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  : من جدول األعمالالتاليين

  
  التعاون داخل منظومة األمم المتحدة ومع سائر المنظمات الحكومية الدولية  -٢٢البند 

  
  : بعنوان،، بصيغته المعدلةقرار واحد

  
ية إصالح األمم المتحدة ودور منظمة الصحة العالمية في مواءمة األنـشطة            عمل  -

  اإلنمائية التنفيذية على الصعيد القطري
  

  المسائل التقنية والصحية  -١٣البند 
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   من جدول األعمال٢٢د البن
  
  

  عملية إصالح األمم المتحدة ودور منظمة الصحة العالمية 
  في مواءمة األنشطة اإلنمائية التنفيذية على الصعيد القطري

  
  

  جمعية الصحة العالمية الثامنة والخمسون،  
  

  ١إذ تحيط علماً بالتقرير الخاص بالتعاون داخل منظومة األمم المتحدة؛  
  

سبقية عملية التخطيط واألولويات الوطنية، وفي هذا الصدد، بضرورة تـولي الحكومـات             وإذ تسلّم بأ    
  الوطنية القيادة في مجال تنسيق األنشطة اإلنمائية؛

  
وإذ تضع في اعتبارها األهمية الحاسمة التي تكتسيها عملية إصالح األمم المتحدة المتعلقة بجملة أمور                 

ل التنمية، التي أطلقها األمين العام لألمم المتحدة بهدف ضـمان تنـسيق             منها سياسة األنشطة التنفيذية من أج     
  أفضل لألنشطة الميدانية وإيتاء خدمات على نحو منسق وفعال؛

  
  وإذ تسلّم أيضاً باإلسهامات التي تقدمها منظمة الصحة العالمية إلى تلك األنشطة اإلنمائية؛  

  
ضمين األنشطة التنفيذية من أجل التنمية التي تضطلع وإذ تضع في اعتبارها أيضاً الحاجة إلى ضمان ت  

بها األمم المتحدة عنصراً يركز على بلوغ األهداف اإلنمائية المتفق عليها دولياً، بما في ذلك األهداف الـواردة      
  في إعالن األلفية؛

  
ثارهـا  وإذ تضع في اعتبارها بوجه خاص عمليات تبادل اآلراء الجارية بين الدول األعضاء والتي أ                

صوب تحقيق التنمية، واألمـن، وحقـوق   : في جو من الحرية أفسح"تقرير األمين العام لألمم المتحدة المعنون  
والذي يبرز اإلجراءات التي يرى األمين العام أنها ستجعل من األمم المتحـدة جهـازاً أكثـر         " اإلنسان للجميع 

 المشتركة، بما في ذلك إصالح فروعها ومؤسساتها        فعالية وكفاءة لالستجابة بشكل موحد لألخطار واالحتياجات      
الرئيسية وإعادة هيكلتها وإنعاشها حسب االقتضاء، وذلك من أجل تمكينها من االسـتجابة بفعاليـة لألخطـار                 

  ٢واالحتياجات والظروف التي تغيرت من حيث الطابع والتي يتسم بها القرن الحادي والعشرون؛
  

المعامالت المرتبطة بالتعاون الدولي في مجـال الـصحة، وذلـك    وتصميماً منها على خفض تكاليف    
لصالح مقدمي الخدمات والمستفيدين منها على حد سواء، وعلى تحسين كفاءة ذلك التعاون وأسـاليب رصـده                 

  واإلبالغ عنه؛
  

                                                      
 .٥٨/٤٠الوثيقة ج   ١

  .A/59/2005الوثيقة    ٢
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وحرصاً منها على تحقيق اإلمكانات غير العادية التي يتيحها التعاون الفعال بين مؤسـسات منظومـة      
م المتحدة والهيئات المانحة الثنائية والمبادرات العالمية وغير ذلك من أصحاب المصلحة، وذلك للمـضي               األم

  قدماً بالتنمية الصحية؛
  

 بـشأن االسـتعراض الـشامل       ٥٩/٢٥٠وإذ تشير إلى اعتماد الجمعية العامة لألمم المتحدة القـرار             
/  كـانون األول ٢٢(لتنمية لمنظومة األمم المتحـدة  للسياسات الذي يجرى كل ثالث سنوات لألنشطة التنفيذية ل 

، الذي يطالب بتحسين التساوق والتنسيق بين كيانات األمم المتحدة علـى الـصعيد القطـري                )٢٠٠٤ديسمبر  
  وتبسيط ومواءمة قواعدها وإجراءاتها؛

  
ـ      ) ٢٠٠٣(وإذ تحيط علماً بإعالن روما المعني بالتنسيق           ساعدات، وإعالن باريس المعني بفعاليـة الم

  ؛)٢٠٠٥(وااللتزام والمواءمة والتنسيق والنتائج والمساءلة المتبادلة 
  

وإذ ترغب في ضمان زيادة الفعالية في استخدام الموارد البشرية والمالية على الصعيد القطري مـع                  
  تالفي ازدواجية األنشطة بوجه خاص داخل منظومة األمم المتحدة اإلنمائية ومؤسسات بريتون وودز؛

  
وإذ تحيط علماً باألعمال التمهيدية الجارية في منظمة الصحة العالميـة بـشأن االلتـزام والمواءمـة                   

والتنسيق، ودور المنظمة النشط بوصفها عضواً في مجموعة األمم المتحدة اإلنمائية، وجهودها الراميـة إلـى                
  ركيز على البلدان؛تعزيز االستجابة على الصعيد القطري وفقاً لواليتها ومن خالل سياستها للت

  
الذي أطلقه برنامج األمم المتحدة المشترك لمكافحة األيدز        " اآلحاد الثالثة "وإذ تؤكد أهمية تطبيق مبدأ        

  ،١٤-٥٧ج ص عفي القرار 
  
 الدول األعضاء على ضمان تخطيط األنشطة اإلنمائية التشغيلية وتنفيذها عن طريق الحوار مع              تحث  -١

ها ووفقاً ألولوياتها، مع إدراكها لجهود التنسيق التي تبذلها مؤسسات منظومة األمم            الحكومات الوطنية وبإشراف  
  المتحدة والتي تنفذ في سياق إطار األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية؛

  
  : المدير العام ما يليتطلب إلى  -٢
  

ـ                 )١( دول ضمان استمرار المنظمة في تنفيذ أنشطة على المستوى القطـري وفقـاً ألولويـات ال
 وتنسيق أنشطة المنظمة مع أنـشطة سـائر          على النحو الذي اتفقت عليه األجهزة الرئاسية       األعضاء،

مؤسسات منظومة األمم المتحدة ومع غيرها، حيث يكون ذلك مناسباً، فـي األطـراف الفاعلـة ذات                 
  العالقة العاملة في سبيل تحسين النتائج المحرزة في مجال الصحة؛

  
في وبرامج المنظمة في المقر الرئيسي وفي المكاتب اإلقليمية والقطريـة        ضمان اشتراك موظ    )٢(

في جدول األعمال الدولي الخاص بتحقيق التنسيق والمواءمة، على نحو ما يرد في جملة وثائق منها                 
إعالن روما وإعالن باريس، والمشاركة النشطة في إعداد وتنفيذ اإلطار اإلنمائي لألمم المتحدة بالعمل       

 مع أعضاء آخرين تابعين لفريق األمم المتحدة القطري وبالتعاون الوثيق مع المنسق المقـيم               عن كثب 
  التابع لألمم المتحدة على المستوى القطري، بغية تأمين االتساق والفعالية؛

  
  



          A58/61 (Draft)    ٥٨/٦١ج) مسودة(

4 

مراعاة االستعراض الشامل للسياسة الذي يجري مرة كل ثالث سـنوات لـسياسة األنـشطة           )٣(
نمية التي تضطلع بها منظومة األمم المتحدة، بما في ذلك تعميم مراعاة منظـور              التنفيذية من أجل الت   

نوع الجنس وتعزيز المساواة بين الجنسين، وذلك بغية توجيه أعمال المنظمة على الصعيد القطـري،               
والمشاركة النشطة في دراسة االستعراض الشامل الذي يجري مرة كـل ثـالث سـنوات للـسياسة                 

  جلس االقتصادي واالجتماعي والجمعية العامة لألمم المتحدة؛المذكورة داخل الم
  
االضطالع، على وجه الخصوص، بدراسة سبل زيادة ترشيد اإلجراءات واتخـاذ خطـوات               )٤(

 مـن الفـصل     ٣٦محددة في هذا الشأن والحد من تكاليف المعامالت على النحو الملخص في الفقرة              
  ؛٥٩/٢٥٠متحدة الرابع من قرار الجمعية العامة لألمم ال

  
تقديم تقرير مبدئي إلى جمعية الصحة العالمية التاسعة والخمـسين، عـن طريـق المجلـس               )٥(

قرار، وتقديم تحليل شامل إلى جمعية الـصحة العالميـة          التنفيذي، بشأن التقدم المحرز في تنفيذ هذا ال       
 وخاصة  ٥٩/٢٥٠الحادية والستين حول مساهمة المنظمة في تنفيذ قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة             

المواءمة، على الصعيد القطري، لألنشطة التنفيذية اإلنمائية التي تضطلع بها المنظمـة مـع أنـشطة                
  .هود التنسيق هذه على فعالية المعونة ورصدهامنظومة األمم المتحدة وأثر ج
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   من جدول األعمال١٤-١٣البند 
  
  

   الكحول على نحو ضاراستعمالمشاكل الصحة العمومية الناجمة عن 
  
  

  جمعية الصحة العالمية الثامنة والخمسون،
 

ج المنظمة بـشأن المـشكالت       بخصوص تطوير برنام   ٤٠-٣٢ج ص ع   تؤكد مجدداً على القرارات   إذ  
صـياغة الـسياسات    :  بشأن استهالك الكحول والمشاكل المتعلقة بالكحول      ١٢-٣٦ج ص ع  المتعلقة بالكحول، و  
   بشأن الوقاية والمكافحة في مجال إساءة اسـتعمال العقـاقير والكحـول،             ٢٠-٤٢ج ص ع  والبرامج الوطنية، و  

 بشأن الـسالمة علـى      ١٠-٥٧ج ص ع  وة إلى العمل، و   االستجابة للدع :  بشأن الصحة النفسية   ١٠-٥٥ج ص ع  و
 بـشأن   ١٧-٥٧ج ص ع   بشأن تعزيز الصحة وأنماط الحيـاة الـصحية، و         ١٦-٥٧ج ص ع  الطرق والصحة، و  

  االستراتيجية العالمية بشأن النظام الغذائي والنشاط البدني والصحة؛
  

٪ مـن عـبء     ٤ نـسبة     والذي يشير إلى أن    ٢٠٠٢،١بالتقرير الخاص بالصحة في العالم      وإذ تذكر   
 من مجموع الوفيات في العالم تعزيان إلى الكحول، وأن الكحول هو عامـل االختطـار                ٪٣‚٢المرض ونسبة   

  األول في البلدان النامية ذات معدالت الوفيات المنخفضة وعامل االختطار الثالث في البلدان المتقدمة؛
  

مستواه العام هي جميعاً أمور تؤثر على صحة وإذ تسلِّم بأن أنماط استهالك الكحول وسياق استهالكه و
السكان ككل، وبأن شرب الكحول على نحو ضار هو أحد األسباب األساسية والرئيسية للمـرض واإلصـابة                 
والعنف، والسيما العنف المنزلي ضد النساء واألطفال، والعجز والمشاكل االجتماعية والوفاة المبكرة، ويرتبط             

 تأثير خطير على عافية األفراد واألسر والمجتمعات المحلية والمجتمع ككل، كمـا             باعتالل الصحة النفسية وله   
  أنه يسهم في التباينات االجتماعية والصحية؛

  
 قيادة المركبات وفـي     إطار في   خاصةوإذ تشدد على خطر الضرر المترتب على استهالك الكحول و         

  أماكن العمل وأثناء الحمل؛
  

لصحة العمومية المرتبطة باستهالك الكحـول علـى نحـو ضـار،            وإذ تثير جزعها أبعاد مشكالت ا     
واالتجاهات السائدة فيما يتعلق بشرب الكحول بما يشكل خطراً، والسيما بين الشباب في العديـد مـن الـدول                   

  األعضاء؛
  

وإذ تقر بأن التسمم بالكحول يرتبط بسلوكيات تنطوي على مجازفة شديدة، بما في ذلك تعاطي المواد                
  ة التأثير وممارسة الجنس على نحو غير مأمون؛النفساني

  
وإذ تقلقها الخسائر المزمنة التي يتحملها المجتمع نتيجة استهالك الكحول على نحو ضار، بما في ذلك                
التكاليف التي تتحملها الخدمات الصحية وكذلك نُظم الرعاية االجتماعية والعدالة الجنائية فضالً عـن تكـاليف                

  راجع التنمية االقتصادية نتيجة استهالك الكحول؛فقدان اإلنتاجية وت
  

                                                      
 جنيـف، منظمـة الـصحة العالميـة،     ، خفض المخاطر والنهوض بالحياة الصحية،٢٠٠٢التقرير الخاص بالصحة في العالم    ١

٢٠٠٢. 
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وإذ تعترف باألخطار التي تتهدد الصحة العمومية بالنظر إلى العوامل التي تتسبب في زيـادة تـوافر                 
  وإتاحة المشروبات الكحولية في بعض الدول األعضاء؛

  
والتدابير الرامية إلى الحـد     وإذ تشير إلى مجموعة البينات المتزايدة الدالة على فعالية االستراتيجيات           

  من الضرر المتعلق بالكحول؛
  

وإذ تضع في اعتبارها وجوب تمكين األفراد من اتخاذ قرارات إيجابية تتعلق بهم ومن شأنها تغييـر                 
  حياتهم فيما يتصل بمسائل مثل استهالك الكحول؛

  
ألعضاء فيما يتعلـق بـشرب      وإذ تأخذ في الحسبان الحساسيات الدينية والثقافية لعدد كبير من الدول ا           

الواردة في هذا القرار ال تشير إال إلى ما لشرب الكحول من آثار على الصحة               " ضار"الكحول وتؤكد أن كلمة     
  العمومية، دون اإلخالل بالمعتقدات الدينية والمعايير الثقافية بأي حال من األحوال؛

  
  :الدول األعضاء ما يليتطلب إلى    -١

  
تقييم استراتيجيات وبرامج فعالة للحد من العواقب الصحية واالجتماعية السلبية          إعداد وتنفيذ و    )١(

  المترتبة على تعاطي الكحول على نحو ضار؛
  
التشجيع على استنهاض كل الفئات االجتماعية واالقتصادية المعنية، بما فيها الهيئات العلميـة         )٢(

تمع المدني والرابطات الصناعية، وإشراكها والمهنية وغير الحكومية والطوعية والقطاع الخاص والمج
  على نحو فعال ومناسب في الحد من تعاطي الكحول على نحو ضار؛

  
دعم اإلجراءات المبينة أدناه والمطلوب من المدير العام االضطالع بها، بما في ذلك، تقـديم                 )٣(

  هذا الدعم من خالل مساهمات طوعية من الدول األعضاء المهتمة، عند اللزوم؛
  

  : المدير العام ما يليإلى تطلب  -٢
  
تعزيز قدرة األمانة على تقديم الدعم إلى الدول األعضاء في رصد الضرر المتعلق بالكحول،                )١(

  وتعزيز القرائن العلمية والتجريبية الدالة على فعالية السياسات؛
  
اجمة عن تعـاطي    النظر في تكثيف التعاون الدولي على الحد من مشاكل الصحة العمومية الن             )٢(

  الكحول على نحو ضار، وحشد الدعم الالزم على المستويين العالمي واإلقليمي؛
  
النظر كذلك في إجراء المزيد من الدراسات العلمية فيما يتعلق بمختلف الجوانب لألثر المحتمل              )   ٣(

  الستهالك الكحول على الصحة العمومية؛
  
 الستين عن االستراتيجيات والتدخالت القائمـة علـى         تقديم تقرير إلى جمعية الصحة العالمية       )٤(

القرائن والرامية إلى الحد من الضرر المتعلق بالكحول، بما في ذلك إجراء تقييم لمـشاكل الـصحة                 
  العمومية الناجمة عن تعاطي الكحول على نحو ضار؛

  
لضرر المتعلق وضع ما يلزم من توصيات للسياسات والتدخالت الفعالة الرامية إلى الحد من ا           )٥(

  بالكحول، واستحداث أدوات تقنية تدعم البلدان في تنفيذ وتقييم االستراتيجيات والبرامج الموصى بها؛
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تعزيز نُظم المعلومات العالمية واإلقليمية من خالل مواصلة جمع وتحليل البيانات الخاصـة               )٦(
م الدعم التقني إلـى  الـدول        باستهالك الكحول وعواقبه الصحية واالجتماعية، وذلك عن طريق تقدي        
  األعضاء وتشجيع إجراء البحوث حيثما ال تكون هذه البيانات متاحة؛

  
تعزيز ودعم األنشطة العالمية واإلقليمية الرامية إلى تحديد االضطرابات الناجمة عن تعاطي              )٧(

صحية علـى   الكحول وتدبيرها العالجي في مؤسسات الرعاية الصحية، وزيادة قدرة مهنيي الرعاية ال           
  معالجة ما يعانيه مرضاهم من مشاكل مرتبطة بأنماط ضارة من استهالك الكحول؛

  
التعاون مع الدول األعضاء والمنظمات الحكومية الدولية والمهنيين الصحيين والمنظمات غير   )٨(

الحكومية، وسائر األطراف المعنية، على تعزيز تنفيذ سياسات وبرامج فعالة للحـد مـن اسـتهالك                
  كحول على نحو ضار؛ال
  
 والقطاعـات التجاريـة   تنظيم مشاورات صريحة مع ممثلي دوائـر الـصناعة والزراعـة              )٩(

 الكحولية من أجل الحد من األثر الذي يلحق بالصحة نتيجة استهالك الكحول علـى نحـو            للمشروبات
  ضار؛

  
ين عن التقدم المحرز تقديم تقرير عن طريق المجلس التنفيذي إلى جمعية الصحة العالمية الست         )١٠(

  .في تنفيذ هذا القرار
  
  
  

=     =     =  


