
    
  
  

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

  ٦٥/٣٩ج 
  ٢٠١٢ مايو
 A65/39  

 ولكـي تـتمكن 
 تواكـــب هـــذه 

 -بًة ومرونـة 

ئر المنظمـات 
ر مــن فــرعين 
ل واإلنجــازات 

 /ـــة فـــي أيـــار

ى نحـو متزايـد 
اعيــة األوســع 
ت مثـل األمـن 
ع فـــي صـــميم 
مجموعـــة مــــن 

م/ أيار ١٦ 

  دة
  لية

طعـة النظيـر. 
تطـــور بحيـــث
رة أكثـر اسـتجاب

حـدة ومـع سـائ
ون هــذا التقريــر
علــى الحصــائل

صـــحة العالميـ

 المنظمة علـى
صــادية واالجتما
ت فـي مجـاالت
ـــذلك فهـــي تقـــع
عناصـــر أي م

م المتحد
مية الدول

ت بسـرعة منقط
، ينبغـــي أن تت
واالتسـاق وٕادارة

ومـة األمـم المتح
. ويتكــو٢٠١٢

 يركــز الثــاني ع

دتـــه جمعيـــة الص

ُتجسد أولويات
لبيئيــة واالقتص
شـأن السياسـات
 الخارجيـــة. كــ
 رئيســـيًا مــــن ع

مة األمم
 الحكومي

  ألمانة

قة حـدثتت عمي
دورها القيـــادي

من التركيز و 
   المتحدة.

منظوم داخـلة 
أبريــل  /يســان

نــة؛ فــي حــين ي

ر الـــذي اعتمد

د منها. ولذا ُت
ت السياســية وا

المتحـدة بش ألمـم
بيئـــة والسياســـة
تظــــل عنصـــرًا 

٢٠١٥.٢   

 لستون

ل منظوم
نظمات 

 

قرير من األ

لعالمية تغيرات
الضـــطالع بـــد

 اً مزيد -ظمة 
منظومة األمم 

عـاون المنظمـة
إلــى ني ٢٠١١

تحــديات الراهن

ــير إلـــى القـــرار

   المتغيِّر
رى كما تستفيد
ـذلك المحــددات
ن مناقشـات األ
ي والتغذيـــة والبي
 وينبغـــي أن ت
٥حدد بعد عام 

وال لخامسة
 مؤقت

ن داخل
سائر المن

تق

اجه الصحة ال
ســـتمرار فـــي اال
ف إصالح المنظ
مة كجزء من م

ة عامة عن تع
مــايو  /ن أيــار

الســتراتيجية للت

ى مبـــادرات تشــ

طار السياق
ب التنمية األخر
ة للمــرض، وكــذ
ًا ال يتجـزأ مـن
ألمـــن الغـــذائي
حاليــــة لأللفيـــة،
بلية التي قد ُتح

    

ال العالمية 
الم ل األعمال

التعاون
ومع س

حديات التي توا
الميـــة مـــن االس
ن ُتجسد أهداف

ل بها المنظمم

ذا التقرير لمحة
الل الفتــرة مــن

ة المنظمــة االاب
  

ا التقريـــر إلـــى

ويات في إط
صحة في جوانب
ســباب المباشــرة
 الصـحة جـزء
غيُّـــر المنـــاخ وا
 اإلنمائيـــة الح
عالمية المستقب

                     
٢٥-٥.  
٦٥/١٤.  

ة الصحة 
من جدول ٢٠

شهدت التح 
ة الصـــحة العال
ت. وينبغي أن
طريقة التي تعم

ويعرض هذ 
ميــة الدوليــة خــال
 أولهمــا اســتجا
 س المستفادة.

ويســـتند هـــذ 
٢٠٠.١   

يات واألولو
تساهم الصح 

رة معالجــة األس
للصـحة. وُتعـد
ق اإلنســـان وتغ
ف (المرامـــي)

ة العف اإلنمائي

                     
٥٨ج ص عقرار 

٥نظر الوثيقة ج

جمعية 
٠البند 

   
  
  
  

 
  

  
 
١- 

منظمـــة
التغيرات
في الط

  
٢- 

الحكوم
يتنــاول 
والدروس

 
٣- 

٥ مايو
 

التحدي
 
٤- 

ضــرورة
نطاقًا ل
وحقـــوق

األهـــداف
األهداف

  
  
  

           
قال    ١
انظ    ٢
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وتمثل المشاركة الفعالة مع كافة كيانات منظومة األمم المتحـدة تحـديًا. فباإلضـافة إلـى المحافـل الحكوميـة   -٥
الدوليــة (بمــا فــي ذلــك الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة ومجلــس األمــن التــابع لألمــم المتحــدة والمجلــس االقتصــادي 
واالجتماعي لألمم المتحدة واللجان الفنيـة) تتفاعـل المنظمـة أيضـًا مـع المنظمـات داخـل منظومـة األمـم المتحـدة فـي 
جنيف ونيويورك ومكاتب األمم المتحدة في األماكن األخرى. وعلى المسـتوى اإلقليمـي تتفاعـل المنظمـة مـع اللجـان 

لمتحــدة اإلنمائيــة المعروفــة باســم األفرقــة اإلقليميــة لمجموعــة اإلقليميــة لألمــم المتحــدة والســيما أفرقــة مجموعــة األمــم ا
األمم المتحدة اإلنمائية. وعلى المستوى الُقطـري تنتمـي المنظمـة أيضـًا إلـى عضـوية األفرقـة الُقطريـة لألمـم المتحـدة 

تعـاون مـع األمـم المنتشـرة فـي البلـدان واألقـاليم والمنـاطق. وبـذا فـإن الو مكتبـًا  ١٥١من خـالل مكاتبهـا البـالغ عـددها 
مستويات المنظمـة. وقـد اعتمـدت المنظمـة نهجـًا يتسـم باالسـتراتيجية واالنتقـاء فـي الوقـت ذاتـه،  كافةالمتحدة يشمل 

  إلدارة هذه الشبكة المعقدة من العالقات. 
  
يركز النهج الذي تتبعه المنظمة في تعاونها مع منظومة األمم المتحدة على القيمة (مـن حيـث الحصـائل و   -٦

الصحية) والتكلفة (من حيـث االسـتخدام الفعـال لمـوارد المنظمـة). وكـذلك ينبغـي اإلقـرار بأهميـة االتجاهـات األخيـرة 
الـذي أجرتـه منظمـة التعـاون والتنميـة فـي الميـدان االقتصـادي  ٢٠١١في المعونة الدوليـة. إذ يشـير اسـتعراض عـام 

ة المساعدة اإلنمائية الرسمية التي توجه من خالل القنوات للمعونة المتعددة األطراف إلى التراجع التدريجي في نسب
وال ُيعد هذا االتجاه جديدًا. بيد أنه قد بات من الواضح أن التراجع العام في التمويل األساسـي  ١.المتعددة األطراف

تعوضــه الزيــادة فــي نســبة التمويــل المخصــص لحصــائل إنمائيــة معينــة. وأصــبح مثــل هــذا التمويــل المخصــص مــن 
انب المصـادر الثنائيـة األطـراف (والسـيما مـن خـالل الصـناديق االسـتئمانية المتعـددة الشـركاء والبـرامج المشـتركة) ج

مصدرًا مهمًا من مصادر تمويـل األنشـطة اإلنمائيـة لألمـم المتحـدة علـى المسـتوى الُقطـري. وبـافتراض اسـتمرار هـذا 
م المتحدة، فإن مثل هذا التمويل قـد يمثـل مصـدرًا محـتمًال االتجاه إلى زيادة دقة تخصيص التمويل الموجه إلى األم

  مهمًا للدخل ألنشطة المنظمة على المستوى الُقطري.
 
علـــى  -ويطـــرح التنســـيق بـــين عـــدد متزايـــد مـــن صـــناديق وبـــرامج األمـــم المتحـــدة ووكاالتهـــا المتخصصـــة   -٧

المشاركة على صعيد منظومـة األمـم المتحـدة، تحديًا آخر. وتلتزم المنظمة ب -المستوى العالمي واإلقليمي والُقطري 
ولكـــن التنســـيق ال يمثـــل غايـــة فـــي حـــد ذاتـــه. بـــل تكمـــن أهميتـــه فـــي أنـــه وســـيلة لتعزيـــز أثـــر أنشـــطة كـــل وكالـــة مـــن 
الوكاالت. وبذا فإن عمل المنظمة بالتعـاون والشـراكة مـع وكـاالت األمـم المتحـدة األخـرى المعنيـة بالصـحة (وغيرهـا 

والمبـــادرات  ٣والشـــراكة الصـــحية الدوليـــة ٢تكـــوِّن تحالفـــات مثـــل الشـــراكة الصـــحية الرباعيـــة،مـــن الوكـــاالت) التـــي 
  المرتبطة بها، يعادل في أهميته مشاركتها في الجهود المبذولة على نطاق األمم المتحدة. 

  
  
  
  
  

                                                           
تقرير لجنة  ٢٠١١ظر تقرير لجنة المساعدة اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، ان    ١

تم ( http://oecd.org/dataoecd/5/61/49014277.pdfالمساعدة اإلنمائية عن المعونة المتعددة األطراف على الرابط التالي: 
  .)٢٠١٢آذار/ مارس  ٢٩االطالع عليه في 

منظمة الصحة  - الشراكة الصحية الرباعية هي مبادرة منسقة لوكاالت األمم المتحدة الرئيسية المعنية بالصحة     ٢
التي  -لمكافحة األيدزالعالمية والبنك الدولي واليونيسيف وصندوق األمم المتحدة للسكان وبرنامج األمم المتحدة المشترك 

  يات األمومة والمواليد. وحدت جهودها لدعم البلدان في سعيها لخفض وف
الشراكة الصحية الدولية هي تحالف للوكاالت الصحية الدولية والحكومات والجهات المانحة الملتزمة بتحسين     ٣

  الحصائل الصحية واإلنمائية في البلدان النامية.



  A65/39  ٦٥/٣٩ج

3 

  األولويات االستراتيجية
 
  يلي:واستنادًا إلى التحليل السابق ستعطي المنظمة األولوية لكل مما   -٨
  

إيجاد مكان للصحة على وجه العموم، وفيما يتعلق بأولويـات المنظمـة علـى وجـه الخصـوص،   (أ)
وسيتحقق ذلك من خالل دعم  المتحدة ومقرراتها اإلجرائية.في مداوالت الهيئات الحكومية الدولية لألمم 

ن خالل العمل على نشـر العالقة بين منظمة الصحة العالمية وبين مكتب األمين العام لألمم المتحدة، وم
الوعي بقضايا الصحة بين البعثات الدائمة في نيويورك وجنيف وفي اللجان اإلقليمية، ومن خالل التمثيـل 

  في العمليات الحكومية الدولية.  االنتقائي
  

إنشــاء شــبكة وتحالفــات فعالــة مــع وكــاالت األمــم المتحــدة الرئيســية المعنيــة بالصــحة والحفــاظ   (ب)
. وستكون المنظمـة شـريكًا نشـطًا مـع العديـد دًا إلى جداول أعمال مشتركة للعمل الموضوعيعليها، استنا

من الوكاالت األخرى المعنية بالصـحة أو الوكـاالت التـي تـؤثر جـداول أعمالهـا علـى الصـحة، فضـًال عـن 
ئـــات . وتشـــمل هـــذه الهيلمكافحـــة األيـــدزهيئـــات التنســـيق الرســـمية مثـــل برنـــامج األمـــم المتحـــدة المشـــترك 

اليونيســيف وصــندوق األمــم المتحــدة للســكان وبرنــاِمج األمــم المتحــدة اإلنمــائي وهيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة 
ومنظمـــة العمـــل الدوليـــة ومنظمـــة األغذيـــة والزراعـــة التابعـــة لألمـــم المتحـــدة. وســـُتمنح األولويـــة لـــدعم هـــذه 

امـــة للمنظمـــة. ويشـــمل العديـــد مـــن العالقـــات للمســـاعدة علـــى تحقيـــق األهـــداف التـــي تتعلـــق باألولويـــات الع
  شبكاتها وتحالفاتها شراكات ومنظمات من القطاع الخاص والمجتمع المدني.

  
 ١اإلنسانية. المتحدةتعزيز فعاليتها ودورها القيادي في مجال الصحة كجزء من منظومة األمم   (ج)

اإلنمــائي طويــل األجــل. ويتضــمن هــذا الهــدف ضــرورة توطيــد الــروابط بــين الــدعم اإلنســاني الفــوري والــدعم 
وينبغي تناول قضايا الصـحة بـالعالج علـى نحـو كـاٍف وٕادراجهـا فـي االسـتجابة للشـؤون اإلنسـانية وحـاالت 

ليــل األوضــاع وٕاســداء المشــورة حــول اإلدارة الفعالــة حالطــورائ والكــوارث. وســوف تســاهم المنظمــة بــإجراء ت
  والتعافي وعلى المدى الطويل.للتحديات الصحية في أوقات االستجابة لحاالت الطوارئ 

  
ُيعد تعزيز الدعم المقدم للبلدان دعم الدول األعضاء كجزء من فريق ُقطري فعال لألمم المتحدة.   (د)

جزءًا ال يتجزأ من برنامج إصالح المنظمة الـذي ُيقـر بالـدور المحـوري للمنظمـة كجـزء مـن الفريـق الُقطـري 
د مؤشــرات النجــاح الرئيســية فــي وجــود الصــحة ضــمن أركــان لألمــم المتحــدة. وفــي هــذا الســياق ســيتمثل أحــ

إطـــار عمـــل األمـــم المتحـــدة للمســـاعدة اإلنمائيـــة أو حصـــائله، ومواءمـــة اســـتراتيجيات التعـــاون بـــين البلـــدان 
للمنظمة مع الخطط الوطنية داخل إطـار عمـل األمـم المتحـدة للمسـاعدة اإلنمائيـة، وزيـادة التمويـل الموجـه 

وسوف تستمر المنظمة في دعم األفرقـة  ٢لصناديق االستئمانية المتعددة الشركاء.إلى الصحة من جانب ا
  الُقطرية من خالل شبكات المديرين اإلقليميين. 

  
وتوفر هذه األولويات األربع إطارًا لعمل المنظمة المتعلق باألمم المتحـدة. وسيسـتمر التنسـيق علـى صـعيد   -٩

رفيعة المسـتوى لمجلـس الرؤسـاء التنفيـذيين وركـائزه الـثالث: لجنـة األمـم منظومة األمم المتحدة من خالل المشاركة 
المتحــدة الرفيعــة المســـتوى المعنيــة بــالبرامج واللجنـــة اإلداريــة الرفيعـــة المســتوى ومجموعــة األمـــم المتحــدة اإلنمائيـــة. 

المباشــر مــع وسيســتمر الــدعم الُقطــري مــن أجــل التنســيق علــى نطــاق منظومــة األمــم المتحــدة مــن خــالل التفاعــل 

                                                           
  ور المنظمة كقائد لمجموعة الصحة.لالطالع على آخر التطورات ود ٦٥/٢٥جانظر الوثيقة     ١
  االستئمانية المتعددة الشركاء.  لزيادة الدخل من الصناديق ٢٠١٢تبذل الجهود المركزة في     ٢
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األفرقـــة اإلقليميـــة لمجموعـــة األمـــم المتحـــدة اإلنمائيـــة ومجموعـــات دعـــم النظـــراء واألفرقـــة اإلقليميـــة لمجموعـــة األمـــم 
المتحدة اإلنمائية نفسها. ولكن المنظمة سوف تكرس وقتًا وموارد أقل لألفرقة العاملة الفرعية وفرق العمل لمجموعة 

  ى العالمي.األمم المتحدة اإلنمائية على المستو 
  

  الحصائل واإلنجازات والدروس المستفادة
 

  المستوى العالمي
 

يتمثل الهدف الرئيسي لتعاون المنظمة مع الجمعية العامة لألمم المتحدة خالل فترة اإلبالغ هذه في زيـادة   -١٠
هـد عـن االجتمـاع الدعم السياسـي والمـالي العـالمي لمواجهـة العـبء المتزايـد لألمـراض غيـر السـارية. وأثمـر هـذا الج

 ٢٠و ١٩رفيــع المســتوى للجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة حــول الوقايــة مــن األمــراض الســارية ومكافحتهــا (نيويــورك، 
رئيســـًا مـــن رؤســـاء الـــدول والحكومـــات.  ٣٤دولـــة عضـــوًا و ١١٠)، الـــذي حضـــره أكثـــر مـــن ٢٠١١ســـبتمبر  /أيلـــول

على التزام سياسي قوي بالتصدي لتلك األمراض علـى  الذي ينص ١وأسفر االجتماع عن اعتماد اإلعالن السياسي
نحــو متكامــل، وعــن دعــوة المنظمــة إلــى المتابعــة مــن خــالل إجــراءات معينــة، تتضــمن تحديــد مجموعــة مــن الغايــات 

  الطوعية وٕاطار عالمي للرصد وخيارات لتعزيز وتيسير العمل المتعدد القطاعات من خالل الشراكات الفعالة. 
 

لمنظمة على إبقاء الصحة على جدول أعمال الجمعية العامة لألمم المتحدة أثناء هذه الفترة وقد ساعدت ا  -١١
مــن خــالل مســاهمتها فــي طائفــة واســعة مــن التقــارير التــي قــدمها األمــين العــام، مثــل التقريــر عــن أقــل البلــدان نمــوًا 

الديمقراطيـة والتقريـر عـن المجموعـات  والتقرير عن الحاالت الُقطرية المحددة في كوبا وفي جمهورية كوريا الشـعبية
السكانية المستضعفة بما في ذلك الشعوب األصلية وذوي اإلعاقات والتقرير عن القضايا الموضوعية مثـل الصـحة 

  العالمية والسياسة الخارجية والسالمة على الطريق في العالم.
 

العــام التــي صــدرت فــي كــانون  فــي خطــة العمــل الخمســية الجديــدة لألمــين مكــان بــارزكمــا كــان للصــحة   -١٢
. وتحولت الخطة من خالل عملية تشاركية أجريـت مـؤخرًا مـع وكـاالت األمـم المتحـدة األخـرى ٢٠١٢يناير  /الثاني

إلى مجموعة مفصلة من المعـالم الرئيسـية واألهـداف فيمـا يتعلـق بالمالريـا وشـلل األطفـال واإلصـابة بفيـروس العـوز 
لــة، والعــداوى، وٕاصــابة األمهــات والمواليــد بــالكزاز، والحصــبة. وتتضــمن الخطــة المنــاعي البشــري فــي مرحلــة الطفو 

أيضًا التنفيذ الكامل الستراتيجية األمين العام لألمم المتحدة العالمية لصحة المـرأة والطفـل الصـادرة فـي مـؤتمر قمـة 
  األمم المتحدة، وبذل جهود مجددة لخفض معدالت التقزُّم. 

 
كاالت الشراكة الصحية الرباعية وغيرها من الشركاء إلعداد خطـة عمـل اسـتراتيجية وعملت المنظمة مع و   -١٣

مشتركة ولدعم البلدان في تحديد التزاماتها الوطنية وتنفيـذها لهـذه االلتزامـات، وذلـك اسـتجابًة لتوصـيات لجنـة األمـم 
  ٢.المتحدة المعنية بالمعلومات والمساءلة عن صحة المرأة والطفل

 
لى المستقبل نشـطت المنظمـة فـي العمـل مـع الـدول األعضـاء علـى المسـتويين العـالمي واإلقليمـي وتطلعًا إ  -١٤

   ٣).٢٠لتعزيز دور الصحة في التنمية المستدامة استعدادًا لمؤتمر االمم المتحدة للتنمية المستدامة (ريو +
                                                           

تندرج حصائل االجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة بشأن الوقاية من األمراض السارية ومكافحتها تحت بند     ١
  لعالمية.من بنود جدول أعمال الدورة الخامسة والستين لجمعية الصحة ا منفصل

لالطالع على التقرير عن تنفيذ توصيات لجنة األمم المتحدة المعنية بالمعلومات والمساءلة  ٦٥/١٥ج انظر الوثيقة    ٢
  عن صحة المرأة والطفل.

والمقرر  ٣٦/١٣٠م تفي الوثيقة  ٢٠تُناقش مشاركة منظمة الصحة العالمية في العملية التحضيرية لمؤتمر ريو +     ٣
  ).٥(١٣٠م تاإلجرائي  
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  المستوى اإلقليمي
 

لرئيســية المعنيــة بالصــحة والحفــاظ عليهــا، إنشــاء شــبكة وتحالفــات فعالــة مــع وكــاالت األمــم المتحــدة ا  -١٥
. فــي إقلــيم آســيا والمحــيط الهــادئ، شــاركت المنظمــة فــي اســتنادًا إلــى جــداول أعمــال مشــتركة للعمــل الموضــوعي

رئاسة الفريق المواضيعي العامل للصحة مع صندوق األمم المتحـدة للسـكان. ويسـتفيد التعـاون مـع اللجنـة اإلقليميـة 
اإلقلـيم مــن الــدعم المشـترك المقــدم مـن مكتــب المنظمــة اإلقليمـي لجنــوب شـرق آســيا/ مكتــب  لألمـم المتحــدة فـي هــذا

المنظمة اإلقليمي لمكتـب اتصـال غـرب المحـيط الهـادئ فـي بـانكوك. وقـد قـاد مكتـب المنظمـة اإلقليمـي لألمـريكتين 
والُمسـنَّدة بالبيِّنـات مـن أجـل  تحالف البلدان األمريكيـة للتغذيـة والتنميـة بغـرض تعزيـز التـدخالت المتعـددة القطاعـات

مكافحة سوء التغذية. وتقدم مخرجات تحالف البلـدان األمريكيـة للتغذيـة والتنميـة، مثـل مـوجز السياسـات بشـأن سـوء 
لأللفية (خفـض معـدل وفيـات األطفـال). وتـم توقيـع مـذكرة  ٤التغذية والتنمية، الدعم التقني إلنجاز الهدف اإلنمائي 

المنظمة اإلقليمي لغرب المحيط الهـادئ والمكتـب اإلقليمـي لبرنـامج األمـم المتحـدة المشـترك  تفاهم من جانب مكتب
. ووافــق مــدير اليونيســف فــي األمــريكتين ومــدير مكتــب المنظمــة اإلقليمــي إلقلــيم األمــريكتين علــى األيــدز مكافحــةل

ـــدعم التعـــاون والتـــآزر ا ـــدعم التقنـــي اســـتنادًا إلـــى االســـتراتيجيات تعزيـــز جهودهمـــا المشـــتركة ل إلقليمـــي فـــي تقـــديم ال
اإلقليميــــة وااللتزامــــات العالميــــة. وفــــي مكتــــب المنظمــــة اإلقليمــــي لشــــرق المتوســــط، يشــــارك المــــدير اإلقليمــــي مــــع 
اليونيســــيف فــــي رئاســــة اجتمــــاع للتنســــيق المشــــترك مــــع وكــــاالت األمــــم المتحــــدة التــــي تتعلــــق والياتهــــا بالمحــــددات 

اعية للصـحة. ويشـارك مكتـب المنظمـة اإلقليمـي ألوروبـا فـي األفرقـة العاملـة المعنيـة بصـحة الرومـا ومـؤتمر االجتم
  .٢٠ريو +

 
واثنتين من شراكات  ١شريكًا في مجال التنمية ١١وفي أفريقيا تجمع مبادرة التنسيق من أجل الصحة معًا   -١٦

يق مــن أجــل الصــحة حتــى اآلن مســاهمة كبيــرة فــي المنظمــات غيــر الحكوميــة ذات الصــلة. وســاهمت مبــادرة التنســ
تعزيــز الــدعوة المشــتركة وتكثيــف الحــوار بــين وزارات الصــحة ووزارات الماليــة إلضــفاء المزيــد مــن الفعاليــة والكفــاءة 

نشــرت شــراكة التنســيق مــن أجــل الصــحة  ٢٠١١علــى اإلنفــاق العــام والخــاص وٕانفــاق المعونــة علــى الصــحة. وفــي 
ســـتثمار فـــي الصـــحة فـــي أفريقيـــا". ويضـــيف هـــذا التقريـــر إلـــى الـــدعم التقنـــي المقـــدم مـــن هـــذه تقريـــرًا عـــن "قضـــية اال

الوكــاالت إلــى البلــدان، إذ يعــزز عمليــة تحديــد أولويــات الصــحة الوطنيــة، واحتســاب وتحديــد التكــاليف المترتبــة علــى 
  الصحي. السياسات الصحية والخطط االستراتيجية ذات الصلة، وتحسين التمويل المقدم للقطاع

 
ــدول األعضــاء كجــزء مــن فريــق ُقطــري فعــال لألمــم المتحــدة.  -١٧ ويتمثــل أحــد األدوار المهمــة التــي  دعــم ال

تضــطلع بهــا المكاتــب اإلقليميــة لمنظمــة الصــحة العالميــة فــي تقــديم الــدعم للعمليــات الُقطريــة وضــمان الجــودة فيمــا 
وُيعد مكتـب المنظمـة اإلقليمـي ألفريقيـا مركـز االتصـال يتعلق بوضع إطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية. 

لعمليــة "وحــدة األداء" فيمــا يتعلــق بجمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة وليبريــا. وُعــين مكتــب المنظمــة اإلقليمــي لجنــوب 
شــرق آســيا ليشــارك فــي تنظــيم عمليــة بــدء تنفيــذ إطــار عمــل األمــم المتحــدة للمســاعدة اإلنمائيــة فــي بوتــان، حيــث 

ى المنظمة قيادة إمداد الفريق الُقطري بالدعم المتسق. وساهم مكتب المنظمة اإلقليمي لغـرب المحـيط الهـادئ ستتول
في تشكيل الُبعد الصحي إلطار متعدد البلدان لعمل األمم المتحدة للمسـاعدة اإلنمائيـة فـي منطقـة المحـيط الهـادئ. 

ئيـــة فـــي أمريكـــا الالتينيـــة ومنطقـــة البحـــر الكـــاريبي نظامـــًا األفرقـــة اإلقليميـــة لمجموعـــة األمـــم المتحـــدة اإلنما وأنشـــأت
لإلرشاد توجهه االحتياجات ويتضمن دعم اثنين من المديرين اإلقليميـين فـي كـل بلـد مـن البلـدان التـي سـيطبق فيهـا 

                                                           
والسل والمالريا  األيدزالمنظمات والهيئات المشاركة هي مصرف التنمية األفريقي والصندوق العالمي لمكافحة     ١

وصندوق األمم المتحدة للسكان واليونيسيف وهيئة األمم المتحدة للمرأة  األيدز مكافحةلوبرنامج األمم المتحدة المشترك 
لبنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية ووكالة التعاون الدولي اليابانية والوكالة النرويجية للتعاون اإلنمائي ووكالة الواليات وا

  المتحدة للتنمية الدولية.
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العمليـة. وقـد لعـب  إطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية، مع تقـديم التوجيهـات والمشـورة االسـتراتيجية طـوال
  المدير اإلقليمي للمنظمة لألمريكتين هذا الدور في دولة بوليفيا المتعددة القوميات وكوستاريكا وكوبا.

 
ويســاهم الـــدعم واإلرشــاد المقـــدمان علـــى المســتوى اإلقليمـــي فــي تعزيـــز التـــآزر بــين اســـتراتيجيات المنظمـــة   -١٨

لمســـاعدة اإلنمائيـــة. ويســـهم تحليـــل الحالـــة الصـــحية الـــذي تشـــمله للتعـــاون بـــين البلـــدان وأطـــر عمـــل األمـــم المتحـــدة ل
اســتراتيجيات المنظمــة للتعــاون بــين البلــدان فــي تحليــل حالــة الصــحة للتقيــيم الُقطــري الموحــد وفــي تشــكيل العنصــر 
ت الصحي في إطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية. ولوحظ النجاح الذي تحقق مؤخرًا فـي مواءمـة األولويـا

فـــي اثنتـــين مـــن اســـتراتيجيات المنظمـــة للتعـــاون بـــين البلـــدان اســـتهلتا حـــديثًا فـــي كـــل مـــن جمهوريـــة الو الديمقراطيـــة 
  الشعبية والفلبين. 

 
  المستوى الُقطري 

 
، والسـيما فـي الفتـرة التـي ٢٠١٢وتكتسي اإلنجازات والدروس المسـتفادة علـى المسـتوى الُقطـري أهميـة فـي   -١٩

ا األمم المتحدة من أجل بهسات الذي ُيجرى كل أربع سنوات لألنشطة التنفيذية التي تضطلع تسبق استعراض السيا
. ٢٠١٢يوليــو  /والــذي ســُيجرى أثنــاء اجتمــاع المجلــس االقتصــادي واالجتمــاعي لألمــم المتحــدة فــي تمــوز ١التنميــة،

حدة في أواخر العام، وسوف يوضع وسيقدم القرار المتخذ في هذا االجتماع بعد ذلك إلى الجمعية العامة لألمم المت
  بموجبه إطار السياسات للعمليات الُقطرية المستقبلية لألمم المتحدة. 

 
وتستعرض الفقرات التالية الحصائل واإلنجازات فيما يتعلق بكيفية تناول الصحة كجزء من اإلعداد إلطـار   -٢٠

تئمانية المتعددة الشركاء، والدروس المستفادة فيمـا عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية، واستخدام الصناديق االس
  ، ودور المنظمة داخل نظام المنسقين المقيمين.األداءيتعلق بوحدة 

 
  إطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية

 
يضــطلع رؤســاء مكاتــب المنظمــة فــي البلــدان واألقــاليم والمنــاطق بمســؤولية قيــادة وتنســيق عمــل المنظمــة   -٢١

صــحة العموميــة بصــفتهم جــزءًا مــن األفرقــة الُقطريــة لألمــم المتحــدة. ويتضــمن ذلــك ثالثــة مســارات رئيســية بشــأن ال
  للعمل:

  
ضمان أن إطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية أو وثائق التخطيط علـى صـعيد منظومـة   (أ)

السياســات الوطنيــة، وتعــزز األمــم المتحــدة تعكــس الحالــة واألولويــات الصــحية الوطنيــة كمــا تحــددها وثــائق 
  بناًء على ذلك مبدأ الريادة والملكية الوطنيتين. 

 
تيســير الحــوار مــع هيئــات منظومــة األمــم المتحــدة وغيرهــا مــن الشــركاء والمــدخالت مــن جانبهــا، و   (ب)

في عملية رسم السياسات القومية ذات الصلة بما في ذلك حصائل العمليات على المستوى العالمي (مثـل 
  االجتماعات رفيعة المستوى بشأن األمراض غير السارية). حصائل

                                                           
استعراض السياسات الشامل الذي ُيجرى كل أربع سنوات هو آلية تابعة للمجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم     ١

جمعية العامة لألمم المتحدة صممت لتقييم مدى فعالية أنشطة األمم المتحدة وكفاءتها واتساقها وأثرها، ولتقديم المتحدة وال
اإلرشاد في مجال السياسات على نطاق المنظومة للسنوات األربع التالية. تشمل العملية التحضيرية التي تقودها إدارة 

الدراسات االستقصائية واالستعراضات المكتبية والدراسات التحليلية التي الشؤون االقتصادية واالجتماعية لألمم المتحدة 
  تصب في تقريرين يصدرهما األمين العام لألمم المتحدة.
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تعزيـــز تعبئـــة المـــوارد المشـــتركة وٕاتاحـــة الحصـــول علـــى التمويـــل مـــن اآلليـــات مثـــل الصـــناديق و   (ج)
  االستئمانية المتعددة الشركاء والبرامج المشتركة.

 
، ُينظـــر إلـــى ٢٠١٣و ٢٠١٢ي فيمـــا يتعلـــق بـــأطر عمـــل األمـــم المتحـــدة للمســـاعدة اإلنمائيـــة التـــي تبـــدأ فـــو   -٢٢

القضــايا الصــحية فــي المقــام األول مــن حيــث إمكانيــة الحصــول علــى الخــدمات األساســية، وال ُينظــر إليهــا كنتيجــة 
مطلوبة في حد ذاتها أو كعامل يسهم فـي التقـدم االقتصـادي واالجتمـاعي العـام. وال يـنعكس نهـج دمـج الصـحة فـي 

شمل المجاالت التقنية الشائع تناولها صـحة الطفـل واألم وكـذلك فيـروس جميع السياسات سوى في حاالت قليلة. وت
)، حيـث ُتعـد جميعهـا جـزءًا مـن األهـداف األيـدزالمكتسب ( ز المناعي البشريلعو ا/ متالزمة اعي البشريوز المنعال

ــاقش إتاحــة الخــدمات الصــحية جيــدة النوعيــة، والســيما فيمــا يتعلــق بالفئــات المستضــعفة،  فــي اإلنمائيــة لأللفيــة. وتُن
ســياق المبــادئ الرئيســية للبرمجــة إلطــار عمــل األمــم المتحــدة للمســاعدة اإلنمائيــة التــي تتمثــل فــي الــنهج القــائم علــى 
حقــوق اإلنســان والمســاواة بــين الجنســين. وتســتمد الــدعم مــن كونهــا جــزءًا مــن المبــادرة المنفــذة علــى صــعيد منظومــة 

عن  ٢٠١٢مارس  /ة. وحثت رسالة مشتركة صدرت في آذاربشأن الحد األدنى للحماية االجتماعي ١األمم المتحدة
رئـــيس مجموعـــة األمـــم المتحـــدة اإلنمائيـــة والمـــدير العـــام لمنظمـــة الصـــحة العالميـــة، المنســـقين المقيمـــين علـــى إدراج 
ـــة فـــي  العمـــل الخـــاص بالتصـــدي لألمـــراض الســـارية ومكافحتهـــا فـــي أطـــر عمـــل األمـــم المتحـــدة للمســـاعدة اإلنمائي

  تم مؤخرًا توقيع أحد هذه األطر في جمهورية مولدوفا وجسد هذه األولوية الجديدة.المستقبل. وقد 
 

أثبت استعراض لمشـاركة منظمـة الصـحة العالميـة فـي أطـر عمـل األمـم المتحـدة للمسـاعدة اإلنمائيـة عـددًا   -٢٣
  ٢من الدروس الهامة المستفادة، أال وهي:

 
للمســاعدة اإلنمائيــة تســتغرق وقتــًا طــويًال، إال أنهــا رغــم أن عمليــة تخطــيط إطــار عمــل األمــم المتحــدة   -

تعزز التآزر بين وكاالت األمم المتحدة علـى المسـتوى الُقطـري وتـؤدي إلـى المزيـد مـن الحـوار والفهـم 
  لواليات الوكاالت األخرى وجداول أعمالها ومزاياها النسبية؛

 
مــع االســتراتيجيات والخطــط والبــرامج  يعــزز إطــار عمــل األمــم المتحــدة للمســاعدة اإلنمائيــة المواءمــةو   -

القطاعية الوطنية، ويدعم التخطيط والتنفيذ المشترك لألنشطة المتفق عليها لتحقيق األهداف المحددة 
  على نحو مشترك؛

 
تعزز المشاركة في إطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية فعالية كل من الوكاالت من خـالل و   -

الخدمات كجزء من فريق أوحد وصوت أوحد لألمـم المتحـدة. كـذلك فهـي تتـيح تركيز أكبر على إيتاء 
التمويـــل المشـــترك وتعبئـــة المـــوارد المشـــتركة، ومـــن شـــأن ذلـــك أن يســـهم فـــي ميزانيـــة المنظمـــة علـــى 

  المستوى الُقطري؛
 
 / متالزمـةالبشـري عينـالما وزلعـاوتتمثل إحدى قضايا الصحة التي يتم تناولها باستمرار فـي فيـروس   -

)، وهـــي إحـــدى القضـــايا المواضـــيعية المقترحـــة فـــي مـــذكرة األيـــدزالمكتســـب ( يشـــر لبا عيمنـــاالز عـــو لا
ويتضــح مــن  ٣توجيهيــة صــادرة عــن مجموعــة األمــم المتحــدة اإلنمائيــة ألفرقــة األمــم المتحــدة القطريــة.

                                                           
بإعداد تسع  ٢٠٠٨استجاب مجلس الرؤساء التنفيذيين لألمم المتحدة لألزمات المالية واالقتصادية التي شهدها عام    ١

  ة ترمي إلى التصدي لألزمات.مبادرات مشتركة على نطاق المنظوم
  اقترحت الدول األعضاء من اإلقليم األفريقي العديد من هذه الدروس ولكنها ممكنة التطبيق على نطاق أوسع.    ٢
مذكرة توجيهية صادرة عن مجموعة األمم المتحدة اإلنمائية ألفرقة األمم المتحدة القطرية: تطبيق مبادئ البرمجة على    ٣

  .٢٠١٠ائية، كانون الثاني/ يناير لمتحدة للمساعدة اإلنمإطار عمل األمم ا
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ذلــك أن التوجيهــات الصــادرة عــن اإلدارة العليــا فــي داخــل منظومــة األمــم المتحــدة فــي إمكانهــا التــأثير 
  على القضايا رغم اختالف األوضاع الُقطرية؛

 
ُصــممت أطــر عمــل األمــم المتحــدة للمســاعدة اإلنمائيــة بحيــث تجســد األولويــات الوطنيــة، ولكنهــا وقــد   -

  ُتستخدم أيضًا كوسيلة للتفاوض حول األولويات البرمجية من جانب وكاالت األمم المتحدة؛
  
تحــدة للمســاعدة اإلنمائيــة عامــًا أو عــامين قبــل بــدء تســتغرق عمليــة التخطــيط ألطــر عمــل األمــم المو   -

التطبيــق. لــذا فهــي ال تتــأثر بــالتطورات الوطنيــة أو المحليــة الجديــدة أو بااللتزامــات الجديــدة التــي يــتم 
  االتفاق عليها في األحداث العالمية أو اإلقليمية أو الوطنية رفيعة المستوى.

 
    الصناديق االستئمانية المتعددة الشركاء

 
تحصـــل منظمـــة الصـــحة العالميـــة علـــى التمويـــل مـــن الصـــناديق االســـتئمانية المتعـــددة الشـــركاء والبـــرامج   -٢٤

وذلــك فــي اســتجابة عمليــة للمطالبــة باتســاق نهــج وحــدة األداء، والحاجــة إلــى التمويــل  ١المشــتركة علــى نحــو متزايــد،
وى الُقطـري، بمـا فـي ذلـك تطبيـق إطـار الذي يمكن التنبؤ به وغير المخصـص فـي عمـل األمـم المتحـدة علـى المسـت

عمــل األمــم المتحــدة للمســاعدة اإلنمائيــة. ولمــا كانــت أســاليب التمويــل هــذه تحظــى بآليــات المشــاركة فــي المســؤولية 
والمســاءلة الواضــحة بــين األمــم المتحــدة والجهــات المانحــة والســلطات الوطنيــة، فهــي تتــيح الفرصــة أمــام المنظمــة 

  الدعوة إلى نهج دمج الصحة في جميع السياسات.إلعادة تأكيد دورها في 
 

مـــن رؤســـاء مكاتـــب المنظمـــة فـــي خمســـة أقـــاليم مـــن هـــذا النـــوع مـــن التمويـــل  ٤٤اســـتفاد  ٢٠١١فـــي عـــام   -٢٥
والتعــاون. وفــي أمريكــا الالتينيــة، باإلضــافة إلــى العمــل فــي المجــاالت "التقليديــة" مثــل صــحة الطفــل وتغذيتــه، ســاهم 

مانية المتعــددة الشــركاء فــي عمــل المنظمــة الخــاص بــدعم التــآزر بــين مختلــف القطاعــات تمويــل الصــناديق االســتئ
وتحقيق األولويات الصحية الوطنية بطرق من بينها تنفيذ المشروعات الخاصـة بالبيئـة وتغيُّـر المنـاخ، ومنـع نشـوب 

وروبـا سـاهمت المنظمـة الصراعات وبناء السالم، وتصريف الشؤون على نحو ديمقراطي واقتصادي. وفي أفريقيـا وأ
في برامج مشتركة بشأن المساواة بين الجنسين وتمكـين المـرأة ومنـع العنـف المنزلـي. وفـي روانـدا، ُيسـتخدم صـندوق 

  برنامج وحدة العمل في األمم المتحدة لسد ثغرات الميزانية البرمجية لمكتب المنظمة الُقطري.
 

انية المتعــددة الشــركاء والبــرامج المشــتركة منــذ إنشــائها فــي وتبلــغ المســاهمات المتراكمــة للصــناديق االســتئم  -٢٦
من هذا  ٪٥مليون دوالر أمريكي. وحصلت منظمة الصحة العالمية على نسبة متواضعة تبلغ  ٦٠٠٠نحو  ٢٠٠٤

اإلجمالي. وسوف يبذل المقر الرئيسي جهدًا جديدًا على الصعيد العالمي لمعالجة هذا الموقف، حيث سيسـعى إلـى 
يب المنظمة عن طريق زيادة عـدد البلـدان التـي تحصـل فيهـا المنظمـة علـى تمويـل الصـناديق االسـتئمانية زيادة نص

المتعــددة الشــركاء مــن أجــل الصــحة، وعــن طريــق زيــادة إمكانيــة تمويــل الصــحة مــن خــالل التخصــيص المواضــيعي 
  ألموال الصناديق االستئمانية المتعددة الشركاء.

  
  عالمية والفريق الُقطري لألمم المتحدةوحدة األداء: منظمة الصحة ال

 
خــالل الســنوات الخمــس الماضــية تغيــر الوضــع الــذي شــهد منظومــة األمــم المتحــدة علــى المســتوى الُقطــري   -٢٧

تعمل ككيانات منفردة وغير منسقة، بدون رجوع أحدها إلى اآلخر، إلى الوضـع الحـالي حيـث تعمـل منظومـة األمـم 
                                                           

ا، ويضم اثنتين أو أكثر من منظمات األمم المتحدة بهيتميز البرنامج المشترك بخطة عمل مشتركة لها ميزانية تتصل     ١
  إضافة إلى شركاء وطنيين رئيسيين (أو فرعيين).
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كمجموعــة مــن الوكــاالت يجمعهــا هــدف مشــترك، وٕان كانــت ال تعمــل دائمــًا كفريــق المتحــدة علــى المســتوى الُقطــري 
كامل األركان. ومن غير المؤكد ما إذا كان هذا التغير يرجع إلـى مبـادرة "وحـدة األداء" فـي عـدد محـدد مـن البلـدان 

  التجريبية أم إنه يشير إلى تحول تدريجي في ممارسات التنمية على الصعيد العالمي.
 

تــيح اســتعراض السياســات الشــامل الــذي ُيجــرى كــل أربــع ســنوات فرصــة جيــدة الســتعراض التقــدم وتحديــد وي  -٢٨
االختيارات االستراتيجية للمسـتقبل. وينبغـي أن يأخـذ فـي االعتبـار التغيـرات السـريعة فـي سـياق عمـل األمـم المتحـدة 

زداد الحاجـة إلـى تقـديم المشـورة عاليـة الجـودة على المستوى الُقطري وأنواع الدعم المختلفة التي تتطلبها البلـدان. وتـ
في مجال السياسات من جانب منظمات األمم المتحدة وهيئاتها عند الضرورة، من أجل تيسـير التبـادل بـين البلـدان 

  وبناء قدرات مؤسسات الموارد المحلية. 
 

مـوذج أوحـد ُيكـرر تطبيقـه لذا فمن األهمية استخالص الـدروس المسـتفادة مـن بلـدان "وحـدة األداء" لـيس كن  -٢٩
بدون تمييز، وٕانما كمصدر انتقائي لألفكار من أجل زيـادة الفعاليـة والكفـاءة. وتشـير خبـرة المنظمـة إلـى أن الحاجـة 
ستنشأ في المستقبل إلى عمل الفريق القطري لألمم المتحدة من خالل نهج أكثر شـموًال ومرونـة يتوجـه إلـى ظـروف 

  البلدان والملكية القومية. 
 

وسوف يتطلب ذلك بدوره تصميم نظام المنسقين المقيمين وفقًا ألساليب العمل المختلفة. وتشير الخبرة في   -٣٠
هذا المجال إلى أن المنسقين المقيمين الذين يعملون كمنسقين وميسرين يكونون أنجح من هؤالء الذين يعتبـرون أن 

ن تلقـــي الدراســـات التـــي ُتجـــرى فـــي الفتـــرة الســـابقة دورهـــم ال يتعـــدى كـــونهم مـــديرين لفريـــق أوحـــد. ومـــن المتوقـــع أ
  الستعراض السياسات الشامل المزيد من الضوء على مثل هذه المسائل.

 
ويتــيح اســتعراض السياســات الشــامل الــذي ُيجــرى كــل أربــع ســنوات فرصــة لبحــث فعاليــة أطــر عمــل األمــم   -٣١

الطاقـة الــذي يكــرس فـي الوقــت الحـالي للتخطــيط علــى المتحـدة للمســاعدة اإلنمائيـة، نظــرًا لالســتثمار الكبيـر للوقــت و 
ـــًا ومســـندًا بالبيِّنـــات لممارســـة األعمـــال  صـــعيد األمـــم المتحـــدة. وفـــي إمكـــان هـــذا االســـتعراض أن يكفـــل نهجـــًا عملي
المشتركة، يركز على المجاالت التي تؤدي فيها العمليات المشتركة إلى الوفورات الحقيقيـة وطـرق العمـل المحسـنة. 

  لتغيرات الحقيقية ستتطلب االلتزام بتغيير الوضع الحالي من جانب كافة منظمات وهيئات األمم المتحدة.بيد أن ا
  
 

  اإلجراء المطلوب من جمعية الصحة
 

  جمعية الصحة مدعوة إلى اإلحاطة علًما بهذا التقرير.  -٣٢
  
  
  

=     =     =  


