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  التعاون داخل منظومة األمم المتحدة
  ،ومع سائر المنظمات الحكومية الدولية
  بما في ذلك عملية إصالح األمم المتحدة

  
  

  انةتقرير من األم
 
 
 

  مقدمة
  
 تعاون منظمة الصحة العالمية مع منظومة األمـم المتحـدة ومـع              نبذة عامة عن    هذا التقرير  يعطي  -١

وهو يشتمل على تقرير مرحلي يبين التقدم المحـرز فـي تنفيـذ القـرار               . المنظمات الحكومية الدولية   سائر
يق األنشطة اإلنمائية الجارية علـى       بشأن عملية إصالح األمم المتحدة ودور المنظمة في تنس         ٢٥-٥٨ع ص ج

  .مستوى البلدان
  

  الدورة الستون للجمعية العامة لألمم المتحدة والمجلس االجتماعي واالقتصادي
  
في إطار الجلسة العامة الرفيعة المستوى للجمعية العامة لألمم المتحدة، والتي انعقدت في نيويورك في                 -٢

 حيث عقدوا العزم على     ٢٠٠٥١لعالم نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام       ، اعتمد قادة دول ا    ٢٠٠٥سبتمبر   /أيلول
وتضمنت . مواصلة البحث عن سبل تنفيذ نتائج مؤتمر قمة األلفية بما فيها المجال الخاص بتعزيز األمم المتحدة          

دويـة  أحكام القرار ذات الصلة بالصحة مبادرات سريعة األثر مثل توزيع ناموسيات الوقاية من المالريـا واأل      
وفيمـا  . ، عند االقتـضاء   لغاء رسوم خدمات الرعاية الصحية المفروضة على المستفيدين       إالمضادة للمالريا و  

 عن التزامهم   اًيخص األيدز والعدوى بفيروسه والمالريا والسل وسائر القضايا الصحية، أعرب قادة الدول أيض            
نامية والبلدان التـي تمـر اقتـصاداتها بمرحلـة     بزيادة االستثمار من أجل تحسين النظم الصحية في البلدان ال   

انتقالية؛ وبوضع مجموعة من تدابير الوقاية من فيروس األيدز وعالج المصابين به ورعايتهم؛ والتنفيذ  الكامل           
لجميع االلتزامات التي حددت في إعالن االلتزام بشأن األيدز والعدوى بفيروسه؛ وضمان التنفيذ الكامل لجميع               

؛ "العناصـر الثالثـة   "؛ والعمل بنشاط على تنفيذ مبـادئ        )٢٠٠٥(بموجب اللوائح الصحية الدولية     االلتزامات  
وركـز قـادة دول العـالم علـى         . ٢٠١٥وضمان حصول الجميع على خدمات الصحة اإلنجابية بحلول عام          

                                                      
الذي يمكن اإلطالع عليه على الموقع اإللكترونـي علـى   ( ٦٠/١ عنه قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة كما يعبر   ١

 . ويمكن الحصول على نسخ منه من أمانة المنظمة، لدى الطلب.)/http://www.un.org/summit2005اإلنترنت 
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ب قـدر  االحتياجات الخاصة ألفريقيا معربين عن عزمهم على توفير المساعدة التقنيـة لهـا بهـدف االقتـرا         
ـ         توفيرمن هدف    اإلمكان  فـي   ٢٠١٠ بحلـول عـام      ه عالج األيدز والعدوى بفيروسه لجميع مـن يحتاجون
ومن بين القرارات التي اعتمدت في الدورة الستين للجمعية العامة لألمـم المتحـدة ثالثـة                . األفريقية البلدان
  بشأن تحـسين     ٦٠/٥القرار  : الية خاصة بمنظمة الصحة العالمية وهي القرارات الت       لها عالقة   أخرى قرارات

 بشأن تعزيز بناء القدرات في مجال الصحة العموميـة علـى   ٦٠/٣٥السالمة على الطرق في العالم؛ والقرار   
عقد دحر المالريا في البلدان النامية، السـيما فـي          : ٢٠١٠-٢٠٠١ بشأن   ٦٠/٢٢١الصعيد العالمي؛ والقرار    

  .أفريقيا
  
 تمت خالل الدورة الموضوعية للمجلس االقتصادي واالجتمـاعي، التـي            المناقشات العامة التي   وفي  -٣

، أكد المتحدثون علـى أن      ٢٠٠٥يوليو   / تموز ٢٧إلى  يونيو   / حزيران ٢٩ في الفترة من  انعقدت في نيويورك    
 ووافـق . اًمكافحة األيدز والعدوى بفيروسه والسل والمالريا هي فرصة لتحسين نظم الرعاية الصحية أيـض             

 على تمديد والية المقرر الخـاص المعنـي     ،٢٠٠٥/٢٤ بقرار لجنة حقوق اإلنسان      اًعلمعد أن أحاط    بالمجلس  
وفي إطار   ١.بحق الجميع في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية لمدة ثالث سنوات أخرى              

راك مع صندوق األمـم     ، نظمت المنظمة حوار المائدة المستديرة بشأن الصحة، وذلك باالشت         ٢٠٠٥دورة عام   
 اجتمـاع المائـدة المـستديرة       اًالمتحدة للسكان وبرنامج األمم المتحدة المشترك لمكافحة األيدز، ونظمت أيض         

وشـاركت  ". العاملون الصحيون من أجل بلوغ المرامي اإلنمائية لأللفيـة        : ما وراء األموال  "الوزاري بعنوان   
 موضوع بلوغ المرامـي اإلنمائيـة       رقة الخبراء تناول أحدهما   مناقشات عقدها فريقان من أف    المنظمة أيضا في    
، وتناول الثاني الموضوع الخاص بعمليات  إصالح األمم المتحدة من خالل تحسين تنـسيق               اًالمتفق عليها دولي  

  . وتماسك وفعالية وجود األمم المتحدة في البلدان
  

  حدة برمتهاالتنسيق بين الوكاالت واالتساق على صعيد منظومة األمم المت
  
المشتركة  الشبكةفي سياق برنامج عمل مجلس الرؤساء التنفيذيين المعني بالتنسيق، طلب المجلس من   -٤

 أن تستعرض التقدم المحرز في مجال تنظـيم شـؤون           بين الوكاالت المعنية بالمرأة والمساواة بين الجنسين      
ى مستوى المنظومة، إلى جانب آليـات       الجنسين بهدف وضع سياسة واستراتيجية خاصتين بهذا الموضوع عل        

 في جهود منظومة األمم المتحدة في هـذا المجـال واسـتفادة مـن               اً وإسهام .في هذا الصدد  ضمان المساءلة   
فـي  المساواة بين الجنـسين      مسألة وضع استراتيجية وخطة عمل إلدراج       تعكف المنظمة على  مشاركتها فيها،   

ـ    تـولي و. على أجهزتهـا الرئاسـية    رضهما  برامج المنظمة، بشكل عام، وذلك لع      ـ  اً المنظمـة اهتمام  اً بالغ
ودورها في مجلس الرؤساء التنفيذيين وهيئتيـه الفـرعيتين وهمـا اللجنـة البرنامجيـة الرفيعـة                  لمشاركتها
واللجنة اإلدارية الرفيعة المستوى، وتشغل المنظمة منصب نائب رئيس هذه اللجنة األخيـرة لفتـرة                المستوى
  .٢٠٠٧-٢٠٠٦السنتين 

  
 فيما يخص مـشاركتها فـي       وتعكف المنظمة على دراسة مسألة اتباع أسلوب استراتيجي أوسع نطاقاً           -٥

مجموعة الشؤون الخاصـة بمنـسقي      االضطالع بأعباء رئاسة    تواصل  كما  . اإلنمائية مجموعة األمم المتحدة  
واءمة والمناغمة المشتركة بـين     س الفريق العامل المعني بقضايا الم     ؤعاون على تر  تاألمم المتحدة المقيمين وت   

 تحسين فعالية وكفاءة آليات     ومن أجل . منظمة التنمية والتعاون في الميدان االقتصادي ولجنة المساعدة اإلنمائية        
 لترشـيد ضـع مقترحـات     وعلى  المنظمات الشريكة   سائر  التنسيق التابعة لألمم المتحدة، تتعاون المنظمة مع        

  هـو  ذلـك  والغرض من . ؤساء التنفيذيين ومجموعة األمم المتحدة اإلنمائية     األنشطة المشتركة بين مجلس الر    

                                                      
 .٢٠٠٥/٢٦١قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة    ١
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لبرنامج عمـل كـل     تعزيز التماسك والتكامل بين آليتي التنسيق هاتين مع ضمان وضوح التوجه االستراتيجي             
  .منهما

  
، فـي اسـتعراض االسـتجابة       اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت    عضو في   كوشاركت المنظمة،     -٦
وتم . نسانية الذي أدى إلى اعتماد النهج الجامع لمعالجة مواطن الضعف في القدرة على االستجابة اإلنسانية              اإل

 لترأس مجموعة المساعدات اإلنسانية في مجال الصحة، وتتعاون المنظمة مـع            ٢٠٠٥تعيين المنظمة في عام     
التأهب والفعالية والمسؤولية في إطـار      سائر المنظمات المشاركة في اللجنة الدائمة من أجل تحسين القدرات و          

عاون المنظمة  توت.  الصحية للمساعدات اإلنسانية   الحصائلالقطاع الصحي من خالل المبادرة المشتركة لتحسين        
هما بالصحة النفسية والدعم الـسيكولوجي فـي        ال أو ىعنتُ على رئاسة فرقتي عمل تابعتين للجنة الدائمة         اًأيض

إلدراج إدارة المساعدة في حاالت الكـوارث،       و. قضايا الجنسين والمساعدة اإلنسانية   لثانية ب واحاالت الطوارئ   
 الطبيعيـة   فيمـا يتعلـق باألخطـار     بما فيها البعد الخاص بالصحة العمومية، في جهود تعزيز مرونة البلدان            

كمـا أنهـا     ن الكوارث للحد م  االستراتيجية الدولية والكوارث التقنية والبيئية المقترنة بها، تتفاعل المنظمة مع         
اللجنـة   فـي    أيـضاً تشارك  و. الكوارث فرقة العمل المشتركة بين الوكاالت المعنية بالحد من        تتمتع بعضوية 

  .التنفيذية للشؤون اإلنسانية التابعة لألمم المتحدة
  
ـ        أحد عّين األمين العام     ٢٠٠٥سبتمبر   / وفي أيلول   -٧ ل  خبراء الصحة العمومية التابعين للمنظمـة للعم

وتتعـاون  . نفلونزا الطيور أنفلونزا البشرية و  ألمنظومة األمم المتحدة في مجال ا     لالضطالع بدور كبير منسقي     
منظمة األمـم المتحـدة لألغذيـة        مع أمانة األمم المتحدة والوكاالت المعنية الشريكة مثل          اً وثيق اًالمنظمة تعاون 

يونيسيف ومفوضية األمـم المتحـدة لـشؤون الالجئـين           وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي وال     )الفاو(والزراعة  
وبرنامج األغذية العالمي والمكتب الدولي لألوبئة الحيوانية والبنك الدولي، وذلك من أجل تحديد وتوجيه سياسة               

 الفريق التقني العامل التابع لوكـاالت األمـم         في أنشطة تشارك  كما  . نفلونزاألاالستجابة المنسقة بشأن جائحة ا    
ة والمعني بإدارة االستجابة المنسقة، وفي إطار نظام المنسقين المقيمين وأفرقة األمم المتحدة القطرية من               المتحد

  .أجل إعداد االستجابة المتسقة وأنشطة الدعم على مستوى البلدان
  
وتواصل المنظمة قيادة عدد من مبادرات منظومة األمم المتحدة حيث دعتها الجمعية العامـة لألمـم                  -٨
 ١لقضايا الخاصة بالسالمة على الطرق في إطار منظومة األمم المتحدة؛         ا إلى االضطالع بأعباء تنسيق   حدة  المت

قـدرة  ال األمم المتحدة على تطوير      مؤسسات منظومة  أن تتعاون مع     اًوطلبت منها جمعية الصحة العالمية أيض     
 منظمـة مـن     ٤٠فريـق يـضم      أشرفت المنظمة على تشكيل   وفي هذا السياق،     ٢.الوقاية من اإلصابات  على  

تعاون منظمات األمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية العاملة في مجال السالمة على الطرق يعرف باسم                
  التابعـة   اللجان اإلقليميـة   ٦٠/٥ودعا قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة       . الطرق األمم المتحدة للسالمة على   

 أسبوع األمم المتحدة العـالمي األول للـسالمة          في تنظيم  لتشارك إلى ا  لألمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية    
 مـستخدمو  "تحت شـعار   ٢٠٠٧أبريل   / نيسان ٢٩إلى   ٢٣من  في الفترة   وسينظم هذا األسبوع    . على الطرق 

، وسيكون بمثابة فرصة هامـة      ٢٠٠٤وسينظم األسبوع على غرار يوم الصحة العالمي لعام         ". الطرق الشباب 
 التظـاهرات  وستشجع الدول األعضاء على إنشاء لجان قطاعية لتتولى تنظيم           ،مة على الطرق   بالسال لالهتمام
 االضطالع بأنـشطة  و" جمعية للشباب  "تظاهرة عالمية في جنيف يتم في إطارها عقد       وسيجري تنظيم   . الوطنية
ترأسـها منظمـة    التـي ت   العمل المتخصصة المعنية بمكافحة التبغ التابعة لألمم المتحدة        فرقة وتضم. أخرى

وتقدم كل واحدة مـن هـاتين اآلليتـين         .  وكالة ومنظمتين غير حكوميتين    ١٧ الصحة العالمية، في عضويتها   

                                                      
 .٥٨/٢٨٩ار الجمعية العامة لألمم المتحدة قر   ١
 .١٠-٥٧ج ص عالقرار    ٢
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وتتعاون المنظمة،  .  إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة عن طريق األمين العام         اًالمشتركتين بين الوكاالت تقرير   
المشترك لمكافحة األيدز   المتحدة  ، مع برنامج األمم     االتفريق التنسيق الصيدالني المشترك بين الوك     في إطار   

سل واليونيسيف وصندوق األمم المتحدة للسكان واليونيدو والبنك الدولي والصندوق العالمي لمكافحة األيدز وال            
، بتوجيهات دوليـة    المستحضرات الصيدالنية بلسياسات المتعلقة   ا والمالريا، وذلك من أجل العمل على تعزيز      

  .ةمتساوق
  
المنتدى الرفيع المـستوى الثالـث واألخيـر بـشأن          واشتركت المنظمة مع البنك الدولي في تنظيم         -٩

). ٢٠٠٥نـوفمبر    / تـشرين الثـاني    ١٥-١٤بـاريس،    ( بالـصحة  ذات الـصلة  اإلنمائية لأللفيـة     المرامي
 برنـامج   مخططي السياسات من البلدان المانحة والبلدان الـشريكة، وكـذلك المـشاركون مـن              كبار وركز
 علـى أهـم المـشاكل والعقبـات التـي           ،المتحدة اإلنمائي واليونيسيف وصندوق األمم المتحدة للسكان       األمم
وتم النظر في عدد من المجـاالت منهـا المـوارد           . تحقيق المرامي الدولية فيما يخص الصحة والتنمية       تعوق

وتتعاون المنظمة مـع البنـك      .  الصحية وتطويرها  البشرية واالستثمار في مجال الصحة وتحسين تنسيق النظم       
 فـي   المحرز في المنتدى إلى تدابير ملموسة من شـأنها إحـداث تغييـرات            الدولي على ضمان ترجمة التقدم      

  .السياسات الوطنية
  

  إصالح األمم المتحدة
  

 أمور منهـا  القيام بجملة    ٢٥-٥٨ج ص ع  في قرارها   إلى المدير العام،    طلبت جمعية الصحة العالمية       -١٠
االستعراض الـشامل للـسياسة      ومراعاة   التنسيق والمواءمة االلتزام بجدول األعمال الدولي الخاص بتحقيق       

 يجري مرة كل ثالث سنوات لسياسة األنشطة التنفيذية من أجل التنمية التي تضطلع بها منظومة األمم                الذي
 النـشيطة   الخطوط العريضة للمشاركة   ٢لتنفيذي، في تقريرها المرحلي إلى المجلس ا      وبينت األمانة،  ١.المتحدة

، فـي  وواصلت المنظمـة .  من مكاتبها القطرية في عمليات إصالح األمم المتحدة٪٨٠التي يقوم بها أكثر من  
 تقديم التوجيه بشأن تحقيق التنسيق والمواءمة وبشأن دورها فـي تنفيـذ النهـوج القطاعيـة                 اآلونة األخيرة، 

 ذلك تقوم المنظمة باستكمال خطة عمل بشأن تحقيق التنسيق والمواءمة على مستوى              وباإلضافة إلى  ٣.الشاملة
  . ذات الصلةالبلدان، وستدرج في الخطة عدد من األنشطة التدريبية

  
: وإعـالن بـاريس بـشأن فعاليـة المـساعدات     ) ٢٠٠٣( مع إعالن روما بـشأن التنـسيق         اًوتمشي  -١١

التقيـيم المـشترك    المساءلة المتبادلة، تشدد المنظمـة التأكيـد علـى          والمواءمة والتنسيق والنتائج و    االلتزام
ومن األمثلة على مـشاركة المنظمـة       .  فيما يخص األنشطة على مستوى البلدان      والتخطيط والبرامج  والبعثات

هذه الجهود بعثة التقييم المشترك في السودان التي نفذتها األمم المتحـدة بالتعـاون مـع البنـك الـدولي؛                    في
التقييم المشترك بين الوكاالت في قيرغيزستان؛ وبرنـامج األمـم المتحـدة المـشترك بـشأن تعزيـز                   ثةوبع
 ألنـشطة   والتعاون مـع اليونيـسيف علـى التخطـيط        حاالت الصحة العمومية الطارئة في فييت نام؛         إدارة
وفي إطـار   . غذية اإلقليمية والقطرية في مجال حق األطفال والمراهقين في الصحة وفي مجال الت            ٢٠٠٦ عام

مبادرة لقاح فيروس العوز المناعي البشري المشتركة بين المنظمة وبرنامج األمم المتحدة المشترك لمكافحـة               
لالضطالع بأنشطة محـددة    تخطيط  ال، تعتزم الوكالتان الشقيقتان االشتراك في       ابتكاري لنموذج   اًاأليدز، وتطبيق 
وشـاركت  .  تنفيذها بالتعاون مع الشركاء المعنيين      واإلشراف على  عليهاألولويات الدولية المتفق    فيما يتعلق با  

                                                      
 .٥٩/٢٥٠قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة    ١
 .١١٧/٢٩م تالوثيقة    ٢
 ./http://who.int/hdp/publications/harmonization/en: يمكن اإلطالع على هذه الوثائق في   ٣



   A59/37    ٥٩/٣٧ج

5 

أكتـوبر   /لزامبيا نظم في تشرين األول    المقدمة   في اجتماع بشأن استراتيجية المساعدة المشتركة        اًالمنظمة أيض 
 منظمة من منظمات األمم المتحـدة  ١٣، وتحدث في ذلك االجتماع منسق األمم المتحدة المقيم نيابة عن            ٢٠٠٥

 على القيمة التي يضيفها إسهام شتى عناصر منظومة األمم المتحدة في عمليات التنمية              اًالعاملة في البلد، مركز   
  .الوطنية

  
صـالح األمـم    إ جرأةً الهدف منـه    على عناصر برنامج أشد      ٢٠٠٥وأكد مؤتمر القمة العالمي لعام        -١٢

توجه يضم المنظمة بشكل    ز األمم المتحدة ومن بينها       االستراتيجية لتعزي  لتوجهاتالمتحدة وقدم إرشاداته بشأن ا    
وباالستفادة من الدعم المعرب عنـه فـي        .  على صعيد المنظومة   اتساق األنشطة يتعلق بالتركيز على    خاص و 

وتعمـل  . نتائج تعزيز الصالت بين عمل منظومة األمم المتحدة المتعلق بوضع المعايير وأنـشطتها التنفيذيـة              
ن منظومة األمم المتحدة على استعراض أسلوب عملها على المستوى العـالمي وعلـى   المنظمة مع شركائها م 

  .مستوى البلدان
  
للمنظمة ولتعاونها في إطار المنظومة،     بالنسبة   إصالح األمم المتحدة     بما يتسم به برنامج عمل     اًوإقرار  -١٣

اض مشاركتها في المراحل األولى      حوار بشأن السياسات على المنظمة الشامل واستعر       إقامةإلى  بادرت األمانة   
 وذلك من أجل توضيح دور المنظمة ومـسؤولياتها وبيـان التوجهـات             ،باإلصالحبرنامج العمل الخاص    من  

وترمي المنظمة من خالل قيامها بذلك إلى اإلسهام في مناقشة السياسة الشاملة وفـي              . االستراتيجية الالزمة له  
 علـى صـعيد   االتـساق ة وخارجها، مع التركيز بوجه خاص علـى  الجهود داخل إطار منظومة األمم المتحد  

  .المنظومة الشامل
  
، تواصل المنظمة تنفيذ ٢٠٠٥ من جوهر األحكام ذات الصلة لنتائج مؤتمر القمة العالمي لعام اًوانطالق  -١٤

 نهاية عـام     مع إدخالها، على نطاق واسع،   ، والتي يتوقع     األمانة واإلصالحات اإلدارية   اإلصالحات الجارية في  
، وإجراء استعراض معمق    العالمي المتكامل  إتمام وضع نظام اإلدارة      اإلطار، في هذا    ، المبادرات منو. ٢٠٠٦

تحقيـق  لموظفي المنظمة وخصائص مهاراتهم والتعديالت الالزمة وفقا له، وتحديث إطار اإلدارة القائمة على              
 التي تحكم السلوكيات األخالقية والحماية     السياسات   النتائج، وتعزيز إطار اإلشراف والمساءلة، ومواصلة وضع      

  .من التحايل
  

  أمثلة على جهود التعاون على المستويين اإلقليمي والقطري
  

 المتوخـاة مـن أنـشطة      األوليـة    المقاصـد  بأسلوب مـستدام أحـد       تطوير القدرات الوطنية  يشكل    -١٥
 األيدز والعـدوى بفيروسـه والـسل فـي          معالجة مشاغل الصحة العمومية الخاصة الناجمة عن      لو .المنظمة
 دورات إقليمية وقطرية للتـدريب والمعلومـات        نظم المكتب اإلقليمي ألوروبا التابع للمنظمة     الشرقية،   أوروبا

 لمناقـشة وتعزيـز قواعـد األمـم         ية البلدانيـة  حلقات العمل ال من   اً عدد اً المنظمة أيض  وعقدت. ستة بلدان  في
وفي إطـار برنـامج الـشراكة االسـتراتيجية         .  للمعوقين  المتاحة كافؤ الفرص الموحدة بشأن تعزيز ت    المتحدة

 يـة  سـت حلقـات عمل     ٢٠٠٥-٢٠٠٤المنظمة وصندوق األمم المتحدة للـسكان، عقـدت فـي الفتـرة              بين
وبالتعـاون مـع اليونيـسيف وصـندوق األمـم          . اً بلد ٦٠مشتركة بلغ مجموع البلدان المشاركة فيها        إقليمية
جنوب شرق آسيا مـن أجـل تعزيـز         اإلقليم األفريقي وإقليم     في   ية المنظمة حلقات عمل   قدتعللسكان   المتحدة

.  الشباب ورعاية المصابين منهم باأليدز والعدوى بفيروسه       تبادل الخبرات فيما يتعلق بحماية    القدرات الوطنية و  
 يتم في إطارها  شبكة  ،  ٢٠٠٥ في أواخر عام     ،وبرعاية اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت، أطلقت المنظمة       

 مـن مهنيـي     ٣٢ الشبكة تـدريب     التي نظمتها هذه   األولى   يةحلقة التدريب الوتم في   . مواجهة حاالت الطوارئ  
وقدمت الدول األعـضاء    . الصحة العمومية والمجاالت المتصلة بها من مجموعة واسعة من الوكاالت والبلدان          

المحيط الهادئ دعمهـا لجهـود      منطقة  الكاريبي و قة البحر   منطفي االتحاد األوروبي ومجموعة دول أفريقيا و      
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بلوغ المرامي اإلنمائية لأللفيـة مـن خـالل         بتعجيل  الالمنظمة في تعزيز قدرات القطاعات الصحية الوطنية و       
مشاركة وزارات الصحة في استراتيجيات الحد من الفقر والنهوج القطاعية الشاملة وعمليات دعم             نطاق  توسيع  

  .الميزانيات
  
العاملـة علـى     مـع سـائر أجهـزة األمـم المتحـدة          الوثيق   التعاونوتعمل المنظمة على تعزيز       -١٦

 للدول األعضاء في مجـال بنـاء القـدرات          اًودعم. من أجل وضع االستراتيجيات الالزمة    اإلقليمي   المستوى
مي ألوروبا استراتيجية    المكتب اإلقلي  طرح بالصحة،   ذات الصلة الالزمة لتتبع التقدم المحرز في بلوغ المرامي        

 ويتعاون المكتب اإلقليمـي     ١. المرامي اإلنمائية لأللفية في أوروبا لكي تنظر فيها اللجنة اإلقليمية ألوروبا           حول
 التابعة لصندوق األمم المتحدة للسكان واليونيسيف ويشاركهما في تنـسيق           المناظرة مع المكاتب اإلقليمية     اًأيض

وتـشمل األنـشطة التعاونيـة      . اللجنة االقتصادية ألوروبا التابعة لألمم المتحدة     األنشطة المختلفة، وكذلك مع     
 بـين المنظمـة     حول بقيا األطفال وهي استراتيجية مشتركة     األخرى على المستوى اإلقليمي إعداد استراتيجية       

  .واليونيسيف
  
 سريع والمرن لجهود األمم   الدعم ال  الستئصال شلل األطفال أحد األمثلة على        ةوتشكل المبادرة العالمي    -١٧

 الروتـاري الـدولي     ونـادي ، وهي مبادرة تشترك فيها المنظمة واليونيسيف        القطريمستوى  الالمتحدة على   
وكان لهذه المبادرة، وهي تواصل التركيـز علـى         . ومراكز الواليات المتحدة لمكافحة األمراض والوقاية منها      

إلغاثة التي قامت بها األمم المتحدة إبان الزلزال الذي وقع في            دور حاسم في دعم جهود ا      المهمة المسندة إليها،  
 مع أفرقة األمم المتحدة القطرية في تنسيق جهود         اً وثيق اًوتعاونت المبادرة كذلك تعاون   . ٢٠٠٥جنوب آسيا عام    

ـ                ي االستجابة للحاالت الطارئة األخرى في مجال الصحة العمومية، بما فيها فاشيات حمى ماربورغ النزفية ف
  .نفلونزا الطيور في نيجيريا وحمى إيبوال النزفية في أفريقياأأنغوال و

  
  رعاية الشراكات

  
، وقعت المنظمة واالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهـالل األحمـر            ٢٠٠٥مايو   /في أيار   -١٨
النفـسية والـدعم     للبلدان من أجل تحسين التنسيق والتعاون في مجاالت مثل الـصحة             اً موجه اً مشترك اًخطاب

واإلجـراءات  السيكولوجي؛ والمياه؛ والنظافة واإلصحاح؛ والوقاية من الفاشيات المرضية؛ وصـحة المـرأة؛             
  .المتعلقة باأليدز والعدوى بفيروسه والسل والمالريا إبان األزمات

  
وكثفت كل من المنظمة والمفوضـية األوروبيـة تعاونهمـا عـن طريـق الـشراكة االسـتراتيجية           -١٩
وواصـلت المفوضـية األوروبيـة تقـديم دعمهـا          . بلـوغ المرامـي اإلنمائيـة لأللفيـة       بلتعجيل  ل لراميةا

ويشمل ذلك التعاون   .  ألنشطة المنظمة بشأن اإلجراءات الصحية في حاالت األزمات        بشكل هام،  ،االستراتيجي
رحلة بمبلدان التي تمر اقتصاداتها  دعم البلدان األفريقية والأنشطة المنظمة فيما يتعلق بزيادة قدرتها على   تمويل  
  .انتقالية

  
بهدف توسيع ، وذلك الشراكة الخاصة بصحة األم والوليد والطفـل  أطلقت ٢٠٠٥سبتمبر  /وفي أيلول   -٢٠

وتضم هـذه الـشراكة     . نطاق الجهود المبذولة الرامية إلى بلوغ المرامي الدولية في مجال صحة الطفل واألم            
منظمـة الـصحة   (لمانحـة، وكيانـات األمـم المتحـدة ووكاالتهـا المتخصـصة       االبلدان النامية والبلـدان   

واليونيسيف وصندوق األمم المتحدة للسكان وبرنامج األمم المتحدة المشترك لمكافحة األيـدز والبنـك               العالمية

                                                      
 .EUR/RC55/Inf.Doc./1الوثيقة    ١
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 ومؤسسات البحث وغيرها من المؤسسات والمنظمـات غيـر          ومؤسسات أكاديمية والرابطات المهنية   ) الدولي
وتعمل الشراكة على تكثيف وتنسيق التقدم المحرز على مستوى البلدان واألقاليم والعالم في بلـوغ               . وميةالحك

  . من المرامي اإلنمائية لأللفية٥ و٤ المرميين
  

  اإلجراء المطلوب من جمعية الصحة 
  

  . بهذا التقريراً اإلحاطة علمإلىجمعية الصحة مدعوة   -٢١
  
  
 

=     =     =  


