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  األمم المتحدة  ظومةالتعاون داخل من
  دوليةال كوميةومع سائر المنظمات الح

  
  

  المدير العام من تقرير
  
  

تمّيــز تعــاون منظمــة الصــحة العالميــة (المنظمــة) داخــل منظومــة األمــم المتحــدة فــي العــام الماضــي بــنهج   -١
. فالمنظمـــة ملتزمـــة عالميـــًا بتوطيـــد العمـــل ٢٠٣٠جديـــد لعقـــد شـــراكات يتماشـــى مـــع خطـــة التنميـــة المســـتدامة لعـــام 

ليــة مــن أجــل تعزيــز العمــل المشــترك وتحديــد ســبل جديــدة لتوثيــق االســتراتيجي مــع ســائر المنظمــات الحكوميــة الدو 
التعــاون المؤسســي. ويسترشــد هــذا الــنهج االســتراتيجي بهيمنــة وجــوب تقــديم الــدعم إلــى الــدول األعضــاء فــي تحقيــق 
األهــداف الصــحية مــن أهــداف التنميــة المســتدامة بوجــه عــام، وفــي ضــمان عــدم إغفــال أي مــن فئــات الســكان علــى 

ـــدًا، وذلـــك بتعزيـــز تكامـــل العمـــل فـــي ســـبيل تلبيـــة االحتياجـــات الصـــحية واإلنمائيـــة ألفقـــر الفئـــات وجـــه أكثـــر ت حدي
  وأضعفها.

  
وتواصــل المنظمــة عملهــا كجــزء مــن أفرقــة األمــم المتحــدة القطريــة فــي إطــار نظــام األمــم المتحــدة للمنّســقين   -٢

الصـــحية ُقطريـــًا. وستصـــوغ مجموعـــة  المقيمـــين لُيحقـــق هـــذا العمـــل المشـــترك أقصـــى تـــأثير ممكـــن علـــى الحصـــائل
  ضي شكل هذا التعاون إلى حد كبير.اإلصالحات التي شرع األمين العام لألمم المتحدة في تنفيذها في العام الما

  
  حفز انتهاج نهج جديد للعمل االستراتيجي مع الجهات الشريكة

 
مسـّودة يشكل الدخول في شراكات إحدى الوظائف األساسية للمنظمة استنادًا إلى واليتها الدستورية. وُتلـزم   -٣

المنظمــة بتوســيع نطــاق دورهــا القيــادي علــى جميــع المســتويات  ٢٠٢٣-٢٠١٩ ،برنــامج العمــل العــام الثالــث عشــر
ائيـة الشـريكة القائمـة وٕامكاناتهـا لمسـاعدة البلـدان فـي ضمانًا لكفاءة وفعالية استخدام قدرات العديد من الجهـات اإلنم

  بلوغ أهدافها الصحية واإلنمائية.
  
ـــز خطـــة التنميـــة المســـتدامة لعـــام   -٤ اّتبـــاع نهـــج نظـــامي متكامـــل يشـــمل جميـــع أهـــداف التنميـــة  ٢٠٣٠وتحّف

نميــة المســتدامة المســتدامة وجميــع القطاعــات. ومــن هــذا المنطلــق، ينطــوي تحقيــق األهــداف الصــحية مــن أهــداف الت
على الحاجة إلى قوة مشاركة القطاعات األخرى غير قطاع الصحة، ودعم تنفيذ سياسات اسـتجابة شـاملة ومتعـددة 
القطاعــات، ومعالجــة طائفــة عريضــة مــن محــّددات الصــحة فــي القطاعــات كافــة. ومــن ثــم، يلــزم المنظمــة أن تعــزز 

في االعتبار في جميع القطاعات، وتكثف كذلك عملها مـع قدرتها هي على التأثير والدعوة إلى أخذ مجال الصحة 
ســائر الجهــات اإلنمائيــة الشــريكة ضــمانًا التّســاق الــنهج المّتبــع فيمــا يتعلــق باإلســهام فــي الحصــائل الصــحية باتخــاذ 

  إجراءات على مستوى جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر.
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ــ  -٥ ى حفــز انتهــاج هــذا الــنهج مــع المنظمــات الحكوميــة الدوليــة وقــد عملــت األمانــة تحــت القيــادة الجديــدة عل
  العاملة في القطاعات المنشئة ألهم محدِّدات الصحة، بما في ذلك المنظمات التابعة لمنظومة األمم المتحدة. 

  
ــًا بشــأن إطــار ٢٠١٨وأبرمــت المنظمــة مــع برنــامج األمــم المتحــدة للبيئــة (فــي كــانون الثــاني/ ينــاير   -٦ ) اتفاق

للتعــاون، يــولي األولويــة التخــاذ إجــراءات ســريعة طويلــة األجــل للحــد مــن عــبء المــرض العــالمي وخفــض المخــاطر 
مليـون وفـاة سـنويًا. وبموجـب هـذا االتفـاق،  ١٢,٦البيئية على الصحة، التـي ُيقـدَّر عـدد الوفيـات التـي ُتحـدثها بنحـو 

بـين الجهـات المعنيـة صـاحبة المصـلحة  ستتعاون المنظمة مع برنامج األمم المتحدة للبيئة على تعزيز أوجـه التـآزر
وسيعمالن على تعبئة الموارد الالزمة لتنفيـذ إجـراءات فـي المجـاالت المواضـيعية المختـارة، كتغيـر المنـاخ، والهـواء، 

  والتنوع البيولوجي، ومقاومة مضادات الميكروبات، والنظم الغذائية، والمواد الكيميائية، والنفايات. والمياه، 
  
وسُينشأ إطار لشراكة استراتيجية بين مجموعة البنك الدولي والمنظمة يستهدف تحقيق المستوى األمثل من   -٧

ين المعتـرف بهـا ومزايـا كـل منهمـا. وفيمـا يتعلـق التعاون الجاري بينهما وتعميقه، باالستفادة من مواطن قوة المنظمتـ
بالهدف الشامل المتمثل في دعم البلدان في تحقيق التغطيـة الصـحية الشـاملة، يتمحـور إطـار الشـراكة االسـتراتيجية 
هذا حول مسارات متوازية من القيادة المشتركة والدعوة الرفيعة المستوى، بما يعـزز دعـم السياسـات واالسـتراتيجيات 

طــط وخارطــات الطــرق الوطنيــة الراميــة إلــى تحقيــق التغطيــة الصــحية الشــاملة، وُينشــئ جــدول أعمــال مشــترك والخ
  تعاضدة على الصعيد العالمي.إلدارة المعارف من شأنه، أيضًا، أن يحّفز اعتماد سياسات مُ 

  
 ٢٠١٧نوفمبر  ي/كما أبرمت المنظمة مع مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان في تشرين الثان  -٨

اتفاقــًا بشــأن إطــار للتعــاون يســتند إلــى توصــيات الفريــق العامــل الرفيــع المســتوى المعنــي بالصــحة وحقــوق اإلنســان، 
ُعـرض إطـار التعـاون هـذا علـى  نشأ كمبادرة مشتركة بين المفوضية السـامية لحقـوق اإلنسـان والمـدير العـام. وقـدالمُ 

الـــدول األعضـــاء خـــالل حـــدث جـــانبي ُعقـــد علـــى هـــامش جمعيـــة الصـــحة العالميـــة الســـبعين. ويعتـــرف هـــذا اإلطـــار 
باألغراض المشتركة بين المنظمتين وواليتيهما المتعاضـدتين، متمثلـًة فـي حمايـة الحـق فـي الصـحة وتعزيـزه بوصـفه 

جميـع الُصـعد تسـتهدف تعزيـز احتـرام الحـق فـي الصـحة، وقـدرة مختلـف  حقًا لكل إنسان، فيحدد أنشطة معينة علـى
فـي مجـال حقـوق اإلنسـان الجهات صاحبة المصـلحة علـى الصـعيد الـوطني علـى إعمـال القواعـد والمعـايير الدوليـة 

  والصحة.
  
وتواصـــل المنظمـــة جمـــع المنظمـــات المعنيـــة علـــى هـــدف تعزيـــز نهـــج الصـــحة العموميـــة فـــي االعتبـــارات   -٩

، فــي اجتماعــات "الصــحة الواحــدة"لقــة بالقضــايا األعــم. فعلــى ســبيل المثــال، تشــارك المنظمــة، فــي إطــار نهــج المتع
تنفيذية سنوية عادية مع كل من منظمة األغذيـة والزراعـة لألمـم المتحـدة والمنظمـة العالميـة لصـحة الحيـوان بهـدف 

المة الغذائيـــة، والمخـــاطر الناشـــئة عـــن حفـــز تنفيـــذ أنشـــطة متعـــددة القطاعـــات للتصـــدي لألخطـــار التـــي تهـــدد الســـ
ــــة فــــي ظــــروف اخــــتالط اإلنســــان  ــــة بالصــــحة العمومي ــــدات األخــــرى المحدق ــــة المصــــدر، والتهدي األمــــراض الحيواني
بالحيوانــات والــنظم اإليكولوجيــة، وكــذلك بهــدف تقــديم التوجيــه بشــأن كيفيــة الحــد مــن هــذه المخــاطر. كمــا تواصــل 

ألمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمـة والهيئـة الدوليـة لمراقبـة المخـدرات مـن المنظمة تعاونها الوثيق مع مكتب ا
أجل تعزيز نهج الصحة العمومية في معالجة مشكلة المخدرات العالمية ومكافحتها. وقد اعُترف، أيضًا، في اآلونة 

االسـتثنائية للجمعيـة العامـة  ٢٠١٦األخيرة بأهمية هذا التعاون في كل من الوثيقة الختاميـة الصـادرة عـن دورة عـام 
ري جمعيـــــــة الصـــــــحة اإلجـــــــرائيين  ١لألمـــــــم المتحـــــــدة بشـــــــأن مشـــــــكلة المخـــــــدرات العالميـــــــة ) ١٥(٦٩ج ص عومقـــــــرَّ

                                                           
١  United Nations Office on Drugs and Crime. Outcome document of the 2016 United Nations General 

Assembly special session on the world drug problem, New York, 19-12 April 2016: Our joint 
commitment to effectively addressing and countering the world drug problem. Vienna: United Nations 
Office at Vienna; 2016 (https://www.unodc.org/documents/postungass2016/outcome/V1603301-E.pdf, 
accessed 28 March 2018).  
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ـــين المنظمـــة ومكتـــب األمـــم المتحـــدة المعنـــي بالمخـــدرات ١٨(٧٠ع  ص  جو )، وكـــذلك فـــي مـــذكرة التفـــاهم المبرمـــة ب
  . ٢٠١٧والجريمة في مطلع عام 

  
أدوات أخـــرى للتعـــاون ستســـتهدف تعزيـــز التعـــاون مـــع برنـــامج األمـــم المتحـــدة اإلنمـــائي،  وُتســـتحدث حاليـــاً   -١٠

ومفوضــية األمــم المتحــدة الســامية لشــؤون الالجئــين، والمنظمــة الدوليــة للهجــرة، ومنظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة، 
  على سبيل الذكر.

  
  ةضمان تحقيق التآزر بين خطة تحول المنظمة وٕاصالحات األمم المتحد

  
الصـادر بشـأن االسـتعراض الشـامل الـذي ُيجـرى  ٧١/٢٤٣استجابًة للواليات المنَشأة بقرار الجمعية العامة   -١١

كل أربع سنوات لسياسة األنشطة التنفيذية التي تضـطلع بهـا منظومـة األمـم المتحـدة مـن أجـل التنميـة (المعتمـد فـي 
متحـدة فـي تنفيـذ مجموعـة شـاملة مـن اإلصـالحات بغيـة )، شرع األمـين العـام لألمـم ال٢٠١٦كانون األول/ ديسمبر 

مع حجم طموحات العالم العريضة في تنفيذ  إعادة تنظيم أدوار منظمات منظومة األمم المتحدة، وقدراتها، لتتناسب
  بل تقديم الدعم المتكامل إلى الدول األعضاء.، من حيث سُ ٢٠٣٠خطة التنمية المستدامة لعام 

  
اإلصالحات في ثالثة مسارات تشمل إعادة تنظيم منظومة األمم المتحـدة اإلنمائيـة، ومراجعـة وُتجرى هذه   -١٢

ُبنية األمم المتحدة للسـلم واألمـن، وٕاصـالح اإلدارة الداخليـة، الـذي يشـمل أيضـًا بـذل جهـود مـن أجـل تحقيـق التكـافؤ 
الجنســـيين، وٕابـــرام اتفـــاق عـــالمي لألمـــم عتـــداء بـــين الجنســـين، وتعزيـــز اإلجـــراءات الراميـــة إلـــى إنهـــاء االســـتغالل واال

وترتكـــز مســـارات اإلصـــالح الثالثـــة كلهـــا علـــى أعمـــال تســـتهدف تعزيـــز فعاليـــة المتحـــدة لتنســـيق مكافحـــة اإلرهـــاب. 
 منظومة األمم المتحدة واتساقها، وضمان زيادة شفافيتها ورفع مستوى كفاءتها وتعزيز المساءلة فيها.

  
مة األمم المتحدة اإلنمائية على التعاون مع المنظمة في جميع مسـارات وستنعكس أهم آثار إصالح منظو   -١٣

إصالح المنظومة الثالثة. ويوجز هذا الفرع من التقرير التوصيات الواردة في تقريـر األمـين العـام عـن إعـادة تنظـيم 
  ١منظومة األمم المتحدة اإلنمائية.

  
نتاجـًا لعمليتـين شـاملتين علـى النحـو  ٢٠١٧تقرير األمـين العـام الصـادر فـي كـانون األول/ ديسـمبر  جاءو   -١٤

التــالي: تمثلــت العمليــة األولــى فــي تكليــف خبــراء خــارجيين بــإجراء استعراضــات لمنظومــة األمــم المتحــدة فــي عــدة 
عليقـات وٕاجـراء مقـابالت وغيـر ذلـك مجاالت. وقد شاركت المنظمة في هذه العملية مشاركة نشـطة بتقـديم بيانـات وت

من اإلسهامات التي ُقدمت علـى جميـع مسـتويات المنظمـة الثالثـة، سـواء بشـكل مباشـر إلـى االستشـاريين، أو غيـر 
مباشـر عـن طريــق المناقشـات واإلســهامات المشـتركة التــي ُنفـذت فــي إطـار آليــات التنسـيق األساســية المشـتركة بــين 

ي إطـار مجلـس الرؤسـاء التنفيـذيين لمنظومـة األمـم المتحـدة، واللجنـة اإلداريـة الرفيعـة الوكاالت، وقد ُنفذت أساسـًا فـ
المســـتوى، ومجموعـــة األمـــم المتحـــدة اإلنمائيـــة. ويعـــرض التقريـــر األول الصـــادر عـــن األمـــين العـــام فـــي حزيـــران/ 

انيـة، فكانـت عقـد مشـاورات التوصيات المبدأية المستندة إلى هذه األعمال التمهيديـة. أمـا العمليـة الث ٢٠١٧٢ ويوني
  .وفي نيويورك مع الدول األعضاء لتحسين التوصيات األولية الواردة في التقرير الصادر في حزيران/ يوني أولية

                                                           
اإلنمائيـــة مـــن أجـــل تنفيـــذ خطـــة التنميـــة المســـتدامة  األمـــين العـــام لألمـــم المتحـــدة. إعـــادة تنظـــيم منظومـــة األمـــم المتحـــدة   ١

، A/72/684 - E/2018/7يـــنعم بالصـــحة، الوثيقـــة : وعـــدنا بـــأن نكفـــل الكرامـــة واالزدهـــار والســـالم علـــى كوكـــب ٢٠٣٠ لعـــام
  .٢٠١٧  كانون األول/ ديسمبر  ٢١
أجـــل تنفيـــذ خطـــة التنميـــة المســـتدامة األمـــين العـــام لألمـــم المتحـــدة. إعـــادة تنظـــيم منظومـــة األمـــم المتحـــدة اإلنمائيـــة مـــن    ٢

 .٢٠١٧ وحزيران/ يوني، A/72/124 - E/2018/3: كفالة مستقبل أفضل للجميع، الوثيقة ٢٠٣٠ لعام
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، وخطة ٢٠٢٣-٢٠١٩مسّودة برنامج عمل المنظمة العام الثالث عشر للفترة وقد استرشدت عملية إعداد   -١٥
بأكملــه، الــذي تضــّمنت فروعــه بيــان رؤيــة عمليــة  وصــادر فــي حزيــران/ يونيــالتحــول المنظمــة، بتقريــر األمــين العــام 

إعادة تنظيم منظومة األمم المتحدة اإلنمائية وأساسها المنطقي، ونتائج اسـتعراض وظـائف وقـدرات مختلـف كيانـات 
دِّدة التجـاه المحـ لمبدئيـةا، والتوصـيات ٢٠٣٠منظومة األمـم المتحـدة ومواءمتهمـا مـع خطـة التنميـة المسـتدامة لعـام 

التغييــرات المنشــودة. ومــن ثَــم، تتــواءم هاتــان الوثيقتــان اللتــان ســتوّجهان أعمــال المنظمــة فــي الســنوات المقبلــة تواؤمــًا 
بالغــًا مــع المبــادئ األساســية لعمليــة إصــالح األمــم المتحــدة والغــرض منهــا. وسيتواصــل صــْوغ التغييــرات العملياتيــة 

 يه الدول األعضاء من إجراءات، على النحو المبّين أدناه بأمثلة.المنظمة على أساس ما تتفق علداخل 
 

ترتكز مسّودة برنـامج العمـل العـام الثالـث عشـر، شـأنها شـأن  بمبادئ أساسية مشتركة: االسترشاد  (أ)
عمليــــة إصــــالح األمــــم المتحــــدة، علــــى أهــــداف التنميــــة المســــتدامة وتســــتوحي مضــــمونها مــــن الطموحــــات 

. وتركــز األهــداف والخطــة ٢٠٣٠ضــّمنتها الــدول األعضــاء خطــة التنميــة المســتدامة لعــام العريضــة التــي 
  كلتاهما على مبدأ الوقاية وتشجعان على قوة المنظور اإلقليمي.

  
بلـد إطـار عمـل يمّكـن كـل مسـّودة برنـامج العمـل العـام الثالـث عشـر تشـكل  البلـدان: التركيز علـى (ب)
وســُتلبي عمليــة التــي يواجههــا. مــواطن الضــعف بنــاًء علــى قدراتــه و  ،ختلفــة إلحــداث تــأثيرماّتبــاع ُنهُــج مــن 

األمـين العـام إلـى تعزيـز الوجـود القطـري "النَّسـقي" المكيَّـف بحسـب واقـع استحداث إطـار عمـل جديـد دعـوة 
  كل بلد.

  
لــة للمنظمــة، كمــا هــو الحــال فــي عمليــة  تجــيء عمليــة التغييــر: اّتبــاع نهــج متعــدد األطــراف  (ج) المحوِّ

إصالح األمم المتحدة، استجابًة لدعوة قويـة مـن الدولـة األعضـاء إلـى أن تتكّيـف المنظمـة مـع عـالم سـريع 
ت متعــددة األطــراف التغيــر ومــع التحــديات التــي يواجههــا ســكانه. ويشــكل االضــطالع بأعمــال وعقــد شــراكا

مسـّودة برنـامج العمـل العـام الثالـث عشـر ُبد منها إلحراز نتـائج وتالفـي المنافسـة. ويحـدد كـل مـن مسألة ال
وتقرير األمين العام دور األمم المتحدة الحاسم في دعم الدول األعضـاء فـي ضـمان فعاليـة عمليـات جمـع 

  البيانات الالزمة لصنع القرار وتحليلها واإلبالغ بها.
  

مســّودة برنــامج العمــل العــام الثالــث عشــر تعتــرف بوجــه خــاص بأهميــة توجيــه تعزيــز التعــاون: إن   (د)
مــا انتبــاه هيئــات األمــم المتحــدة الرئيســية إلــى القضــايا الصــحية مــن أجــل حشــد العمــل السياســي، وكــذلك ب

صــعيد القطــري مــع لعمليــة إصــالح األمــم المتحــدة مــن تــأثير ُمحفِّــز لتعزيــز فعاليــة عمــل المنظمــة علــى ال
  القطاعات األخرى غير قطاع الصحة على معالجة محدِّدات الصحة. 

  
مسـّودة برنـامج العمـل العـام الثالـث عشـر علـى البحـث  تشـجعتحقيق الكفاءة أثناء إحـراز النتـائج:   (ه)

النشـــط عـــن فـــرص عقـــد شـــراكات اســـتراتيجية مـــع ســـائر منظمـــات منظومـــة األمـــم المتحـــدة فـــي مجـــاالت 
  المتميزة عن الهيئات األخرى. التنظيمية واإلدارية الداعمة والميّسرة لعمليات البرامجالخدمات 

  
توصـية محـددة باتخـاذ  ٣٨وقد اقترح األمين العام إحداث تغييرات في سبعة مجاالت رئيسية، مصحوبة بـ   -١٦

علـى النحـو المحـدد ( ٢٠٣٠ تنفيـذ خطـة عـاملمواءمة الدعم الجماعي إجراء. وتشمل هذه المجاالت ما يلي: إعادة 
نظــام  تنشــيط ؛جيــل جديــد مــن أفرقــة األمــم المتحــدة القطريــة نشــاءإ ؛)الوثيقــة االســتراتيجية علــى نطــاق المنظومــةفــي 
تحســين التوجيــه االســتراتيجي  ؛تجديــد الــنهج اإلقليمــي ؛بمــا يضــمن نزاهتــه واســتقالليته وتمكينــه قين المقيمــينلمنّســا

ُيّتبع علـى  ٢٠٣٠األخذ بنهج عقد شراكات لتنفيذ خطة عام  ؛ائج على نطاق المنظومةوالرقابة والمساءلة بشأن النت
  إبرام اتفاق تمويل جديد بين الدول األعضاء ومنظومة األمم المتحد اإلنمائية. ؛نطاق المنظومة
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ولن تُنفذ هذه التوصيات فـي الحـال، بـل سـتُنفذ علـى مـدى عـدة سـنوات، ذلـك أن نطاقهـا النهـائي وطرائقهـا   -١٧
عرضـــها علـــى الـــدول األعضـــاء لتنظـــر فيهـــا وتتفـــاوض  )١(التنفيذيـــة موّضـــحان عـــن طريـــق ثـــالث عمليـــات هـــي: 

مزيـد مـن السياسـات والتوجيهـات عـن اسـتحداث ال )٣( ؛تحت والية األمين العام الحالية تنفيذها مباشرةً  )٢( ؛بشأنها
مجموعــة األمــم المتحــدة اإلنمائيــة، واللجنــة اإلداريــة الرفيعــة المســتوى، واللجــان اإلقليميــة، طريــق هيئــات مــن قبيــل 

  فضًال عن آليات التنسيق اإلقليمي.
  

بمناقشـــتها  وبـــالنظر إلـــى أن الشـــكل النهـــائي للتغييـــرات المقترحـــة لـــن ُيحـــدد إال بعـــد قيـــام الـــدول األعضـــاء  -١٨
، فســُتحدد آثارهــا الكاملــة علــى المنظمــة الحقــًا، ٢٠١٨باستفاضــة، ثــم اعتمــاد الجمعيــة العامــة إياهــا الحقــًا فــي عــام 

وكـــذلك أي إجـــراءات تطلـــب جمعيـــة الصـــحة واألمانـــة اتخاذهـــا. وبمـــا أن العديـــد مـــن هـــذه التغييـــرات ســـيؤثر علـــى 
ارتها، وعلى عالقـة المنظمـة أيضـًا بمنظومـة األمـم المتحـدة تصريف شؤون الجهات الشريكة األساسية للمنظمة، وٕاد

على جميع المستويات الثالثة، فستبّلغ األمانة جمعية الصحة بانتظام بنتائج المناقشات الجارية في الجمعية العامة 
  االقتضاء، في الدورات المقبلة.وتلتمس التوجيه، حسب 

  
  الصعيد القطريتعزيز االتساق والكفاءة في إحراز النتائج على 

  
تشارك المنظمة في الوقـت الـرهن مشـاركة فعالـة فـي تنفيـذ أنشـطة عالميـًا وٕاقليميـًا وقطريـًا فـي إطـار آليـات   -١٩

التنســيق المشــتركة بــين الوكــاالت بمنظومــة األمــم المتحــدة مــن أجــل زيــادة تعزيــز قــدرة أفرقــة األمــم المتحــدة القطريــة 
  األعضاء على الصعيد القطري.على تقديم الدعم المتكامل إلى الدولة 

  
وعلى الصـعيد العـالمي، فالمـدير العـام عضـو فـي الهيئـات الـثالث الجديـدة أو الُمعـاد هيكلتهـا التـي أنشـأها   -٢٠

. ويــرد أدنــاه بيــان هــذه األمــين العــام لألمــم المتحــدة، ليــدعم رؤيــة األمــين العــام بشــأن عمليــة إصــالح األمــم المتحــدة
  الهيئات.

  
ألساسية في مجموعة األمم المتحدة اإلنمائية: ستجتمع كل ثالثـة أشـهر علـى مسـتوى المجموعة ا  (أ)

الرؤساء لتقدم التوجيه بشأن ما ينبغي اتخاذه من تدابير على الصـعيد القطـري لـدعم عمليـة إصـالح األمـم 
دة نائـــب المتحـــدة، وتتـــابع التقـــدم الُمحـــرز فـــي تنفيـــذها. وســـيرأس مجموعـــة األمـــم المتحـــدة اإلنمائيـــة المجـــدَّ 

األمــين العــام لألمــم المتحــدة، لُيبــرز ذلــك وضــوح التــزام كبــار مســؤولي منظومــة األمــم المتحــدة علــى أعلــى 
المستويات بضمان تقديم توجيهات اسـتراتيجية مباشـرة إلـى نظـام المنّسـقين المقيمـين، وتعزيـز حْيـدة الرقابـة 

لجـدار النـاري" الفاشـل الـذي سـبق أن أدارتـه على المنّسقين المقيمـين وتعزيـز مسـاءلتهم، بعيـدًا عـن نظـام "ا
  المجموعة.

  
اللجنــة التوجيهيــة المشــتركة للنهــوض بالتعــاون اإلنســاني واإلنمــائي، العاملــة علــى مســتوى رؤســاء   (ب)

كيانات األمم المتحدة: سيرأسها أيضًا نائـب األمـين العـام، وسـيدعمها كـل مـن منّسـق عمليـات اإلغاثـة فـي 
ســيق بــين أنشــطة حــاالت الطــوارئ ومــدير برنــامج األمــم المتحــدة اإلنمــائي. وتكمــن مهمتهــا فــي ضــمان التن

اإلغاثــة اإلنمائيــة وأنشــطة الكيانــات المعنيــة ببنــاء الســالم فــي منظومــة األمــم المتحــدة، وزيــادة تعزيــز أوجــه 
  التآزر بينهما.

  
المجموعـــة األساســـية فـــي لجنـــة األمـــين العـــام التنفيذيـــة: تتـــيح للمنظمـــة فرصـــة المشـــاركة وتقـــديم   (ج)

  بأعمالها وواليتها. إسهامات عند مناقشة القضايا الوثيقة الصلة
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المكاتــب اإلقليميــة للمنظمــة صــالحية المنظمــة للــدعوة إلــى اجتماعــات،  خدموعلــى الصــعيد اإلقليمــي، تســت  -٢١
ودورهــا فــي وضــع المعــايير، وخياراتهــا السياســاتية وتــدخالتها وخيارتهــا الُمســندة كلهــا ببّينــات قويــة، لحشــد التعــاون 

لجنـة األمـم تحدة. فعلى سـبيل المثـال، اشـترك المكتـب اإلقليمـي ألفريقيـا مـع المشترك مع الجهات الشريكة لألمم الم
المتحـــدة االقتصـــادية ألفريقيـــا فـــي تنظـــيم حـــدث َدعـــوي رفيـــع المســـتوى يجمـــع وزراء الصـــحة والماليـــة بهـــدف تعزيـــز 

فـي اإلقلـيم. التفاهم بين هذين القطاعين والتوصل إلى توافق في اآلراء بشأن اسـتدامة تمويـل أعمـال قطـاع الصـحة 
فـي  ١)H6قليمي لجنـوب شـرق آسـيا مـن أعضـاء الشـراكة الصـحية العالميـة (إلوفي الوقت الراهن، يستفيد المكتب ا

حفز تعزيز أوجه التـآزر بينهمـا وتنسـيق ُنهُـج فعالـة، علـى الصـعيد القطـري. ويعقـد المكتـب اإلقليمـي لغـرب المحـيط 
المحــددات التجاريــة للصــحة فــي إطــار عقــد األمــم المتحــدة  الهــادئ شــراكات بــين القطاعــات تســتهدف التغلــب علــى

  للعمل من أجل التغذية، والتوعية أثناء االحتفال السنوي بأسبوع األمم المتحدة العالمي للسالمة على الطرق. 
 
أما على الصعيد القطـري، ففـي اإلقلـيم األوروبـي، عمـل مكتـب المنظمـة القطـري فـي أوكرانيـا مـع صـندوق   -٢٢

متحدة للسكان من أجل تنفيذ منهجيات مبتكرة إلجراء تحقيقات سـرية فـي وقـائع وفيـات األمهـات، اسـُتحدثت األمم ال
وقــد ُأقــّرت عمليــة االســتعراض بالفعــل وقُــدم التــدريب داخــل البلــد وبــدأت عمليــة  بالتعــاون مــع وزارة الصــحة الوطنيــة.

طـع أيضـًا التـزام رفيـع المسـتوى بإنشـاء لجنـة وطنيـة جمع البيانات فـي جميـع أقاليمـه اإلداريـة الخمسـة والعشـرين. وقُ 
للتحقيقات السرية في وقائع وفيات األمهات. وبصربيا، ساعدت الشراكة مع األمم المتحدة في تعبئة الموارد الالزمة 
لتقديم منحة لتعزيـز تنسـيق نظـام الصـحة العموميـة فيمـا يتعلـق بمعالجـة قضـية صـحة الالجئـين والمهـاجرين، وذلـك 

منها إنشاء نظام للمعلومات الصحية عن المهاجرين، وتحسين مستوى النظافة الصحية في مخّيمات العبور،  بسبل
  مركزًا صحيًا متضررًا. ١٦وتقديم اإلمدادات األساسية إلى 

  
وفــي إقلــيم شــرق المتوســط، عمــل مكتــب المنظمــة القطــري فــي لبنــان مــع مفوضــية األمــم المتحــدة الســامية   -٢٣

الالجئــــين ووزارة الصــــحة مــــن أجــــل تنفيــــذ برنــــامج لرعايــــة الصــــحة النفســــية لالجئــــين، ببنــــاء قــــدرات أكثــــر لشــــؤون 
عامـل صـحي فـي مجــال الصـحة النفسـية وٕاتاحـة إجـراء استشــارات صـحية نفسـية لالجئـين السـورين فــي  ٢٠٠٠ مـن

  استشارة. ٣٥٠٠ الشهري بلغ متوسط عددها ٢٠١٧عام 
  

و فــي إطــار فريــق األمــم المتحــدة صــمكتــب المنظمــة القطــري فــي بوركينــا فا وفــي اإلقلــيم األفريقــي، عمــل  -٢٤
القطري من أجل تحديـد االحتياجـات واسـتحداث وتقـديم البـرامج التدريبيـة الالزمـة للعـاملين الصـحيين لتعزيـز قـدرتهم 

المتحـدة القطـري  على إدارة مضاعفات التوليد الخطيرة والتعامـل مـع اعـتالالت األطفـال. وبغينيـا، ُحشـد فريـق األمـم
فـي  ٢٠١٧ليشارك في اللجنـة المنظِّمـة لمـؤتمر لقاحـات اإليبـوال مـن أجـل غينيـا والعـالم (الـذي ُعقـد فـي أيـار/ مـايو 

استحّث المؤتمر رئيس غينيـا علـى قطـع التـزام، فـدعا إلـى إنشـاء مؤسسـات دون إقليميـة لتعزيـز أنشـطة كوناكري). و 
  وبئة وغيرها من الطوارئ المعقدة وأنشطة الكشف عنها.الترصد والتأهب واالستجابة اآلنية لأل

  
  

  اإلجراء المطلوب من جمعية الصحة
  

  جمعية الصحة مدعّوة إلى اإلحاطة علمًا بهذا التقرير.  -٢٥
  
  

=     =     =  
                                                           

األيدز، وصندوق  برنامج األمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/تضم الشراكة الصحية العالمية    ١
ومنظمــة األمــم المتحــدة للطفولــة، وهيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة، ومنظمــة الصــحة العالميــة، وصــندوق األمــم المتحــدة للســكان، 

  ومجموعة البنك الدولي.


