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  ٦٠/٣٩ج  الستون  جمعية الصحة العالمية       
  ٢٠٠٧ أبريل/ نيسان ١٩  من جدول األعمال المؤقت  ١٨البند 

  A60/39    
  
  
  

  التعاون داخل منظومة األمم المتحدة
  ومع سائر المنظمات الحكومية الدولية

  
  

  تقرير من األمانة
  

  
  
منظومـة األمـم المتحـدة وسـائر        ومنهم مؤسسات   كاء،  تعاون منظمة الصحة العالمية مع الشر     إن    -١

المنظمات الحكومية الدولية، سمة أساسية من السمات التي تميز األنشطة التي تضطلع بها من أجل دعم البلدان                 
وتسعى المنظمة أيضاً إلى اإلسهام في إصالح وتعزيز منظومـة األمـم            . في مجال تحسين الحصائل الصحية    

 وما إلى ذلكحسين قدرتها الجماعية على تلبية االحتياجات اإلنمائية للدول األعضاء فيها المتحدة ككل من أجل ت
  .من االحتياجات

  
  تحسين الحصائل الصحية

  
 الجمعية العامة لألمم المتحدة، في       اعتمدت .الصحةالقدرة الجماعية لمنظومة األمم المتحدة على دعم          -٢

، ٢٠١٠-٢٠٠١، للفتـرة    ٦١/٢٢٨القـرار   : علق بالـصحة، هـي    أربعة قرارات تت   دورتها الحادية والستين،  
 اليوم العالمي   :، المعنون ٦١/٢٢٥عقد دحر المالريا في البلدان النامية، والسيما في أفريقيا؛ والقرار           : المعنون

نوفمبر من كل عام بوصفه يوم األمـم المتحـدة لمرضـى            /  تشرين الثاني  ١٤يوم  الموافق ل لمرضى السكر،   
، الذي فتح الباب أمام التوقيـع  أصحاب االحتياجات الخاصة اتفاقية حقوق    :، المعنون ٦١/١٠٦ار  السكر؛ والقر 

.  متابعة الجمعية العالميـة الثانيـة للـشيخوخة        :، المعنون ٦١/١٤٢على المعاهدة والمصادقة عليها؛ والقرار      
مفوضـية  ويونيـسيف   وتعاونت المنظمة مع ال   . واشتمل عدد من القرارات األخرى على مكونات صحية هامة        

األمم المتحدة لحقوق اإلنسان في تقديم إسهامات كبيرة إلى الدراسة التي يجريها األمين العام لألمم المتحدة عن                 
  .العنف الممارس ضد األطفال

  
 للمجلس االقتـصادي    ٢٠٠٦وتولى الجزء الرفيع المستوى من الدورة الموضوعية المعقودة في عام             -٣

 وتـوفير  النظر في مسألة إيجاد بيئة تساعد على توظيف الجميع بشكل كامل ومثمر              متحدةواالجتماعي لألمم ال  
 انعقاد الجزء العام لدىوأعدت المنظمة، .  على تحقيق التنمية المستدامةما لذلك من أثروفرص عمل تليق بهم، 

ين الوكاالت التابعـة    ، تقريراً عن التقدم الذي أحرزته فرقة العمل المخصصة المشتركة ب          ٢٠٠٦من دورة عام    
لألمم المتحدة والمعنية بمكافحة التبغ في ميدان التعاون المتعدد القطاعات فيما يخص مكافحة التبـغ أو فيمـا                  

 انعقاد جزء التنسيق الخاص بالـدورة، فـي المناسـبة           خالل كما شاركت المنظمة،     .يخص الجوانب الصحية  
 الغرض منها في صوغ استجابات متـسقة للتـصدي          تمثّل  عالمية طارئة وهي   ،الخاصة بشأن أنفلونزا الطيور   
  .لحاالت الطوارئ واألزمات
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 المـشاورة الثالثـة الرفيعـة       وكجزء من اآللية العادية المتبعة في عقد المشاورات كل سنتين، عِقدت            -٤
يهـا  ، وناقش ف  ٢٠٠٦يونيو  /  حزيران ١٦ في في جنيف    المستوى بين المنظمة وصندوق األمم المتحدة للسكان      

كبار الموظفين من كلتا المنظمتين اإلنجازات التي تحققت واألمثلة المتعلقة بإضفاء طابع التماسـك واالتـساق                
 القوة الجماعية للمنظمتين وإلـى      مواطنواعترافاً منهم بضرورة االستناد إلى      . على السياسات وجوانب الدعوة   

لة مشتركة إلى المكاتب اإلقليمية والقطرية يدعونها فيها        واليتيهما التكميليتين، فقد وجه الرؤساء التنفيذيون رسا      
إلى قطع االلتزامات والتعهدات فيما يتصل بتنفيذ الخطط الرامية إلى تحسين الصحة اإلنجابية وصحة األمهات               

  . تحقيق نتائج أفضل في هذا المجال، وباالرتكاز إلى اآلليات القائمةسعياً إلىوالولدان والمراهقين، وذلك 
  
هج التي يتبعها العديد من      الشراكات والنُ  اكتسبت .متابعة نهج وشراكات العديد من أصحاب المصلحة        -٥

 عن   على سبيل المثال،   ١،وأعلنت مبادرة مكافحة الحصبة   .  أكبر خالل العام المنصرم    زخماًأطراف المصلحة   
، وهي نسبة تتجاوز المرمى      أرجاء العالم  جميع في   ٪٦٠تخفيضها معدالت الوفيات الناجمة عن المرض بنسبة        

. ٢٠٠٥ وعـام    ١٩٩٩ عدد الوفيات الناجمة عنه إلى النصف بين عام          تقليصالذي حددته األمم المتحدة بشأن      
 إلعطـاء   الهبـوطي  االتجاه   التأثير في  بالثناء لتمكنه من     ٢ التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع      وحظي

لفقيرة، ومن المتوقع أن يعزز مرفق التمويل الدولي للتمنيع هذه الجهود           اللقاحات األساسية لألطفال في البلدان ا     
وتهدف فرقة العمل الدولية لمكافحة تزييف المنتجات الطبية إلى إنشاء شبكات منـسقة فـي جميـع                 . التعاونية

يـصبو  و. مالبلدان وفيما بينها من أجل وقف إنتاج األدوية المزيفة واالتجار بها وبيعها في جميع أنحاء العـال                
استجابة منه للدعوات التي وجهها كل من رؤسـاء الـدول األفريقيـة             التحالف العالمي للقوى العاملة الصحية      

الجمع بين أصحاب المصلحة الرئيسيين المعنيـين بالـصحة         ومجموعة الثماني وجمعية الصحة العالمية، إلى       
بل المتبعة في وضـع الخطـط        تحسين الس  لىعالعمومية العالمية وإلى حشد طاقاتهم من أجل مساعدة البلدان          

وبوصف . واستضافت المنظمة أمانة التحالف المذكور    .  وتشغيلهم وتعليمهمالالزمة لتوظيف العاملين الصحيين     
 شبكة طوعية من األطراف المتعاونة، فإنه يروج التباع         ،التحالف العالمي لمكافحة األمراض التنفسية المزمنة     

وشرع المرفق الدولي   . العالمي األمراض التنفسية المزمنة وتحسين صحة الرئتين في         نهج شامل يرمي إلى توق    
 إلى دعم البلدان في تنفيذ برامجها المتعلقة بمكافحة المالريا والسل ترميء األدوية في االضطالع بعمليات لشرا

  .واأليدز والعدوى بفيروسه
  
االتحـاد   تعزيز جوانب التعاون مع مؤسـسات         يتواصل . المعنية والبرامجالعمل مع سائر المنظمات       -٦

 بتطبيـق اللـوائح     األنشطة ذات العالقـة   وتضم آخر أنشطة التعاون المضطلع بها في هذا الميدان          . األوروبي
؛ واالستراتيجيات العالمية المتعلقة بمكافحة التبغ وباتباع نظام غذائي سليم وممارسـة            )٢٠٠٥(الصحية الدولية   

اظ على الصحة؛ ومعالجة أزمة القوى العاملة الصحية في أفريقيا وإقامة شراكة استراتيجية             النشاط البدني والحف  
يزال التعاون مع البنك الدولي يتـسم       وال. نمائية لأللفية في أفريقيا   بشأن تعزيز التقدم المحرز لبلوغ المرامي اإل      

يجيته المتعلقة بمجاالت كل مـن      ، ويشمل األعمال المضطلع بها في ميدان وضع استرات        الجوانببطابع متعدد   
  . الصحة والتغذية والسكان

  
يوليـو  / طت قمة مجموعة الثماني المعقودة في سان بطرسبورغ باالتحاد الروسـي فـي تمـوز              وسلّ  -٧

، الضوء بوضوح على الجوانب الصحية، حيث كانت مكافحة األمراض المعدية أحد البنـود الرئيـسية                ٢٠٠٦

                                                      
مية، واليونيسيف، ومؤسسة األمم المتحدة، ومراكز الوقاية       الشركاء في هذه المبادرة هم كل من منظمة الصحة العال            ١

 .، والصليب األحمر األمريكي)أطالنطا، جورجيا، الواليات المتحدة األمريكية(من األمراض ومكافحتها 
الشركاء هم كل من الحكومات الوطنية، ومنظمة الصحة العالمية، والبنك الدولي، واليونيسيف، وصندوق التحـالف                  ٢

مي من أجل اللقاحات والتمنيع، ومؤسسة بيل وميليندا غيتس، ومؤسسات الـصحة العموميـة، والمنظمـات غيـر                  العال
 .الحكومية ودوائر صناعة اللقاحات
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االلتزامـات التـي    على   واشتملت وثيقة الحصائل الصحية الصادرة عن االجتماع         .الثالثة لجدول أعمال القمة   
قطعتها بلدان مجموعة الثماني بشأن تعزيز الشبكة العالمية للترصد والرصد؛ ورفع مـستوى التأهـب علـى                 

يروسـه  الصعيد العالمي لمواجهة أية جائحة محتملة من جوائح األنفلونزا البشرية؛ ومكافحة األيدز والعدوى بف             
والسل والمالريا؛ واستئصال شلل األطفال؛ والعمل معاً من أجل التخلص من الحصبة ومن سـائر األمـراض       

بل الحصول على الوقاية والعالج والرعاية من خالل إجراء البحـوث           ساللقاحات؛ وضمان   بالتي يمكن توقيها    
 والـنُظم لملكيـة الفكريـة     ل  التجارية جوانبال واالستفادة من أوجه المرونة التي تبديها االتفاقات المبرمة بشأن        

.  الصحية المترتبة على الكوارث الطبيعية والكوارث التي يسببها اإلنـسان          آلثارل والتصديالصحية المعززة؛   
 في ميدان مكافحة األيدز والعدوى بفيروسه والسل والمالريـا وسـائر            االتحاد األفريقي وتعاونت المنظمة مع    
سنة التعجيل بالوقاية من     واإلعالن عن أنها     ٢٠٠٦نسقا فيما بينهما بخصوص إطالق سنة       األمراض المعدية، و  

 األساس الذي ٢٠١٥-٢٠٠٧وترسي االستراتيجية الصحية األفريقية للفترة      . فيروس األيدز في اإلقليم األفريقي    
نظمة والمبادرة العالمية    مع كل من الم    مر اإلسالمي وتعاونت منظمة المؤت  . يرتكز إليه تعزيز الجهود التعاونية    

الستئصال شلل األطفال في مجال حشد المزيد من األموال الالزمة للجهود الرامية إلى استئصال المرض فـي                 
  .الموبوءةالبلدان 

  
  عملية إصالح األمم المتحدة

  
الثة األنشطة التي تضطلع بها في ميدان اإلسهام في عملية إصالح األمم المتحدة، على ث تركز المنظمة  -٨

 بـرامج المنظمة والمنظور الصحي بشأن إصالح منظومة األمم المتحدة والمشاركة الفعالة في            : عناصر، هي 
  .واالشتراك في اتخاذ اإلجراءات بمعية المنظمات الشريكة تنسيق هذه المنظومة

  
 تولـت المنظمـة، بـالتزامن مـع         .المنظمة والمنظور الصحي بشأن إصالح منظومة األمم المتحدة         -٩

األعمال التي نهض بها الفريق الرفيع المستوى المعني باالتساق على نطاق المنظومة في مجـاالت التنميـة،                 
 والذي شكله األمين العام، إجراء عملية تشاور داخلية واسعة النطاق أسفرت عن ١،والمساعدة اإلنسانية، والبيئة

 علـى   ٢عمال الحالي إلصالح األمم المتحدة     عدد من العناصر واألولويات فيما يتعلق بجدول األ        التعرف على 
  .غرار ما هو مبين أدناه

  
، مع قيام األمم المتحدة بتعديل وضعها ليتمركز حـول أداء           حاجة إلى التوجيه االستراتيجي   ال  )أ(

نتائج، وتقـسيم   الوظائفها الرئيسية، وحول تكوين رؤية مشتركة، ووضع إطار عمل يستند إلى تحقيق             
  كامل؛التالعمل على أساس 

يتسنى فيها للمنظمـة تعزيـز أدوارهـا        و تشمل كامل المنظومة     ضرورة إيجاد بيئة مواتية     )ب(
 والتنسيق وإقامة الشراكات، بالنظر إلى عدم تمكن منظومة األمم المتحـدة            التوجيهالعالمية في ميادين    

  ؛ النحو الكافيعلى  من تلبية الطلبات المتزايدة على الجوانب الصحية على مستوى العالم بمفردها

 في إطار اتباع نهج شامل يتوخى المزيد من الفعالية في            التركيز على تحقيق النتائج    ضرورة  )ج(
  توجيه الموارد ورفع مستوى الشفافية والمساءلة؛

  

                                                      
 .A/61/583 انظر الوثيقة   ١
 .١٢٠/٣١م تانظر الوثيقة    ٢
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 بوصفهما األساس الـذي     االستناد إلى الملكية والقيادة القطريتين في تحقيق التنمية الوطنية          )د(
 من خالل استراتيجياتها الخاصة    ،وتتولى المنظمة . في تعاونها داخل البلدان ومعها    ترتكز إليه المنظمة    

بالتعاون مع البلدان، تنسيق األولويات والخطط العالمية واإلقليمية والوطنية وتكفل اتساقها مع المرامي             
  اإلنمائية المتفق عليها دولياً ومع إطار األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية؛

، تقديم المنظمة الدعم الالزم لجوانب أداء الوظائف العالية المردود والخاصة بدعم األعمال             )ه(
مع التركيز بوجه خاص على تطبيق المعايير المشتركة وإيالء المراعاة الواجبة للسياسات التي تتبعها              

   المنظمات؛آحاد

، بما فـي    األمم المتحدة حاجة إلى وضع نهج استراتيجي يعنى بالتنسيق في إطار منظومة           ال  )و(
ذلك توخي الفعالية في تنظيم االحتياجات الخاصة من التنسيق، والقيام عند اللزوم، بدمجها وترشـيدها           

  فيما يتعلق بجهود اإلصالح المبذولة في إطار النهج الشامل لتنسيق منظومة األمم المتحدة؛

 بـشكل   ردي وتلـك المبذولـة     الجمع بين الجهود التي تبذلها المنظمات على نحو ف         ضرورة  )ز(
اتبـاع نهـج     داخل منظومة األمم المتحدة من أجل تحسين مدى أهميتها وفعاليتها، في إطار              جماعي

  أمـراً  ويعتبـر التمويـل الكـافي     .  الحكومات ِقَبل من   متسق وفعال يرمي إلى تمويل هذه المنظومة      
  .ؤلمنظمات أن تعمل بشكل شامل ونزيه وكفُأريد لضرورياً إذا 

 
ألمم المتحدة إسهاماً أساسـياً     التي تنفذها ا  وتعتبر منظمة الصحة العالمية مشاركتها في برامج التنسيق           -١٠
ما تشمله من أدوات وآليات للمساعدة على تحسين الترابط والتماسـك بـين أنـشطة               توفير بيئة تمكينية، ل   في  

ها للعناصر الصحية كأحـد مكوناتهـا        العالمي واإلقليمي ولضمان شمول    المستويينمنظومة األمم المتحدة على     
وقد ركزت جداول أعمال العديد من برامج التنسيق في السنوات األخيرة على التطورات التي حدثت               . الرئيسية

وتقدم المنظمة، شأنها في ذلك شـأن بقيـة         . في إطار الفريق الرفيع المستوى التابع لألمين العام لألمم المتحدة         
مليات المشاورة التي يجريها هذا الفريق، حيث استضافت واحدة منها فـي مقـر              المنظمات، دعمها الواسع لع   

  .المنظمة الرئيسي

١١-  بت برامج التنسيق الرئيسية في إطار األمم المتحدة، ومنها بوجه الخصوص مجلـس الرؤسـاء               ورح
لك العملية ونطاق تنفيـذ     التنفيذيين المعني بالتنسيق، بمجال التركيز الرئيسي لتقرير الفريق، ولكنها أقرت بأن ت           

وتعتبر بنود االستعراض الشامل الذي يجري كـل        . التوصيات يمكن أن يستفيدا من االهتمام الحكومي الدولي       
 لتعزيـز قـدرة      عامالً تمكينياً  ١ثالث سنوات لسياسة األنشطة التنفيذية من أجل تطوير منظومة األمم المتحدة          

على المستوى القطري كما    " أمم متحدة واحدة  "بي، في تنفيذ نهج     المنظومة على المضي قدماً، على أساس تجري      
ألبانيا والرأس األخـضر    " (لألمم المتحدة الواحدة  "وتشارك المنظمة في ثمانية برامج قطرية       . أوصى به الفريق  

 مرفقـة   ضميمةوستشير   ٢).ت نام ي وفي  وأوروغواي   مبيق وباكستان ورواندا وجمهورية تنزانيا المتحدة     اوموز
ودعمـاً  .  السنة مطلعه الوثيقة إشارة خاصة إلى التقدم الذي حققته هذه البرامج في ضوء هذه التجربة منذ                بهذ

لجهود اإلصالح ذات الصلة، وكعضو في الفريق االستشاري المشترك بين الوكاالت المعني باختيار المنسقين              
المنظمة في ضمان االلتزام بالمعايير الرفيعة      المقيمين ومنسقي الشؤون اإلنسانية التابعين لألمم المتحدة، تساهم         

  . منظومة األمم المتحدةمستوياتوتتابع الجهود الرامية لتحسين التنوع في تعيين المرشحين المناسبين من شتى 

                                                      
 .٥٩/٢٥٠قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة    ١
 .١ إضافة ٦٠/٣٩منذ بدء البرنامج، انظر الوثيقة جلالطالع على التقدم المحرز    ٢
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وتم بنجاح إدراج بعض اإلصالحات في مجال المساعدة اإلنسانية، وترحب المنظمة بالنهج التشاركي               -١٢
ومع اعتماد اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت للنهج الجـامع، عينـت المنظمـة              . دف لبلوغ هذا اله   المتبع

كما عملت المنظمة على دعم اإلصالحات المالية التي أجريت فـي مجـال تمويـل               . لترأس مجموعة الصحة  
ة في وفي الوقت نفسه استفادت من تلك اإلصالحات التي شملت الصندوق المركزي لالستجاب حاالت الطوارئ،
 فـي محاولـة      المكتب اإلقليمي لألمريكتين ومنظمة الصحة للبلدان األمريكيـة         كل من  قام و .حاالت الطوارئ 

لمواصلة اإلصالح وتحسين فعالية تنفيذ مسؤوليته في مجموعة الصحة، بتعزيز آلية االستجابة وضم قواهمـا               
  . ت األمم المتحدةإلى جهود مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية وسائر وكاال

ومشاركة المنظمة الفعلية في برامج تنسيق أنشطة األمم المتحدة تنطوي أيضاً على أداء أدوار قياديـة                  -١٣
هامة، لذلك تواصل المنظمة مهامها كنائب لرئيس اللجنة اإلدارية الرفيعة المستوى التابعة لمجلـس الرؤسـاء                

 الريادي في الجهود المبذولة على صعيد المنظومة الواسع فيمـا           التنفيذيين في منظومة األمم المتحدة وبدورها     
 األجهـزة الفرعيـة     تـرؤس وتترأس المنظمة أيضاً أو تشارك في       . يتصل باإلدارة القائمة على تحقيق النتائج     

  .تابعة للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالتالالمتعددة 

 أخرى مـن دعـائم      لتابعة لألمم المتحدة دعامة    الشريكة ا  المؤسساتويمثل العمل المشترك مع أهم        -١٤
وهو يشمل إبرام اتفاقات التعاون في مجاالت االهتمام        . إسهام المنظمة في جهود إصالح منظومة األمم المتحدة       

 وتساهم المنظمة مـن      في المجاالت ذات االهتمام المشترك     شريكةالوكاالت  آحاد ال التي تتقاسمها المنظمة مع     
اجتماعات اللجنة اإلدارية الرفيعة المستوى مساهمة فعلية في الكثير من أنـشطة التعـاون   خالل مشاركتها في   

التي ترمي إلى تحقيق االتساق في ممارسات األعمال اإلداريـة علـى نطـاق              والقائمة على صعيد المنظومة     
بية الدوليـة للقطـاع     المعايير المحاس (منظومة األمم المتحدة برمتها، مثل تطبيق المعايير المحاسبية المشتركة          

 تقاسم التكاليف؛ والمشاريع الخاصة بتكنولوجيات المعلومات واالتصال        في ذلك  ونظام إدارة األمن، بما      ١)العام
المعنية بمراكز قواعد البيانات المشتركة وشبكة االتصاالت العالمية؛ والمنهجيات المـشتركة لتيـسير جمـع               

سين الفعالية والكفاءة والشفافية والمردودية في مجال المشتريات        المعطيات الخاصة بتنظيم شؤون الجنسين وتح     
واتخذت المنظمة، باإلضافة إلى ذلك، دوراً رائداً في اللجنة اإلدارية الرفيعة المستوى عمالً             . الذي ماانفك يتسع  

دارياً أساسياً علـى  على تحسين فهم اإلدارة القائمة على تحقيق النتائج وتعزيز االستفادة منها باعتبارها أسلوباً إ   
  . نطاق منظومة األمم المتحدة الشامل

وتمثل اتفاقات التعاون وسيلة هامة أخرى لتمكين المنظمة من مواءمة أعمالها وتحقيق اتـساقها مـع                  -١٥
ـ          . األخرى المنظمات    شريكاتها من  أعمال ع ففي إطار مواصلة اإلصالح في مجال المـساعدات اإلنـسانية وقّ

ذ اللوجستي، وبموجب   عالمي ومنظمة الصحة العالمية اتفاقاً للتعاون في مجال التخطيط والتنفي         برنامج األغذية ال  
 االستجابة اإلنسانية    أنشطة  شبكة مستودعات  لمنظمة تنسيق اللوجستيات الصحية عن طريق     تتولى ا هذا االتفاق   

ظمـة بالخـدمات اللوجـستية ذات       التابعة لبرنامج األغذية العالمي، بينما سيعمل هذا البرنامج على تزويد المن          
ويتيح هذا النهج الجديد للمنظمتين تحقيق استفادة فعالة        .  حاالت الطوارئ  فياألولوية من موارد بشرية وتقنية      

ستفادة اال، فضالً عن تحقيق أقصى       التحتية اللوجستية  من دعم الجهات المانحة عن طريق ترشيد استخدام البنى        
 بـصفة خاصـة،     ،وعلى المستوى اإلقليمي  . ما يؤدي إلى زيادة فعاليتها الشاملة     ممكنة من الموارد المتاحة ب    ال

 مكتب المنظمة   ومن األمثلة في هذا الصدد أن     . يجري تنفيذ األنشطة المشتركة في إطار اتفاقات التعاون التقني        
  . اتفاقاً من هذا القبيل١٤ع خالل العام الماضي  وقّقداإلقليمي لغرب المحيط الهادئ 

                                                      
 .٦٠/٣٣انظر الوثيقة ج   ١
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 مـع   األنـشطة التعاونيـة    تركز المنظمة تركيزاً خاصاً علـى        المشتركفي المجاالت ذات االهتمام     و  -١٦
شركائها، ولهذه الغاية دعت اليونيسيف والمنظمة إلى توفير جملة أمور من بينها إتاحة الحصول على اللقاحات                

 االتصاالت فيما بينهما لمعالجـة      المضادة لشلل األطفال في المنطقة الجنوبية من أفغانستان؛ وأقامت المنظمتان         
مشكلة نقص األدوية األساسية الخاصة باألطفال؛ وتقديم التقارير عن التقدم المحرز نحو بلوغ هـدف تـوفير                 

 والتوعيـة فيمـا يخـص       ١ المرامي اإلنمائية لأللفية    من ضمن  ٧ المرمى   من) ١٠الهدف  (المياه واإلصحاح   
 شركات صناعةوالتعاون مع  ٢األطفال؛ب الفتكمنسية التي تتسبب في االلتهاب الرئوي باعتباره من األمراض ال

اللقاحات من القطاع الخاص لضمان القيام في وقت قياسي باختبار وترخيص ومنح الشهادات الالزمة إلنتـاج                
  مبكـر  النظام العالمي لإلنذار واالستجابة في وقتالبدء بتنفيذيعد و. لقاح شلل األطفال الفموي األحادي التكافؤ  

المشترك بين منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة والمكتب الدولي لألوبئة الحيوانيـة ومنظمـة الـصحة                
العالمية، وذلك باعتباره أول نظام مشترك لإلنذار واالستجابة في وقت مبكر لألمراض الحيوانية، بمـا فيهـا                 

ر على الجهود الرامية إلى تحـسين القـدرة         ، على الصعيد العالمي، وهو مثال آخ       المصدر  الحيوانية األمراض
  .العالمية في اكتشاف ومكافحة األمراض ذات المنشأ الحيواني ومصدرها

  
  

  اإلجراء المطلوب من جمعية الصحة

  .جمعية الصحة مدعوة لإلحاطة علماً بهذا التقرير  -١٧
  
  
  

=     =     =  

                                                      
١  Meeting the MDG drinking water and sanitation target: the urban and rural challenge of the decade. 

Geneva, World Health Organization, 2006.                                                                                              
٢  Wardlaw, Tessa M. Pneumonia: the forgotten killer of children. Geneva, World Health Organization, 2006.   


