يجـر لشامل لستعراض ااالردت في وكثير من التوصيات التي و   -٩
وتواصـــل األمانـــة المشـــاركة بنشـــاط فـــي متابعـــة هـــذه  .حـــد بعيـــد مـــع عمليـــة إصـــالح منظمـــة الصـــحة العالميـــةإلـــى 

التوصــيات وتنفيــذها، وكــذلك فــي العمــل الخــاص بوثــائق السياســات، الجــاري إعــدادها حاليــًا، ووضــع بعــض قراراتهــا 
  .٢٠١٣وتلخص الفقرات التالية أبرز التطورات التي حدثت منذ نيسان/ أبريل  .موضع التنفيذ

  
  تمويل نظام المنسقين المقيمين 

  
  اتفــــاق بشــــأن تقاســــم تكــــاليف نظــــام المنســــقين المقيمــــينإلــــى توصــــلت مجموعــــة األمــــم المتحــــدة اإلنمائيــــة   -١٠
مليون دوالر أمريكي سنويًا، وسـتغطي هـذه اآلليـة المركزيـة تكـاليف المنسـقين المقيمـين ومكاتـب دعمهـم علـى  ١٢١

والـدعم المقـدم  ،لمجموعـة األمـم المتحـدة اإلنمائيـة المستوى الُقطري، وكذلك الدعم المقدم من الفرق اإلقليمية التابعة
وتـــم وضـــع صـــيغة بشـــأن قـــدرات المـــالك الـــوظيفي  .علـــى المســـتوى العـــالمي مـــن مكتـــب تنســـيق العمليـــات اإلنمائيـــة

الالزمة لمكاتب المنسقين المقيمين ومصروفات التشغيل العامة، طبقًا لتصنيف البلدان، من قبيل البلدان التي تشهد 
ــا مــن الــدخل أزمــات وال ــدنيا مــن الــدخل المتوســط وبلــدان الشــريحة العلي بلــدان المنخفضــة الــدخل وبلــدان الشــريحة ال

في حالة عدم وجـود أي منسـق مقـيم مـع الوجـود المحـدود  ،المتوسط والبلدان المساهمة الصافية، والحاالت الخاصة
  .األخرى وتنفيذ عمليات لعدة فرق ُقطرية تابعة لألمم المتحدةللوكاالت 

  
أســهمت منظمــة الصــحة العالميــة بمبلــغ وقــدره  ٢٠١٥–٢٠١٤وحســبما تــم اعتمــاده فــي الميزانيــة البرمجيــة   -١١
يـــزال تمويـــل . ومـــع ذلـــك ال٢٠١٥غ مناســـب فـــي عـــام ، وســـوف تســـهم بمبلـــ٢٠١٤مليـــون دوالر أمريكـــي لعـــام  ٢,٦

م المتحــدة لــم تنــاقش بعــد مســاهمتها النظــام ناقصــًا ألن األجهــزة الرئاســية لــبعض المنظمــات المســاهمة التابعــة لألمــ
نظام المنسقين المقيمين أكثر المعنية أو لم توافق عليها بعد. وستواصل منظمة الصحة العالمية العمل على تعزيز 

  .فأكثر
  

وظــائف تنســيق أساســية للمنســقين المقيمــين والفــرق الُقطريــة التابعــة لألمــم  ١٠وحـدد اتفــاق تقاســم التكــاليف   -١٢
المستوى الُقطري. وستتم تغطية كل النشاطات التي تتم في إطار هذه الوظائف العشر بواسطة اآلليـة المتحدة على 

منظمة الصحة العالمية بأن المنسـقين المقيمـين يمكـن أن يتولـوا تنسـيق وتطـوير األنشـطة المشـتركة وتقر المركزية. 
وظــائف المتفــق عليهــا، وســوف يســاهمون فــي داخــل الفــرق الُقطريــة التابعــة لألمــم المتحــدة والتــي تخــرج عــن نطــاق ال

تلــك األنشــطة عنــدما تتالقــي مــع األولويــات المحــددة فــي برنــامج العمــل العــام الثــاني عشــر علــى المســتوى العــالمي،  
وكذلك في إطار استراتيجيات التعاون مع البلدان المتفق عليها بين منظمة الصـحة العالميـة والـدول األعضـاء، كـل 

  .على حدة
  

  التي اعتمدت نهج "توحيد األداء"  األمم المتحدة في البلدان منظومةعمل 
  

فــي اعتمــاد نهــج  الراغبــةمجموعــة األمــم المتحــدة اإلنمائيــة اإلجــراءات التشــغيلية الموحــدة للبلــدان  تاعتمــد  -١٣
اإلجـراءات التشـغيلية الموحـدة خمسـة أسـس لعمـل األمـم المتحـدة فـي البلـدان التـي اعتمـدت  ددحـوت ١."توحيد األداء"

نهــج "توحيــد األداء"، وهــذه األســس هــى: إطــار الميزانيــة الموحــد، والصــندوق الموحــد، والقيــادة الموحــدة، والتشــغيل 
الفرق الُقطرية التابعة لألمـم  الموحد، والتواصل بصوت موحد، والغرض من اإلجراءات التشغيلية الموحدة هو تزويد

بشــأن  وكــل الشــركاء علــى المســتوى الُقطــري بإرشــادات واضــحةالــوطنيين  والحكومــات وأصــحاب المصــلحة المتحــدة
  .جل عمليات التنمية على المستوى الُقطريأالبرمجة والقيادة والعمليات التجارية والتمويل والتواصل من 

                                                           
(تــــــــم االطــــــــالع فــــــــي  http://www.undg.org/docs/12968/Standard%20Operating%20Procedures.pdf متــــــــاح فــــــــي    ١
  ) .٢٠١٤مارس آذار/  ١٠
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دة التوازن بين توحيد الوثـائق واإلجـراءات مـن ناحيـة وبـين المرونـة التـي وتحقق اإلجراءات التشغيلية الموح  -١٤
تتيح تطبيقها في مختلف األوضاع الُقطرية والتي تعترف بالواليـات المعنيـة لمختلـف الوكـاالت وبـإجراءات تصـريف 

أن تحـدد عناصـر  الشؤون والمساءلة فيها من الناحية األخرى كما أنها توفر "قائمة" للحكومات المهتمـة تمكنهـا مـن
نهج "توحيد األداء" التي ترغب في تنفيذها. وتشمل األمثلـة الحديثـة فـي هـذا الصـدد البلـدان التـي لـم تنفـذ إال بعـض 

  . ن يضيف أساسًا آخر بعنوان "الحكومة الموحدة"أهذه الدعائم، وكذلك بلد قرر 
  

، كمنظمـة ةبعـة لمنظومـة األمـم المتحـدومن األمثلة على هـذه المرونـة االعتـراف بـأن بعـض المنظمـات التا  -١٥
ـــًا لواليـــة كـــل منهـــا، اســـتخدام الوثـــائق البرمجيـــة الخاصـــة بالمنظمـــة والتـــي ســـتتم  الصـــحة العالميـــة، ستواصـــل، طبق

مل األمم المتحـدة للمسـاعدة اإلنمائيـة. وسـتكون التعبئـة المشـتركة للمـوارد متسـقة مـع إطار عقها مع يمواءمتها وتنس
التي تنتهجها مختلف المنظمات، بما في ذلك تالفي تعارض المصـالح المحتمـل فيمـا يتعلـق السياسات ذات الصلة 

ق يومن شأن وجود صندوق موحد أن يكمل أساليب إدارة صـناد .بعمل المنظمات الخاص بوضع القواعد والمعايير
  .المنظمات، عمًال بمبدأ أن البرمجة توجه التمويل

  
التابعــة  العالميــة بنشــاط فــي العمــل المشــترك الــذي اضــطلعت بــه المنظمــاتوقــد أســهمت منظمــة الصــحة   -١٦

تتضــمن سلمنظومــة األمــم المتحــدة إلنجــاز حزمــة متكاملــة مــن اإلرشــادات التــي تيســر تنفيــذ نهــج "توحيــد األداء". و 
أن قيــادة العمــل تــتم مــن المســتوى الحزمــة إرشــادات محــددة بخصــوص كــل أســاس مــن األســس. وعلــى الــرغم مــن 

لمي يجري أيضًا اكتساب الخبرة من المستوى اإلقليمي والقطـري مـن أجـل تجميـع التحـديات والـدروس المسـتفادة العا
  .من األداء اليومي ألعمال التنسيق في األمم المتحدة في الميدان

  
وثـــائق اإلرشـــادات الخاصـــة بكـــل أســـاس مـــن األســـس وضـــعت مجموعـــة األمـــم المتحـــدة إلـــى وباإلضـــافة   -١٧

ة عمل للمقر الرئيسي تحدد مجموعة من التحـديات علـى صـعيد السياسـات واإلجـراءات يلـزم التصـدي اإلنمائية خط
لها على مسـتوى المقـر الرئيسـي مـن أجـل تحسـين الكفـاءة واالتسـاق وفعاليـة التنميـة علـى المسـتوى الُقطـري. وهنـاك 

منظومـة األمـم المتحـدة أو خمسة وخمسون إجـراًء ضـمن األسـس الخمسـة سـتنهض بهـا مختلـف المنظمـات التابعـة ل
آليات العمل ذات الصلة في إطار مجموعة األمم المتحدة اإلنمائية واللجنة اإلدارية الرفيعـة المسـتوى التابعـة لألمـم 

  المتحدة. وشاركت منظمة الصحة العالمية بنشاط في إنجاز خطة العمل. 
  

  كل أربع سنوات  ىجر الذي يُ  سياساتلالشامل لستعراض االرصد تنفيذ 
  

أســـهمت منظمـــة الصـــحة العالميـــة فـــي وضـــع إطـــار جديـــد وموحـــد للرصـــد والتبليـــغ مـــن أجـــل االســـتعراض   -١٨
مؤشـرًا يركـز علـى النتـائج، وينبغـي أن يـوفر  ٩٩ربـع سـنوات، وتضـمن اإلطـار أكـل  ىالشامل للسياسات الـذي يجـر 

 ٦٧/٢٢٦ى طلبات اتخاذ اإلجراءات الواردة في القرار معلومات محددة عن النتائج المنجزة والتقدم المحرز بناًء عل
  ربع سنوات.أكل  ىبشأن االستعراض الشامل للسياسات الذي يجر 

  
  مسارات المشاركة الخاصة بتعاون منظمة الصحة العالمية داخل منظومة األمم المتحدة

  
المشاركة المبينة أدناه على تعمل منظمة الصحة العالمية داخل منظومة األمم المتحدة من خالل مسارات   -١٩

   نطاق مستوياتها الثالثة:

العالميــة فــي العمليــات ذات الصــلة علــى  الصــحةعلــى مســتوى تصــريف الشــؤون، تّســهم منظمــة   )أ(
، ٢٠١٥نطاق منظومة األمم المتحدة، وخصوصًا العمليات التي ستحدد معالم خطـة التنميـة لمـا بعـد عـام 

فــي " رؤيــة الصــحة"الرئيســية لألمــم المتحــدة، وذلــك بعــرض منظــور وتــدعم المناقشــات فــي إطــار األجهــزة 
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وعلـى المسـتوى اإلقليمـي تعمـل منظمـة الصـحة العالميـة . المداوالت الخاصـة بمختلـف المسـائل المطروحـة
ُتعتبـر المنظمـة عضـوًا فأمـا علـى المسـتوى الُقطـري . التابعة لألمم المتحدة ةمع اللجان االقتصادية اإلقليمي

  .الفرق الُقطرية لألمم المتحدة وتسهم في إعداد إطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائيةنشطًا في 

 مــن علــى مســتوى السياســات تشــارك منظمــة الصــحة العالميــة فــي العمــل الــذي يضــطلع بــه كــل  )ب(
عنيــة مجلــس الرؤســاء التنفيــذيين فــي منظومــة األمــم المتحــدة المعنــي بالتنســيق ولجنتــه الرفيعــة المســتوى الم

وتــدعم المكاتــب اإلقليميــة . بــالبرامج واللجنــة اإلداريــة الرفيعــة المســتوى ومجموعــة األمــم المتحــدة اإلنمائيــة
وقد أسهمت منظمـة الصـحة . التابعة لمنظمة الصحة العالمية عمل الفرق اإلقليمية التابعة لتلك المجموعة

الصــادر عــن الجمعيــة العامــة  ٦٧/٢٢٦ العالميــة فــي وضــع إطــار لرصــد تنفيــذ الطلبــات الــواردة فــي القــرار
ووثـائق اإلرشـادات ) ١٣ انظـر الفقـرة(، كما أسهمت في إعداد اإلجراءات التشغيلية الموحـدة ةلألمم المتحد
وتوفر منظمة الصحة العالمية منظـورًا ُقطريـًا مـع االسـتفادة مـن ميـزة وجودهـا العـالمي مـن . المصاحبة لها

كتبـــًا فـــي البلـــدان واألراضـــي والمنـــاطق، فـــي إعـــداد وثـــائق السياســـات م ١٥٠خــالل مكاتبهـــا البـــالغ عـــددها 
  .الداخلية في إطار منظومة األمم المتحدة

العالمية حصائل عمليـات وقـرارات أجهـزة األمـم  الصحةعلى المستوى التقني تدمج برامج منظمة   )ج(
صــناديق األمــم المتحــدة  المتحــدة فــي العمــل الــذي تكلفهــا بــه جمعيــة الصــحة فــي قراراتهــا، كمــا تنســق عمــل

والشبكات واالئتالفات التي تدعمها منظمة الصحة  .وبرامجها ووكاالتها المتخصصة في مجاالتها المعنية
  .العالمية توجه االلتزام السياسي والجهود العملية على المستوى الُقطري

الصــحة العالميــة فــي علــى مســتوى العمليــات تســهم المكاتــب اإلقليميــة والُقطريــة التابعــة لمنظمــة   )د(
   .  تحسين إدارة مرافق األمم المتحدة وعملياتها المشتركة على أساس مبدأ مردودية التكاليف

  
ويســهم العمــل داخــل منظومــة األمــم المتحــدة فــي تنفيــذ أولويــات القيــادة لمنظمــة الصــحة العالميــة بصــفتها   -٢٠

فــي ، وفــي تحقيــق النتــائج المحــددة ٢٠١٩-٢٠١٤ منظمــة، والمحــددة فــي برنــامج العمــل العــام الثــاني عشــر للفتــرة
  .٢٠١٥-٢٠١٤الميزانية البرمجية 

  
  

  اإلجراء المطلوب من جمعية الصحة
  

  اإلحاطة علمًا بالتقرير.إلى جمعية الصحة مدعوة   -٢١
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