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عملية إصالح األمم المتحدة ودور منظمة الصحة العالمية في مواءمة األنشطة             ٢٥-٥٨ع ص ج
  مائية التنفيذية على الصعيد القطرياإلن

  
  جمعية الصحة العالمية الثامنة والخمسون،  

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

  
وإذ تسلّم بأسبقية عملية التخطيط واألولويات الوطنية، وفي هذا الصدد، بضرورة تولي الحكومـات                

   تنسيق األنشطة اإلنمائية؛الوطنية القيادة في مجال
  

وإذ تضع في اعتبارها األهمية الحاسمة التي تكتسيها عملية إصالح األمم المتحدة المتعلقة بجملـة                 
أمور منها سياسة األنشطة التنفيذية من أجل التنمية، التي أطلقها األمين العام لألمم المتحدة بهـدف ضـمان                  

  ات على نحو منسق وفعال؛تنسيق أفضل لألنشطة الميدانية وإيتاء خدم
  

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

وإذ تضع في اعتبارها أيضاً الحاجة إلى ضمان تضمين األنشطة التنفيذية من أجل التنميـة التـي                   
نمائية المتفق عليها دولياً، بمـا فـي ذلـك          تضطلع بها األمم المتحدة عنصراً يركز على بلوغ األهداف اإل         

  األهداف الواردة في إعالن األلفية؛
  

وإذ تضع في اعتبارها بوجه خاص عمليات تبادل اآلراء الجارية بين الدول األعضاء والتي أثارها                 
حقوق صوب تحقيق التنمية، واألمن، و    : في جو من الحرية أفسح    "تقرير األمين العام لألمم المتحدة المعنون       

والذي يبرز اإلجراءات التي يرى األمين العام أنها ستجعل من األمم المتحدة جهازاً أكثـر               " اإلنسان للجميع 
فعالية وكفاءة لالستجابة بشكل موحد لألخطار واالحتياجات المشتركة، بما فـي ذلـك إصـالح فروعهـا                 

 أجل تمكينها من االستجابة بفعالية      ومؤسساتها الرئيسية وإعادة هيكلتها وإنعاشها حسب االقتضاء، وذلك من        
  ٢لألخطار واالحتياجات والظروف التي تغيرت من حيث الطابع والتي يتسم بها القرن الحادي والعشرون؛

  
وتصميماً منها على خفض تكاليف المعامالت المرتبطة بالتعاون الدولي في مجال الصحة، وذلـك                

سواء، وعلى تحسين كفاءة ذلك التعاون وأساليب رصـده  لصالح مقدمي الخدمات والمستفيدين منها على حد   
  واإلبالغ عنه؛

  
وحرصاً منها على تحقيق اإلمكانات غير العادية التي يتيحها التعاون الفعال بين مؤسسات منظومة                

األمم المتحدة والهيئات المانحة الثنائية والمبادرات العالمية وغير ذلك من أصحاب المصلحة، وذلك للمضي              
   بالتنمية الصحية؛قدماً

  
 بـشأن االسـتعراض الـشامل       ٥٩/٢٥٠وإذ تشير إلى اعتماد الجمعية العامة لألمم المتحدة القرار            

/  كانون األول  ٢٢(للسياسات الذي يجرى كل ثالث سنوات لألنشطة التنفيذية للتنمية لمنظومة األمم المتحدة             
كيانات األمم المتحدة على الـصعيد القطـري        ، الذي يطالب بتحسين التساوق والتنسيق بين        )٢٠٠٤ديسمبر  

  وتبسيط ومواءمة قواعدها وإجراءاتها؛
  

 :وإعالن باريس المعني بفعالية المساعدات    ) ٢٠٠٣(وإذ تحيط علماً بإعالن روما المعني بالتنسيق          
  ؛)٢٠٠٥(االلتزام والمواءمة والتنسيق والنتائج والمساءلة المتبادلة 

                                                            
 .٥٨/٤٠الوثيقة ج   ١
  .A/59/2005الوثيقة    ٢
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لفعالية في استخدام الموارد البشرية والمالية على الصعيد القطري مع          وإذ ترغب في ضمان زيادة ا       
  تالفي ازدواجية األنشطة بوجه خاص داخل منظومة األمم المتحدة اإلنمائية ومؤسسات بريتون وودز؛

  
وإذ تحيط علماً باألعمال التمهيدية الجارية في منظمة الصحة العالمية بشأن االلتـزام والمواءمـة                 

ودور المنظمة النشط بوصفها عضواً في مجموعة األمم المتحدة اإلنمائية، وجهودها الرامية إلى             والتنسيق،  
  تعزيز االستجابة على الصعيد القطري وفقاً لواليتها ومن خالل سياستها للتركيز على البلدان؛

  
رك لمكافحـة  الذي أطلقه برنامج األمم المتحـدة المـشت  " اآلحاد الثالثة"وإذ تؤكد أهمية تطبيق مبدأ       

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

الحكومات الوطنية وبإشرافها ووفقاً ألولوياتها، مع إدراكها لجهود التنسيق التي تبذلها مؤسـسات منظومـة               
  سياق إطار األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية؛األمم المتحدة والتي تنفذ في 

  
  : المدير العام ما يليتطلب إلى  - ٢

  
ضمان استمرار المنظمة في تنفيذ أنشطة على المستوى القطري وفقـاً ألولويـات الـدول                 )١(

األعضاء، على النحو الذي اتفقت عليه األجهزة الرئاسية وتنسيق أنشطة المنظمة مع أنشطة سـائر               
ومة األمم المتحدة ومع غيرها، حيث يكون ذلك مناسباً، في األطـراف الفاعلـة ذات               مؤسسات منظ 

  العالقة العاملة في سبيل تحسين النتائج المحرزة في مجال الصحة؛
  
ضمان اشتراك موظفي وبرامج المنظمة في المقر الرئيسي وفي المكاتب اإلقليمية والقطرية   )٢(

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

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

  
مراعاة االستعراض الشامل للسياسة الذي يجري مرة كل ثالث سنوات لـسياسة األنـشطة       )٣(

ة من أجل التنمية التي تضطلع بها منظومة األمم المتحدة، بما في ذلك تعميم مراعاة منظور                التنفيذي
نوع الجنس وتعزيز المساواة بين الجنسين، وذلك بغية توجيه أعمال المنظمة على الصعيد القطري،              
والمشاركة النشطة في دراسة االستعراض الشامل الذي يجري مرة كل ثـالث سـنوات للـسياسة                

  ورة داخل المجلس االقتصادي واالجتماعي والجمعية العامة لألمم المتحدة؛المذك
  
االضطالع، على وجه الخصوص، بدراسة سبل زيادة ترشيد اإلجراءات واتخاذ خطـوات              )٤(

 من الفـصل    ٣٦محددة في هذا الشأن والحد من تكاليف المعامالت على النحو الملخص في الفقرة              
  ؛٥٩/٢٥٠امة لألمم المتحدة الرابع من قرار الجمعية الع

  
تقديم تقرير مبدئي إلى جمعية الصحة العالمية التاسعة والخمسين، عن طريـق المجلـس                )٥(

التنفيذي، بشأن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار، وتقديم تحليل شامل إلى جمعية الصحة العالميـة        
 ٥٩/٢٥٠ العامـة لألمـم المتحـدة        الحادية والستين حول مساهمة المنظمة في تنفيذ قرار الجمعية        

وخاصة المواءمة، على الصعيد القطري، لألنشطة التنفيذية اإلنمائية التي تضطلع بها المنظمة مـع              
  .أنشطة منظومة األمم المتحدة وأثر جهود التنسيق هذه على فعالية المعونة ورصدها

  
  - ٢٠٠٥مايو /  أيار٢٥، التاسعةالجلسة العامة (
  )الرابعرير ، التق"ب"اللجنة   




