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  ٢٠١٦ أبريل/ نيسان ٨  من جدول األعمال المؤقت ٢٤البند 
  A69/58    

  
  
  

  التعاون داخل منظومة األمم المتحدة ومع 
  سائر المنظمات الحكومية الدولية

  
  

  تقرير من األمانة
  
  

بتحريك هائل للجهود عبر منظومة األمم المتحدة من أجل تسريع وتيرة تحقيق األهـداف  ٢٠١٥اتسم عام   -١
ــه إلــى  التــي تقــوم عليهــا التنميــة ويحــدِّد  الــدعائم الــثالثاإلنمائيــة لأللفيــة، وخلــق مفهــوم جديــد ومســتديم للتنميــة يتوجَّ

  .٢٠٣٠ لعام وسائل التنفيذ لخطة التنمية المستدامة
 
خفــض مخــاطر الكــوارث، والتمويــل مــن أجــل  بشــأن، أدى عقــد أربعــة مــؤتمرات كبيــرة ٢٠١٥وخــالل عــام   -٢

عمليــات الشــاملة ســهام النــاس فــي الإالتنميــة، والتغيــر المنــاخي، والتنميــة المســتدامة إلــى تحريــك غيــر مســبوق وٕالــى 
  للتحضير، مما ساهم في رسم مالمح خطة جديدة للتنمية المستدامة.

 
وفي الوقت الذي عملت منظومة األمم المتحدة فيه على استكمال خطة األهداف اإلنمائية لأللفية وتحقيق   -٣

دم وتطـوير ُنهـوج التقدم في مسـارها، فإنهـا عـززت العمـل عبـر القطاعـات وعبـر المؤسسـات بهـدف تسـريع وتيـرة التقـ
  جديدة لتنفيذ األهداف اإلنمائية لأللفية.

 
هذا التقرير إسهام منظمة الصحة العالمية في العملية التـي اسـتهدفت تعزيـز الـدعم الـذي تقدمـه  وسيعرض  -٤

  .٢٠٣٠ لعام األمم المتحدة للبلدان لتحقيق خطة التنمية المستدامة
 

ــري مــن  ــى المســتوى الُقْط ــة عل ــار المترتب ــأعلى اآلث ــم المتحــدة ب اإلســهام للنطــاق الكامــل لمنظومــة األم
  المستويات

  
هو األجل المحدَّد لبلوغ األهداف اإلنمائية لأللفية، فإن مجلس الرؤساء التنفيـذيين  ٢٠١٥باعتبار أن عام   -٥

داف فــي منظومــة األمــم المتحــدة المعنــي بالتنســيق كثــف مــن إســهامه فــي تفعيــل العمــل عبــر المنظومــة لتنفيــذ األهــ
اإلنمائيــــة لأللفيــــة بهــــدف تحديــــد المشــــاكل المستعصــــية التــــي تكــــون بمثابــــة عنــــق الزجاجــــة، وتنفيــــذ التعــــاون عبــــر 
القطاعات، وتوسيع نطاق المبادرات الناجحة، وفي نهاية المطاف، تعزيـز الـدعم للبلـدان التـي تعـاني مـن صـعوبات 

  مائية لأللفية.ر من األهداف اإلنفي تسريع وتيرة التقدم لتحقيق هدف أو أكث
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تســريع وتيــرة  اســتعراض ُأطــرســاهمت فــي  ١العــالم ومــن إقلــيم فرعــي جميــع أنحــاءبلــدًا مــن  ١٦ومــن بــين   -٦
بلــدان منهــا علــى األهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة ذات الصــلة بالصــحة.  ٨العمــل فــي األهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة، ركــزت 

فـي السـلفادور وغانـا وٕاندونيسـيا وقيرغيزسـتان والفلبـين،  األمومـةكما تم استعراض التقدم الُمْحَرز فـي تحسـين صـحة 
 هيـــدز والعـــدوى بفيروســـألمـــن األهـــداف اإلنمائيـــة لأللفيـــة (مكافحـــة ا ٦واســـتعراض الجوانـــب األخـــرى مـــن الهـــدف 

تم استعراض تخفيض معدالت حدوث وانتشـار ووفيـات السـل فـي  :بلدان أخرى ٣والمالريا واألمراض األخرى) في 
اســتعراض األمــراض  ؛فــي جمهوريــة الكونغــو الديموقراطيــة هيــدز والعــدوى بفيروســألاســتعراض مكافحــة ا ؛ديشبــنغال

  غير السارية في بلدان جزر المحيط الهادئ.
 
وقــــد ســــاهمت منظمــــة الصــــحة العالميــــة مســــاهمة كاملــــة بهــــذه المناقشــــات وبمشــــاركة فاعلــــة علــــى جميــــع   -٧

لتعــاون الوثيــق بــين وكــاالت األمــم المتحــدة والبنــك الــدولي علــى مســتوى المســتويات الثالثــة للمنظمــة، كمــا ســاعد ا
 البلدان وبقيادة المديرين على تحقيق بعض التقدم الملموس في الحصائل الصحية، وتتضمن األمثلة على ذلك:

 ـــًا معـــّززًا بـــين وكـــاالت األمـــم المتحـــدة فـــي  قيرغيزســـتان، فـــي أنشـــأت منظمـــة الصـــحة العالميـــة تعاون
ــــــن  المكــــــون ــــــي دي ــــــوطني الصــــــحي ف ــــــامج اإلصــــــالحات ال ــــــل مــــــن برن الخــــــاص بصــــــحة األم والطف
. وتعاونت منظمات األمم المتحدة مع بعضها لتطوير أداة لتحليل المعلومات ٢٠١٦-٢٠١٢  سولوك

مــن خــالل نظــام  األمومــةوالبيانــات، للجمــع اإللكترونــي للبيانــات مــن المرافــق الصــحية حــول وفيــات 
خدم هـذه األداة التـي هـي قيـد االسـتكمال إلجـراء تحليـل ت. وستسـاألمومـة سري لالستعالم حول وفيات

إحصــائي بعــد المشــروع األولــي. وتعقــد كــل مــن منظمــة الصــحة العالميــة واليونيســيف وصــندوق األمــم 
 للسكان، مناقشات منتظمة تتناول الخطط والمبادرات لدى كل منها. 

  وع جـالعالمية في برنامج حول تخفيف وطأة الساهمت منظمة الصحة  جمهورية تنزانيا المتحدة،في
والفقر من خالل تعزيز إدماج كل من الترصد التغذوي الروتيني ونظام للمعلومات حوله ضمن نظـام 
المعلومات في اإلدارة الصحية. ومن أجل تعزيز التنفيذ تم تطوير بطاقة تقييم ربـع سـنوية (السـتخدام 

قريــر حــول السياســات ورصــد للتقــدم المحــرز فــي األداء وفــق بيانــات الترصــد التغــذوي) لتكــون بمثابــة ت
المؤشرات الرئيسـية. وواصـل الفريـق العامـل المعنـي بالصـحة ضـمن خطـة األمـم المتحـدة للمسـاعدات 

 اإلنمائية عقد اجتماعاته الشهرية.

 قـــدمت أمانــة المنظمـــة الــدعم للـــدول األعضــاء إلعـــداد مؤشــرات الجـــزر  جـــزر المحــيط الهـــادئ، فــي
الصحية، وقد طرأ تحسُّن على التعاون والتنسيق بين وكاالت األمم المتحـدة ضـمن إطـار فريـق األمـم 

 وعات حول األمراض غير السارية.المتحدة إلقليم المحيط الهادئ المعني بالموض

  تحــدة رسـائل مركَّــزة تتجـاوز نطــاق القطـاع الصــحي وتســاعد أطلقـت منظومــة األمـم الم الســلفادورفـي
المجتمعــات فــي تصــديها لجوانــب اإلجحــاف بــين الجنســين وتعزيــز مرافــق تقــديم الخــدمات  حشــدعلــى 

المرتكــزة علــى المجتمــع. وتــم تحديــد نهــج متكامــل يتضــمن تعزيــز الخــدمات الصــحية وتحســين التغذيــة 
ق األمني على أنها تعيـق قـدرة النسـاء والفتيـات علـى الوصـول وحماية المرأة، نظرًا لتحديد مواطن القل

 للمراكز الصحية.

  ســاعد تعــاون منظمــة الصــحة العالميــة مــع فريــق األمــم المتحــدة علــى تعزيــز وضــع األمــم الــيمنفــي ،
المتحدة مع الحكومة وتعزيز الدعم الُمَنسَّق لألعمال ذات األولوية، والسيما في المناطق الريفية. كمـا 

                                                           
و، كولومبيــــا، جمهوريــــة الكونغــــو صــــاالســــتعراض هــــي: بــــنغالديش، بــــنن، بوركينــــا فاوالبلــــدان التــــي ســــاهمت فــــي هــــذا    ١

الشـعبية، نيبـال، النيجـر، باكسـتان، الفلبـين،  الديمقراطيـة، السلفادور، غانـا، إندونيسـيا، قيرغيزسـتان، جمهوريـة الو الديمقراطية
  جزر المحيط الهادئ.جمهورية تنزانيا المتحدة، اليمن، وبلدان 
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ساهمت منظمة الصحة العالمية في الجهود المشتركة لتعزيز عمل الشباب والنسـاء وتحسـين ظـروف 
المــرأة  وللتعامــل مــع صــحةالمعيشــة فــي الريــف فــي األوضــاع الهشــة والتــي تعــاني مــن الصــراعات، 

 والطفل من خالل زيادة وصولهم إلى التعليم في المناطق الريفية.

 إلـى إدراك الحاجـة لزيـادة الميزانيـة  إندونيسـياو بـنغالديشكـل مـن  وقد أدى إسـهام األمـم المتحـدة فـي
العموميــة للصــحة علــى كــل مــن المســتويات الوطنيــة ودون الوطنيــة. وباإلضــافة إلــى ذلــك، تــم تعزيــز 

الرعايــة الصــحية بـدعم مــن الحكــومتين ومـن وكــاالت األمــم المتحــدة  تقــديممجتمـع شــبكة العــاملين فـي 
 والشركاء في التنمية.

  
  سهام منظمة الصحة العالمية في االستعراض الشامل للسياسات كل أربع سنوات إ
 
االسـتعراض الشـامل الـذي يجـرى كـل حول  ٢٠١٦سيكون للقرار الجديد الذي سيتم اعتماده في نهاية عام   -٨

إمكانية التأثير الملحوظ وتقديم إطار عمل للطريقة التي تساهم بهـا منظومـة األمـم المتحـدة  ،أربع سنوات للسياسات
بأســـرها فـــي التخطـــيط ووضـــع الميزانيـــة والتنفيـــذ والرصـــد والتقيـــيم واإلبـــالغ، وذلـــك فـــي ســـعيها الـــدؤوب لـــدعم الـــدول 

  لُقْطري.، والسيما على المستوى ا٢٠٣٠ لعام خطة التنمية المستدامةاألعضاء في تنفيذ 
 
األعضــاء فــي المجلــس االقتصــادي واالجتمــاعي لألمــم المتحــدة التحــديات التــي  الــدولومــن أجــل أن تفهــم   -٩

تواجـــه االســـتجابة المتكاملـــة الصـــحيحة فهمـــًا أفضـــل، فقـــد أنشـــأت "الحـــوار حـــول وضـــع المنظومـــة اإلنمائيـــة لألمـــم 
مـا بينهـا، وهـي: ظـر فـي سـبعة مكونـات مترابطـة فيالن". والغرض الرئيسي من الحوار هـو في األمد األطولالمتحدة 

  والقدرات واألثر ونهوج الشراكة.الوظائف والتمويل وتصريف الشؤون والترتيبات التنظيمية 
 
وفــي إطــار عمليــة إصــالح منظمــة الصــحة العالميــة لــذاتها، فإنهــا تعمــل علــى مواءمــة ذاتهــا ضــمن مبــادرة   -١٠

وســرعة فــي الحركــة ومرونــة وقــدرة علــى االســتجابة لآلمــال الواســعة التنــوع جعــل كيانــات األمــم المتحــدة أكثــر رشــاقة 
  والمعقودة على منظومة األمم المتحدة.

 
ديات وخالل المرحلة األولى من الحوار، أدركت الدول األعضاء أن الدوافع التـي تحـّرك التغييـر تواجـه تحـ  -١١

اإلنمـائي فـي األمـم المتحـدة طموحـًا أعلـى مـن خطـة التنميـة ما بينها وتتطلـب مـن النظـام مختلفة اختالفًا ملحوظًا في
ومــن أجــل اســتدامة المكاســب التنمويــة ينبغــي علــى المنظمــات ضــمن منظومــة األمــم المتحــدة  ١المســتدامة لأللفيــة.

  التحرك لما هو أبعد من مجرد فهم أدوارها ونماذج إدارة األعمال فيها.
 
منظمات األمم وتؤكد التوصيات الرئيسية المعمول بها حتى يومنا هذا على أهمية ضمان أن تحرز جميع   -١٢

التقـــدم المتقـــارب. ونظـــرًا ألهميـــة الحاجـــة لزيـــادة المـــوارد الرئيســـية فـــإن الحاجـــة ماســـة للحـــوار بـــين الـــدول  المتحـــدة
استخدام الموارد. ومن خالل الدور الـذي األعضاء حول نموذج مالئم للتمويل، يصاحبه نظام شفاف لإلبالغ حول 

تضطلع به منظومة األمم المتحدة في عقد االجتماعـات فإنهـا تسـتطيع تعزيـز وتقويـة الشـراكات وتجميـع الحكومـات 
 .أهداف التنمية المستدامةوالمجتمع المدني والقطاع الخاص واألطراف الفاعلة األخرى لبلوغ 

                                                           
لمجلــــس االجتمــــاعي واالقتصــــادي حــــول الوضــــع اإلنمــــائي لمنظومــــة األمــــم المتحــــدة فــــي ســــياق خطــــة التنميــــة حــــوار ا   ١
: تقريــر لتحــديث المعلومــات مــن نائــب رئــيس المجلــس االقتصــادي واالجتمــاعي لألعمــال التشــغيلية لفــرع ٢٠١٥عــام  بعــد لمــا

، مكتب المجلس االقتصادي واالجتمـاعي لألمـم ٢٠١٥مايو  /أيار – ٢٠١٤ديسمبر  كانون األول/ التنمية، المرحلة األولى:
  .٢٠١٥  المتحدة،
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ــه نحــو ضــمان التقــارب بــين عمليــة اإلصــالح فــي منظمــة الصــحة إن إســهام منظمــة الصــحة العالميــة ي  -١٣ توجَّ
العالمية وعملية اإلصالح في منظومة األمم المتحدة بكاملهـا، توخيـًا لزيـادة التـواؤم مـع الشـركاء فـي السـعي لتحقيـق 

 منظمة: حصائل صحية أفضل. ومن األمثلة على تنفيذ هذا النهج الجديد والمستمدة من المستويات المختلفة في ال

  بسلســـلة واضـــحة مـــن النتـــائج وبتخصـــيص المـــوارد التـــي تعتمـــدها الـــدول  اإلصـــالح البرمجـــييترافـــق
األعضــاء ممــا يتــيح للمنظمــة أن تحــدد أولوياتهــا وتعــزز مــن قــدراتها علــى نحــٍو أفضــل. وقــد عــرض 

ن ل يمّكـالـذي تجريـه منظمـة الصـحة العالميـة كمثـاالتمويـل حـوار  ١تقرير األمين العام لألمـم المتحـدة
للكيانات األخرى في األمم المتحدة أن تعتبره حوارًا بناًء لتحسين المواءمة والمرونة والقدرة على التنبؤ 

 والشفافية في الموارد الرئيسية.

  تعمل منظمـة الصـحة العالميـة علـى تعزيـز الجهـود المشـتركة بـين القطاعـات التـي تبـذلإثيوبياففي ، 
للتصــدي للمحــدِّدات البيئيــة للصــحة. وقــد تشــاركت منظمــة الصــحة العالميــة مــع وزارات الميــاه والــري 

لسـالمة الميـاه، مـع مبـادئ توجيهيـة متمـايزة لكـل  ةمناخيالستجابة اللوالطاقة إلعداد إطار استراتيجي 
 من المناطق الريفية والمناطق الحضرية.

  لطــوارئ باعتبــاره إحــدى الوظــائف الرئيســية لألمــم المتحــدة. ا أوضــاعويســتمر تقــديم الــدعم للبلــدان فــي
م اباســتخد ٢٠١٥، اســتجابت منظمــة الصــحة العالميــة للفيضــانات التــي حــدثت فــي عــام مــالويففــي 

إطــار االســتجابة للطــوارئ، وكجــزء مــن االســتجابة اإلنســانية لألمــم المتحــدة، أعــادت منظمــة الصــحة 
وحشــدت المــوارد اإلضــافية مــن خــالل صــندوق األمــم المتحــدة  ة التمويــل الخــاص بهــاَجــمَ رْ العالميــة بَ 

الصندوق األفريقـي للصـحة العموميـة، مـن أجـل دعـم أعمـال من خالل المركزي لالستجابة للطوارئ و 
االستجابة وتقديم الخدمات، ويتضمن ذلك الدعم العيادات المتنقلة والتدبير العالجـي لحـاالت الكـوليرا 

 راض وللحصبة.لألم الفعالوحمالت الترصد 

  ولمنظمة الصحة العالمية أيضًا روابط تعاونية راسخة مع البلـدان المتوسـطة الـدخل والبلـدان المرتفعـة
يسَّـــرت منظمـــة الصـــحة العالميـــة الشـــراكة بـــين الســـلطات الوطنيـــة والمهنيـــين  رومانيـــاالـــدخل. ففـــي 

بالمخـاطر مـن األطفـال  اً ر تـأثُّ سـرع الصحيين والمجتمع المـدني مـن أجـل التركيـز علـى المجموعـات األ
 خالل األسبوع األوروبي للتمنيع.

  ولـــدى منظمـــة الصـــحة العالميـــة خبـــرات طويلـــة فـــي تجميـــع الشـــركاء مـــن أجـــل المســـاهمة فـــي تحقيـــق
األهــداف الصــحية، ومنهــا علــى ســبيل المثــال، الوقايــة مــن األمــراض غيــر الســارية ومكافحتهــا، ففــي 

 ٢٠١٥أكتـــوبر  ميـــة بعثـــة مشـــتركة فـــي تشـــرين األول/، استضـــافت منظمـــة الصـــحة العالســـري النكـــا
من وكاالت األمم المتحدة مـن أجـل اإلسـهام فـي حـوار مـع وزارة الصـحة ومـع  وكالة ١١جمعت بين 

الــوزارات األخــرى التــي تســاهم فــي األعمــال ذات الصــلة بــاألمراض غيــر الســارية، وكبــار المــوظفين 
 ات األكاديمية والمجتمع المدني.سالحكوميين وممثلين عن القطاع الخاص وعن المؤس

  وتستفيد منظمة الصحة العالمية مـن خبراتهـا الواسـعة فـي منظومـة األمـم المتحـدة إلضـفاء المزيـد مـن
اإلصـــالحات علـــى عملهـــا فـــي التصـــدي للفاشـــيات وللطـــوارئ التـــي تخلِّـــف عواقـــب صـــحية وٕانســـانية. 

                                                           
حول االستعراض الشامل  ٦٧/٢٢٦تقرير األمين العام لألمم المتحدة حول تنفيذ قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم    ١

إدارة الشـــؤون  الشـــامل للسياســـات الـــذي يجـــري كـــل أربـــع ســـنوات ويتنـــاول أعمـــال تشـــغيلية لتطـــوير منظومـــة األمـــم المتحـــدة،
    :٢٠١٦جتماعية في األمم المتحدة، االقتصادية واال

http://www.un.org/en/ecosoc/qcpr/pdf/SGR2016-Implementation_of_QCPR_advance_unedited.pdf فــي االطــالع  تــم
  .٢٠١٦مارس  آذار/ ٣١
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ًا استشـاريًا يتـألف مـن خبـراء رفيعـي المسـتوى ولتحقيق تلك الغاية، فقد أنشأ المدير العام للمنظمة فريق
مـــن ذوي المناصـــب القياديـــة العاليـــة فـــي العديـــد مـــن وكـــاالت األمـــم المتحـــدة. وتـــولى رئاســـة الفريـــق 
ـــــة المســـــتدامة  المستشـــــار الخـــــاص الحـــــالي لألمـــــين العـــــام لألمـــــم المتحـــــدة فـــــي مجـــــال خطـــــة التنمي

ويضـم الفريـق فـي عضـويته كبـار المـوظفين  ،المعني بفاشـية اإليبـوال، والمبعوث الخاص ٢٠٣٠ لعام
 في اليونيسيف وبرنامج الغذاء العالمي والمنسِّق السابق إلغاثة الطوارئ.

  
  ٢٠٣٠ لعام تعزيز القدرات في منظومة األمم المتحدة لدعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة

 
ـــــائج التـــــي   -١٤ ـــــره "النت ـــــة تقري ـــــي بالتنمي ـــــي قـــــدم فريـــــق األمـــــم المتحـــــدة المعن ـــــت: النجاحـــــات المشـــــتركة ف تحقق
، وفيـــه تعريـــف بنظـــام إدارة المعلومـــات لفريـــق األمـــم المتحـــدة المعنـــي ٢٠١٥الـــذي نشـــره فـــي عـــام  ١"٢٠١٤ عـــام

ية األساسية التي تستعمل كمرجع لتقييم التقدم المحرز في مجـال التنسـيق بالتنمية، وهو نظام يتضمن البيانات الكمِّ 
تحــدة المعنــي بالتنميــة مري. كمــا يعــرض هــذا التقريــر لمحــات مــن عمــل فريــق األمــم الوالمواءمــة علــى المســتوى الُقْطــ

 على المستوى العالمي وعلى المستوى اإلقليمي.
 
قــدراتها الداخليــة لتكــون عضــوًا قويــًا فــي أفرقــة األمــم  ةوتواصــل منظمــة الصــحة العالميــة عملهــا علــى تقويــ  -١٥

 :ق والمتوائملمنظمة الدعم الُمَنسَّ لمكاتب الرئيسية القدم جميع يالمتحدة القطرية في جميع األقاليم. و 

  ُـــنَ فعلـــى المســـتوى العـــالمي، تواصـــل منظمـــة الصـــحة العالميـــة تقـــديم الـــدعم لنظـــام الم ق المقـــيم ماليـــًا سِّ
، ستواصـــل منظمـــة الصـــحة العالميـــة ٢٠١٧-٢٠١٦بـــالخبرات التقنيـــة. ففـــي الثنائيـــة الـــدعم وٕاداريـــًا و 

مركزي لتقاسـم التكـاليف، مـن أجـل تمويـل  يون دوالر أمريكي تحت مظلة اتفاقمل ٥,٢اإلسهام بمبلغ 
سـاهمت منظمـة الصـحة العالميـة مسـاهمة فاعلـة فـي  أداء النظام لوظائفه في جميـع المسـتويات. وقـد

إعداد وثائق اإلرشادات والسياسات ضمن فريق األمم المتحدة المعني بالتنمية، كما واصلت المواءمة 
 بين ممارسات إدارة األعمال والسيما ضمن اللجنة الرفيعة المستوى المعنية باإلدارة ومسارات عملها.

 ت متطلبات إطار اإلدارة والمساءلة في نظام الُمَنسِّق بَّ منظمة لَ  ٢٠ ومنظمة الصحة العالمية من بين
ق سِّـنَ ت في اختصاصات رؤساء المكاتب القطرية للمنظمة على سبيل المثـال بـدور المُ المقيم، فقد أقرَّ 

 المقيم التابع لألمم المتحدة على المستوى الُقْطري في البلدان واألراضي والمناطق. 

 مواءمـــة  ٢٠١٤لبلـــدان المحـــدَّث عـــام االصـــحة العالميـــة لتعـــاون المنظمـــة مـــع  ويفـــرض دليـــل منظمـــة
األمــم المتحــدة للمســاعدات  ُأطــرألمــم المتحــدة علــى الصــعيد الُقطــري، مثــل اأفضــل مــع أدوات بــرامج 

 اإلنمائية.

  ى في البلدان واألراضي والمناطق تدريبًا ودعمًا منتظمين علللمنظمة ويتلقى رؤساء المكاتب القطرية
ة "توحيد األداء" في البلدان التي قررت أن تعتمد در ابفي المساهمة في م اإلقليميو  العالميالمستويين 
 هذا النهج.

  وعلى المستوى اإلقليمي، فإن لدى منظمة الصحة العالمية تاريخ طويل من المساهمة ومن المشاركة
 لحشــدة للمنظمــة مــن هــذه المبــادرة فــي أفرقــة األمــم المتحــدة للتنميــة، وقــد اســتفادت المكاتــب اإلقليميــ

وكاالت األمم المتحدة علـى المسـتوى اإلقليمـي للتصـدي علـى نحـو شـامل للوقايـة مـن األمـراض غيـر 
رًا ومـــن أجـــل ضـــمان اتبـــاع نهـــج ُمَنسَّـــق علـــى المســـتوى  الســـارية ومكافحتهـــا بأســـلوب متناســـق، ومـــؤخَّ

                                                           
١   .https://undg.org/wp-content/uploads/2015/10/UNDG-Results-Report-2014_FINAL.pdf  
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اإلقليمي في التصدي للطارئة الصـحية الجديـدة لفاشـية فيـروس زيكـا، قـدمت منظمـة الصـحة العالميـة 
 المعلومات حول التحديات التي تفرضها الفاشية واإلجراءات التي اتخذتها منظمة الصحة العالمية. 

  ليميــة، علــى المســتوى اإلقليمــي مــن خــالل آليــات التنســيق اإلق الخــاص بوضــع القواعــدويتعــزز العمــل
وبالمشـــاركة مـــع اللجنـــة االقتصـــادية لألمـــم المتحـــدة لبلـــدان أمريكـــا  ،فالمكتـــب اإلقليمـــي لألمـــريكيتين

 يـــةدعـــا الـــدول األعضـــاء إلـــى تنفيـــذ االتفاق ،مريكيـــةاأل الـــدولمنظمـــة مـــع الالتينيـــة والبحـــر الكـــاريبي و 
الجمعيـة العامـة لمنظمـة  اي اعتمـدتهتـبـين البلـدان األمريكيـة حـول حمايـة حقـوق المسـّنين، وال ةالمبرم

قـوي مـن حمايـة الحقـوق المدنيـة والسياسـية ت يـةاتفاق ي، وهـ٢٠١٥يونيو  الدول األمريكية في حزيران/
 واالقتصادية واالجتماعية والثقافية للمسنِّين، ومن بينها الحق في الصحة. 

 طــة التنميــة للنظــر فــي تنفيــذ خ اجتمــاع اعتكــافي تــم تخصــيصآســيا الوســطى، ومنطقــة وروبــا وفــي أ
 التنســــيقأفرقــــة مجموعــــات التنميــــة فــــي األمــــم المتحــــدة وآليــــة ، وشــــارك فيــــه ٢٠٣٠لعــــام  المســــتدامة

تأســيس تحــالف يرتكــز علــى  ألوروبــابــا وآســيا الوســطى. وقــد اقتــرح المكتــب اإلقليمــي و اإلقليميــة ألور 
 علـىاآلن ، ويعمل المكتب ويعنى بأهداف التنمية المستدامة ذات الصلة بالصحة في اإلقليم قضاياال

  إعداد اختصاصات ذلك التحالف.

  وعلى المستوى الُقْطري، تساهم منظمة الصحة العالمية في مواءمـة ومالءمـة وكفـاءة األفرقـة الُقْطريـة
ل ثِّــمَ للمُ مؤقــت كنائــب ، مــن موقعهــا الموارد البشــريةبــخبرات و اللألمــم المتحــدة، مــن خــالل تزويــدها بــ

إلبــالغ عــن مســـاهمات منظمــة الصــحة العالميــة فــي إطــار األمــم المتحـــدة ى اكمــا تعمــل علــالمقــيم، 
 للمساعدات اإلنمائية.

  
  

  اإلجراء المطلوب من جمعية الصحة
 

 جمعية الصحة مدعوة إلى اإلحاطة علمًا بهذا التقرير.  -١٦
  
  

=     =     =  
  


