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  الرفيع المستوىمتابعة اإلعالن السياسي لالجتماع 
  للجمعية العامــة لألمـــم المتحدة بشأن الوقاية مـــن
  األمراض غير المعدية (غير السارية) ومكافحتها

    
  تقرير من األمانة

    
ترد أدناه قائمة األعضاء المحتملين في فرقة عمل األمم المتحدة المشـتركة بـين الوكـاالت المعنيـة بالوقايـة   

مــن  ٣مــن تــذييل الملحــق  ١٣(غيــر الســارية) ومكافحتهــا، كمعلومــات تكميليــة للفقــرة مــن األمــراض غيــر المعديــة 
  .١٣٤/١٤م تالوثيقة 

  
  األعضاء المحتملون في فرقة عمل األمم المتحدة المشتركة بين الوكاالت
  المعنية بالوقاية من األمراض غير المعدية (غير السارية) ومكافحتها

  
    تقدم تقاريرها مباشرة إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة:البرامج والصناديق المعنية التي 

 مركز التجارة الدولية  
 مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين  
 منظمة األمم المتحدة للطفولة  
 مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية  
 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  
 صندوق األمم المتحدة للمشاريع اإلنتاجية  
 طوعي األمم المتحدةبرنامج مت  
 مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة  
 برنامج األمم المتحدة للبيئة  
  الموئل) –برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية (األمم المتحدة  
 صندوق األمم المتحدة للسكان  
 وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى  
 التابع لألمم المتحدة رنامج األغذية العالميب  
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    الكيانات األخرى المعنية التابعة لألمم المتحدة والتي تقدم تقاريرها مباشرة إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة:
 يدزألبرنامج األمم المتحدة المشترك لمكافحة ا  

 مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع  

 موظفي منظومة األمم المتحدة كلية  

 جامعة األمم المتحدة  

 هيئة األمم المتحدة للمرأة  
  

    اللجان اإلقليمية التي تقدم تقاريرها مباشرة إلى المجلس االقتصادي واالجتماعي:
 اللجنة االقتصادية ألفريقيا  

 اللجنة االقتصادية ألوروبا  

  البحر الكاريبي االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقةاللجنة  

 اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الهادئ  

 اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا  
  

    الهيئات األخرى المعنية التي تقدم تقاريرها مباشرة إلى المجلس االقتصادي واالجتماعي:
 الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات  

  
    تقاريرها إلى األمانة العامة لألمم المتحدة: المكاتب المعنية التي تقدم

 المكتب التنفيذي لألمين العام  
 مكتب األمم المتحدة للشراكات  
  إدارة الشــؤون االقتصــادية واالجتماعيــة، بمــا فــي ذلــك شــعبة السياســات والتنميــة االجتماعيــة واألمانــة

  العامة للمنتدى الدائم المعني بقضايا الشعوب األصلية
 إلعالمإدارة شؤون ا  
 المفوضية السامية لألمم المتحدة لحقوق اإلنسان  
  مكتـــب الممثـــل الســـامي المعنـــي بأقـــل البلـــدان نمـــوًا والبلـــدان الناميـــة غيـــر الســـاحلية والـــدول الجزريـــة

  لصغيرةا
 مكتب المستشار الخاص لشؤون أفريقيا 
 ة ألغراض التنمية والسالمالمكتب المعني بتسخير الرياض 
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    الوكاالت المتخصصة المعنية والمنظمات والصناديق وكيانات األمم المتحدة المعنية ذات الصلة:
 منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة  

 منظمة الطيران المدني الدولي 

  الصندوق الدولي للتنمية الزراعية  

 منظمة العمل الدولية  

 المنظمة البحرية الدولية  

 صندوق النقد الدولي  

 االتحاد الدولي لالتصاالت  

 منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة  

 منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية 

 االتحاد البريدي العالمي  

 مجموعة البنك الدولي  

 منظمة الصحة العالمية  

 المنظمة العالمية للملكية الفكرية  

 المنظمة العالمية لألرصاد الجوية  

 نظمة السياحة العالمية التابعة لألمم المتحدةم  
  

    المنظمات المعنية ذات الصلة:
 الوكالة الدولية للطاقة الذرية  

 منظمة التجارة العالمية  
  

    أمانات االتفاقيات المعنية:
 اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة  

 اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ  
  

    االئتمانية التابعة لألمم المتحدة:الصناديق 
 صندوق األمم المتحدة للشراكات الدولية  
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المنظمــات غيــر الحكوميــة المعنيــة التــي تلقــت دعــوة دائمــة إلــى المشــاركة بصــفة مراقــب فــي دورات وعمــل الجمعيــة 
    العامة لألمم المتحدة:

 المنظمة الدولية للشرطة الجنائية  

 المنظمة الدولية لقانون التنمية  

 المنظمة الدولية للهجرة  

 منظمة التعاون اإلسالمي  

 الصندوق المشترك للسلع األساسية 

 منظمة الجمارك العالمية  

 يدز والسل والمالرياالصندوق العالمي لمكافحة األ  
  

الكيانــات األخــرى المعنيــة التــي تلقــت دعــوة دائمــة إلــى المشــاركة بصــفة مراقــب فــي دورات وعمــل الجمعيــة العامــة 
    حدة:المت لألمم

 اللجنة الدولية للصليب األحمر  

 االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر  

 اللجنة األولمبية الدولية  

 االتحاد البرلماني الدولي 
  
  
  

=     =     =  


