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   منظومة األمم المتحدة ومعداخلالتعاون 
  سائر المنظمات الحكومية الدولية

  

  
  األمانةتقرير من 

  
  

  مقدمة
  
 من الدستور، وقد أضيفت الـصبغة الرسـمية   ٦٩تستند عالقات المنظمة مع األمم المتحدة إلى المادة           -١

 كما أبرمت اتفاقات إطارية     ١. جمعية الصحة العالمية األولى    ١٩٤٨على هذه العالقات في اتفاق اعتمدته سنة        
ويـصف هـذا    . ت الحكومية الدولية  ها من المنظما  مع آحاد الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة وغير       

التقرير السمات الرئيسية ويبرز تعاون المنظمة مع منظومة األمم المتحدة ومع سـائر المنظمـات الحكوميـة                 
  ٢.الدولية منذ آخر تقرير قدم إلى جمعية الصحة

  
   الدورتان الثامنة والخمسون والتاسعة والخمسون-الجمعية العامة لألمم المتحدة 

  
تحـسين  " المعنـون    ٥٨/٢٨٩ دعت الجمعية العامة في قرارهـا        ٢ا ورد في التقرير األخير،    عمالً بم   -٢

 خالل دورتها الثامنة والخمسين، منظمة ٢٠٠٤أبريل / ، والذي اعتمدته في نيسان"السالمة العالمية على الطرق
  . ة بالسالمة على الطرقالصحة العالمية إلى أن تؤدي، داخل منظومة األمم المتحدة، دور منسق المسائل المتعلق

  
ومن بين ما اعتمدته الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين من قرارات هناك خمسة منها هي                  -٣

أوالً أن الجمعية العامة، على حين تعيد تأكيد دعمها للجهود التي           . ذات أهمية خاصة بالنسبة إلى عمل المنظمة      
: ٢٠١٠-٢٠٠١،  ٥٩/٢٥٦ف في مكافحة المالريا، تشجع في قرارها        تبذلها منظمة الصحة العالمية واليونيسي    

 األحاديـة   العالجـات على االستعاضة عن    " عقد دحر المالريا في البلدان النامية، السيما في أفريقيا        "المعنون  
بمجموعة من طرق العالج وتهيب بالمجتمع الدولي أن يدعم سبل توسيع فرص حصول الـسكان المعرضـين       

. ومة من المالريا الخبيثة في أفريقيا على العالج المركّب المكون أساساً من مادة األرتيميـسينين              لألنواع المقا 
إلى " تعزيز بناء القدرات في مجال الصحة العمومية على الصعيد العالمي         " المعنون   ٥٩/٢٧ثانياً، يدعو القرار    

لعالمي، بما في ذلك نُظم الوقاية مـن        اتحسين نُظم التأهب واالستجابة في مجال الصحة العمومية على الصعيد           
كما يشجع القرار الدول األعضاء، فضالً عن وكاالت األمم المتحـدة وهيئاتهـا             . األمراض المعدية ورصدها  

وصناديقها وبرامجها على أن تواصل معالجة شواغل الصحة العمومية في أنشطتها وبرامجها اإلنمائيـة وأن               
                                                           

 .١٠٢-١ج ص عالقرار    ١
 .٥٧/٣١الوثيقة ج   ٢
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. ي مجال الصحة العمومية على الصعيد العالمي ومؤسسات الرعاية الـصحية          تقدم دعماً فعلياً لبناء القدرات ف     
ثالثا، إدراكاً من الجمعية العامة لحقيقة أن قوة الجهاز التنفيذي لألمم المتحدة تكمن في مشروعيته على الصعيد                 

االستعراض "نون   المع ٥٩/٢٥٠القطري باعتباره شريكاً محايداً وموضوعياً وموثوقاً به، فإنها تدعو في القرار            
الشامل الذي يجري كل ثالث سنوات لسياسة األنشطة التنفيذية من أجل التنمية التي تضطلع بها منظومة األمم                 

جميع مؤسسات منظومة األمم المتحدة إلى اتخاذ تدابير للمواءمة والتبسيط وإلى تعزيز دعـم نظـام                " المتحدة
تعزيـز اإلغاثـة فـي حـاالت      " المعنون   ٥٩/٢٧٩ في القرار    رابعاً، تحث الجمعية العامة   . المنسقين المقيمين 

" الطوارئ واإلصالح والتعمير في أعقاب الكارثة الناجمة عن أمواج تسونامي التي عصفت بالمحيط الهنـدي              
المنظمات الدولية، في جملة جهات أخرى، على تقديم المساعدة المالية والتقنية، حسب االقتضاء، وذلك دعمـاً                

آليات إقليمية معنية بالوقاية مـن الكـوارث    آسيا والقاضي بإنشاء يتخذته رابطة أمم جنوب شرقللقرار الذي ا  
وأخيراً، يدعو إعالن األمم المتحدة بشأن استنساخ البشر، الذي تـم اقـراره             . والتأهب لها والتخفيف من حدتها    

 ما تتنافى مع الكرامـة      رد، الدول األعضاء إلى حظر جميع أشكال استنساخ البشر بق         ٥٩/٢٨٠بموجب القرار   
  .) أدناه٦انظر كذلك الفقرة (البشرية وحماية الحياة اإلنسانية 

  
  المجلس االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم المتحدة

  
  نيويـورك،  (من الدورة الموضوعية للمجلس االقتـصادي واالجتمـاعي         نظر الجزء الرفيع المستوى       -٤
في البند المتعلق بتعبئة الموارد والبيئة المواتية للقضاء علـى          ) ٢٠٠٤يوليو  /  تموز ٢٣ -يونيو  /  حزيران ٢٨

واعتمد المجلس إعالناً وزارياً    .  لصالح أقل البلدان نمواً    ٢٠١٠-٢٠٠١الفقر في سياق تنفيذ برنامج عمل العقد        
 والمالريـا،   يشدد فيه على أهمية عدة أمور من بينها األمن الغذائي ومكافحة جائحة األيدز والعدوى بفيروسه،              

والسل، وزيادة فرص الحصول على الرعاية الصحية والتعليم والخدمات االجتماعية األخرى وبخاصة للنـساء             
بالتنسيق، اطلعت المنظمة المشاركين    وفي الجزء المتعلق    . والفقراء والجماعات الضعيفة األخرى وحماية البيئة     

 وهما التنمية الريفية وتعمـيم مراعـاة المنظـور          على تجاربها بخصوص كلٍّ من الموضوعين الرئيسيين أال       
  .الجنساني

  
وبالنسبة إلى الجزء العام، قدمت المنظمة الدعم الموضوعي للمجلس بـصدد اسـتعداداته ومداوالتـه                 -٥

 وتولت المنظمة، بصفتها ترأس فرقة      ١.المتعلقة بالتبغ والصحة، مما أسفر عن اعتماد قرار بشأن مكافحة التبغ          
عداد تقرير األمين العام عـن هـذا     إتركة بين الوكاالت والمخصصة لمكافحة التبغ، تنسيق عمليات         العمل المش 

  .البند من جدول األعمال
  

  نظام األمم المتحدة إلدارة األمن الميداني
  
استجابة لمقترح تقدم به األمين العام بشأن إقامة نظام معزز وموحد إلدارة األمن في األمم المتحـدة،                   -٦

 بيـد   ٢.التاسعة والخمسين إنشاء إدارة لشؤون السالمة واألمن      الجمعية العامة لألمم المتحدة، في دورتها       أقرت  
أنها لم توافق على اقتراحه المتعلق باإللغاء التدريجي لترتيبات تقاسم تكاليف األمن الميـداني التـي تحملتهـا                  

يعني بالنسبة إلى المنظمة مضاعفة     سوهذا  . يةمنظمة الصحة العالم  الصناديق والبرامج والوكاالت، بما في ذلك       
  .٢٠٠٧-٢٠٠٦ وزيادة قُدرت بثالثة أمثالها عن الفترة ٢٠٠٥-٢٠٠٤مساهمتها في تقاسم التكاليف عن الفترة 

  

                                                           
 .٢٠٠٤/٦٢القرار    ١
 .٥٩/٢٧٦القرار    ٢
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  الدورة الستون للجمعية العامة لألمم المتحدة وإصالح األمم المتحدة
  
صعيد جدول األعمـال الـدولي أثنـاء العمـل          تم إبراز األهمية الخاصة التي تكتسيها الصحة على           -٧

/  أيلـول  ١٦-١٤نيويـورك،    (التحضيري للجلسة العامة الرفيعة المستوى المقبلة التي تعقدها الجمعية العامة         
 تقرير الفريق الرفيـع المـستوى المعنـي بالتهديـدات           : األلفية قمة وتكرس لمتابعة حصيلة     )٢٠٠٥سبتمبر  

وحدد التقرير المتعلق بمشروع     ١ ربط الصحة بالتنمية وباألمن في آن واحد       ٢٠٠٤والتحديات والتغيير في عام     
 ٢.هي ذات صلة بالصحة من أصل حلول خمسة مطروحـة         " يمكن تحقيقها في وقت وجيز    " حلول   ةاأللفية ثالث 

ـ        ٣وقد أكد تقرير األمين العام بشأن التنمية واألمن وحقوق اإلنسان          ن  على الصحة باعتبارها مقوماً أساسـياً م
مقومات التنمية واألمن وإدراج تعزيز النظم الصحية وترصد األمراض المعدية ورصدها باعتبارها أولويـات              

  .للعمل العالمي
  
وخالل السنة الماضية، شددت المنظمة على المساهمة في عملية استعراض جماعي تتواصـل لغايـة                 -٨

 تمثل آلية مهمة ومتواصـلة بالنـسبة إلـى          ٤توىوعملية المنتدى الرفيع المس   . الجلسة العامة الرفيعة المستوى   
واالجتماعان اللذان عقدا حتى اآلن     . المنظمة تمكّنها من تقييم التقدم المحرز نحو بلوغ األهداف اإلنمائية لأللفية          

ساعدا على تحديد الفرص لتسريع     ) ٢٠٠٤ديسمبر  /  وأبوجا، كانون األول   ٢٠٠٤يناير  / جنيف، كانون الثاني  (
  .ل تزايد نقاط االلتقاء على صعيد السياسات والتدابير المتخذةالتقدم من خال

  
وعلى سبيل المساهمة الخاصة من المنظمة في العملية التحضيرية للجلسة العامة الرفيعـة المـستوى                 -٩

خفـض  (المقبلة، عملت المنظمة على توجيه االهتمام العالمي بحيث يركز على هدفين اثنين من أهداف األلفية                
. ، كان التقدم في بلوغهمـا بطيئـاً       )٥؛ وتحسين معدل وفيات األمومة، الهدف       ٤يات األطفال، الهدف    معدل وف 

والتقريـر   ٢٠٠٥وتحقيقاً لهذا الغرض وألول مرة، سخرت المنظمة القوى المؤتلفة لليوم العـالمي للـصحة               
ات واألطفال، خاصـة فـي     للدعوة إلى اتباع نهج جديد إلنقاذ أرواح األمه        ٢٠٠٥٥الخاص بالصحة في العالم     

  .البلدان النامية التي يشهد فيها مركز األم والطفل تقدماً بطيئاً أو جموداً أو تدنياً
  

 الرؤساء التنفيذيين في منظومة األمم المتحـدة        سالتنسيق بين الوكاالت من خالل مجل     
  المعني بالتنسيق ومجموعة األمم المتحدة اإلنمائية

  
 الرؤساء التنفيذيين مسألة ردم الهوة الرقمية والحد من الجريمة العابرة سجل، ناقش م٢٠٠٤خالل عام   -١٠

تعاونية من أجل التصدي لالتجار باألشخاص وتهريب المهاجرين، آخذاً         وقد قام بتعيين تدابير     . للحدود الوطنية 
بفيروسـه،  بعين االعتبار هشاشة أوضاع ضحايا االتجار باألشخاص المعرضين لإلصابة باأليدز والعـدوى             

وقد ترأست المنظمة اآللية الخاصة بالمياه      . والحاجة إلجراء تقييم عاجل لمدى انتشار هذا المرض في السجون         

                                                           
  .A/59/565الوثيقة ، و٢٠٠٤، مسؤوليتنا المشتركة، نيويورك، األمم المتحدة: عالم أكثر أمناً   ١
٢   United Nations Millennium Project. Investing in development - a practical plan to achieve the Millennium 

Development Goals. New York, UNDP, 2005.                                                                                        
  .A/59/2005الوثيقة    ٣
 .١٥، الفقرة ١١٥/٥م تالوثيقة    ٤
 جنيف، منظمـة الـصحة   . طفالً مكانتهما في المجتمعأوال تبخسوا أماً . ٢٠٠٥التقرير الخاص بالصحة في العالم    ٥

 .٢٠٠٥العالمية، 
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التابعة لألمم المتحدة، وهي واحدة من اآلليات التعاونية المشتركة بين الوكاالت، معنية بمتابعة القـرارات ذات                
وتحـضيراً  . ٢٠٠٢ القمة العـالمي للتنميـة المـستدامة لعـام           الصلة بالمياه التي تم التوصل إليها في مؤتمر       

 ويتناول تنفيذ اإلعالن بشأن األلفية وتقرير األمين العام في هذا الشأن،            ٢٠٠٥لالستعراض الذي سيجري سنة     
أجرت اللجنة الرفيعة المستوى المعنية بالبرامج استعراضاً داخلياً لالستجابة الصادرة عـن منظومـة األمـم                

  . لمقتضيات هذا اإلعالن شاركت فيه المنظمة مشاركة نشيطةالمتحدة
  
 عـن طريـق رئاسـتها       ٢٠٠٤ سنة   مجموعة األمم المتحدة اإلنمائية   وتعززت مشاركة المنظمة في       -١١

للفريق المعني بقضايا المنسقين المقيمين التابع لألمم المتحدة ومشاركتها في رئاسة الفريـق العامـل المعنـي                 
كما تسهم  . لجنة المساعدة اإلنمائية  / منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي     لسيط والتابع   بالمواءمة والتب 

إرشادات لفريق إنمائي خاصة بجميع أعضاء الفريق بشأن النهوج المتوخاة على نطاق المنظمة في وضع ورقة 
لجودة المضطلع بها على صـعيد      وتسهم المكاتب اإلقليمية للمنظمة في أنشطة تنسيق مراقبة وضمان ا         . القطاع

وأنشطة المنظمة التنسيقية بـصفتها     . أطر المساعدة اإلنمائية التابعة لألمم المتحدة     / التقييمات القطرية المشتركة  
عضواً في الفرق القطرية التابعة لألمم المتحدة وما تقوم به من عمل باالشتراك مع سائر المنظمات الحكومية                 

لقطري قد أسفر عن تنظيم وتزامن أفضل ألنشطة األمم المتحدة الداعمـة لألولويـات              والدولية على المستوى ا   
الوطنية في شتّى القطاعات ولالستراتيجيات الوطنية الرامية إلى الحد من الفقر عموماً، وذلك لغرض تحقيـق                

 ما بين مجموعة األمـم المتحـدة        والمنظمة ترحب باالنسجام المتزايد في السياسات     . األهداف اإلنمائية لأللفية  
اإلنمائية ومجلس الرؤساء التنفيذيين، بوصف ذلك خطوة نحو إقامة منتدى للنقاش حول مساعي اإلصالح على               

  .نطاق المنظومة الذي يربط توجهات السياسة العامة ربطاً أوثق بالعمليات
  

  أضواء على التعاون بين الوكاالت
  
   واألمم المتحدة على تحقيق أهداف األلفية اإلنمائيةالعالميةمنظمة الصحة التعاون ما بين   -١
  
بالرغم من أن أهداف األلفية اإلنمائية ال تغطي كامل ما هو منوط بالمنظمة من الواليات واألنـشطة،                   -١٢

إال أن هذه األهداف تحتل مركز الصدارة في الدعم الذي توفره المنظمة للدول األعضاء وهي عالمات بـارزة            
 وبالنظر إلى الحاجة الماسة للتعجيـل       ١.على درب المساهمة الشاملة للمنظمة في مجال التنمية الصحية        مهمة  

بالجهود الرامية إلى تحقيق أهداف األلفية، يتضمن ما تقوم به المنظمة من عمل ذي صلة بهذه األهداف تشديداً                  
  .خاصاً على التعاون والتنسيق ما بين الوكاالت

  
في إطار أنشطتها في مجال بناء القدرات فيما يتصل بتوافر وجودة البيانات الـصحية              وتعمل المنظمة     -١٣

 مع الوكاالت اإلحصائية وغيرها من مؤسسات منظومة األمم المتحدة على قياس األهداف اإلنمائيـة               ،القطرية
وفير مدخالت لأللفية ذات الصلة بالصحة؛ وقد أسهمت المنظمة في العمل المتصل بمشروع األلفية عن طريق ت

كما دعمـت المنظمـة   . لفرق العمل ذات الصلة بالصحة وفي مشروع التقرير الختامي المقدم إلى األمين العام   
  .عمل المشروع على الصعيد القطري

  
واستجابة للجهود التي تبذلها المنظمة والمنادية ببلوغ األهداف اإلنمائية لأللفية ذات الصلة بالـصحة،                -١٤

من قبل المنظمة وبرنامج األمم المتحدة المشترك لمكافحة األيدز وهما يعمالن معاً في " ٥ قبل ٣"ُأطلقت مبادرة 
  سبيل دعم البلدان لتسريع وتيرة جهودها الوقائية ولتحقيق األهداف الوطنية تمشياً مع الهدف المنشود الـشامل                

  ".٥ قبل ٣"
                                                           

 .٥٥/٦ وج٥٦/١١ وج١١٥/٥م تانظر الوثائق    ١
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 كل من المنظمة والمفوضية     وقّعتية الدولية،   وسعياً وراء تعزيز التعاون مع سائر المنظمات الحكوم         -١٥
، يهدف إلى تمتين    ٢٠٠٤يوليو  / األوروبية على مذكرة تفاهم يقوم بموجبها اتفاق شراكة استراتيجية في تموز          

التعاون على صعيد البلدان النامية، وبخاصة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، مع التشديد بوجه خاص علـى                
ريع تدابير مكافحة األمراض التي يتسبب فيها الفقر وتقوية القدرة على رصد التقدم             خفض وفيات األمومة، وتس   
 يتعاون مع االتحاد األفريقي من خـالل الـشراكة   المكتب اإلقليمي ألفريقياكما أن  . المحرز في بلوغ األهداف   

  .اها هذه الشراكةالجديدة من أجل التنمية في أفريقيا سعياً وراء تنفيذ االستراتيجية الصحية التي تتوخ
  
. وتدعم المكاتب اإلقليمية والقطرية التابعة للمنظمة إعداد التقارير الوطنية المتعلقة باألهداف اإلنمائية             -١٦
 مع اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية      المكتب اإلقليمي لألمريكتين  / منظمة الصحة للبلدان األمريكية   تعاون  وت

المكتـب   - من خالل لجنة تقنيـة       -ويتعاون بالمثل   . رير خاص بتلك المنطقة   والبحر الكاريبي على إعداد تق    
يغطي كافة الدول األعضاء في      مع وكاالت األمم المتحدة األخرى على وضع تقرير          اإلقليمي لشرق المتوسط  

  .اإلقليم
  
 بشأن أهـداف     بين المنظمة والبنك الدولي في المنتدى الرفيع المستوى        القائمةواعتماداً على الشراكة      -١٧

 مع بنك التنميـة اآلسـيوي       المكتب اإلقليمي لغرب المحيط الهادئ    تعاون   ١األلفية اإلنمائية في مجال الصحة،    
في اليابان على تنظيم منتدى رفيع المستوى مماثل خاص بمنطقة           االجتماعيةووزارة الصحة والعمل والرعاية     

  .٢٠٠٥يونيو /  حزيران في طوكيو في شهريلتئمآسيا والمحيط الهادئ يزمع أن 
  
مساهمة المنظمة في االستجابة الصادرة عن األمم المتحدة في أعقاب كارثة تسونامي التـي شـهدها                  -٢

  المحيط الهندي
  
 بالمساهمة في جهود األمم المتحدة      - في نطاق الوالية المنصوص عليها في دستورها         - المنظمة   تقوم  -١٨

 وهي تعمل بوجه خاص مع مكتـب        ٢. والتخفيف من آثارها واالنتعاش    التي تبذل في مجاالت التأهب للكوارث     
األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، واللجنة الدائمة المشتركة بين الوكـاالت واللجنـة التنفيذيـة المعنيـة                 

 مهماً من   بالشؤون اإلنسانية والتابعة لألمم المتحدة وغيرها من اآلليات ذات العالقة، لضمان بقاء الصحة مقوماً             
وجهود المنظمة المتصلة بالتأهب للكوارث تنسق هي األخرى مع األمانة المـشتركة            . مقومات العمل اإلنساني  

. الكـوارث بين الوكاالت وفرقة العمل المشتركة بين الوكاالت من أجل تنفيذ االستراتيجية الدولية للحـد مـن                
تقييم المشترك بين الوكاالت والمتعلق بالكوارث،      ولضمان أفضل الممارسات في مجال الصحة العمومية في ال        

  .تشارك المنظمة في فريق األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق
  
ويجري تنسيق االستجابة الصادرة عن المنظمة لمقتضيات كارثة تسونامي في جنوب آسيا عن طريق                -١٩

المكتـب اإلقليمـي     المقر الرئيسي وفـي      مراكز العمليات االستراتيجية المسخرة لهذا الغرض والموجودة في       
وخاصة التخطيط واألنشطة على المستوى القطري يـضطلع بهـا           -واالستجابة عموماً   . لجنوب شرق آسيا  

المكتب اإلقليمي بمساعدة يقدمها المقر تتمثل في اللوجيستيات وحشد الموارد واالتصال الدولي والتنسيق فيمـا               
 المكتب اإلقليمي ألوروبـا   لكبير الذي تقدمه المكاتب الميدانية األخرى، قام        وكمثال على الدعم ا   . بين الوكاالت 

بإعارة مجموعة من كبار الموظفين فيه للمشاركة في عمليات اإلغاثة من كارثة تسونامي علـى المـستويين                 
        ة اإلقليمي والقطري، وكان المدير اإلقليمي ومدير الدعم القطري على اتصال دائم ووثيـق بـوزارات الـصح

سير تنـسيق االسـتجابة      والخمسين بغية مساندة وتي    االثنتينوالموظفين الطبيين الرئيسيين في الدول األعضاء       
  .الصحية

                                                           
 .١٥، الفقرة ١١٥/٥م تالوثيقة    ١
 .١١٥/٦م تالوثيقة ظر ان   ٢
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وتلبية للطلبات الموجهة   وخالل المرحلة األولى من استجابة األمم المتحدة لمقتضيات كارثة تسونامي             -٢٠
 المساعدة بتقييم االحتياجات، وترتيب أولويـات       بخصوص تلقي المساعدة، تمثل دور المنظمة االستراتيجي في       

كما ساعدت المنظمـة    .  الدولية ودعم السلطات الوطنية    االستجاباتالعمل في مجال الصحة العمومية، وتنسيق       
في ضمان أداء سلسلة اإلمدادات الطبية لوظيفتها على أكفأ نحو ممكن وقامت بتوفير مجموعة معدات وأدوات                

وانصب التركيز في مجال الصحة العموميـة علـى تـوقي           .  لفائدة أشد البلدان تأثراً    صحية للحاالت الطارئة  
األمراض، والمسارعة بالتعرف على الفاشيات التي تهدد الحياة وضمان ما يالئم من اإلمدادات األساسية للحياة               

ية الستجابة منظومة   والتمست المنظمة، باعتبارها الذراع الصح    ). الماء الصالح للشرب، واألغذية واإلصحاح    (
 عـن   المسؤولية متزايداً من    عبئاًاألمم المتحدة، الوسائل العملية لمساعدة السلطات الوطنية في معرض توليها           

وقد اتخذ هذا األمر شكل التعاون الدائم مع المنسقين المقيمين التابعين لألمم المتحدة فـي ظـّل                 . هذه الوظائف 
إلنسانية، وبالتعاون مع اليونيسيف، ومفوضية األمـم المتحـدة الـسامية           مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون ا     

وبرنامج األغذية العالمي وبرنامج األمم المتحـدة اإلنمـائي     لشؤون الالجئين، وصندوق األمم المتحدة للسكان،       
. والدوليـة وبرنامج األمم المتحدة للبيئة والمنظمة الدولية للهجرة وعديد من المنظمات غير الحكومية الوطنية              

وكان أفضل مثال على هذا الجهد التعاوني التقييم الصحي السريع المشترك الذي تم االضطالع به على مـتن                  
 بإندونيسيا في منتصف شهر     ألتشيهفي الضفة الغربية    " براهام لنكولن ا إس إسيو  "حاملة الطائرات األمريكية    

 منبثق عن الحكومة اإلندونيسية وعن وكاالت األمم         من قبل فريق من األخصائيين     ٢٠٠٥يناير  / كانون الثاني 
المتحدة والمنظمات غير الحكومية وتولت المنظمة تنسيق هذا التقييم، بالتعاون مع القوات العسكرية اإلندونيسية              

  .واألمريكية وسواها
  
م المتحـدة    وكاالت األم   في وقد شاركت المنظمة، باعتبارها طرفاً واحداً من ضمن أربعين طرفاً تمثل            -٢١

النّداء العاجل الصادر عن األمم المتحـدة       "وغيرها من المنظمات غير الحكومية، في الجهود المبذولة في إطار           
تقديم المساندة والدعم لنحو خمسة ماليين نسمة       الذي غرضه   " ٢٠٠٥  تسونامي -بشأن زلزال المحيط الهندي     

يناير ولغاية  / وسري النكا اعتباراً من كانون الثاني     وميانمار وسيشيل والصومال    وملديف  في كل من إندونيسيا     
 قيد الحيـاة، ودعـم جهـود        الناس على على إبقاء   ويركز النداء العاجل    . ٢٠٠٥يونيو  / حزيرانأواخر شهر   

وستقوم المنظمة، في األجل المتوسط، بتوفير  الدعم لوزارات الصحة في           . اإلنعاش بما في ذلك قطاع الصحة     
كما أنها ستتيح خبرتها الطويلـة فـي توجيـه          . ق إصالح النظم للنظم والخدمات الصحية     مجال إنعاشها وتحقي  

المساعدة الصحية الدولية الطويلة األجل للمجتمعات المحلية المتضررة، مع الحرص على أن يتضمن التأهيـل               
ولي والبنك اآلسيوي وتعمل المنظمة عن كثب مع البنك الد. بناء القدرة المحلية على الحد من المخاطر المحتملة

  .للتنمية بصدد مسائل إعادة البناء
  
والمفوضـية  ) لكـسمبرغ (وبفضل الحوار الباكر والمتواصل مع الرئاسة الحالية لالتحاد األوروبـي             -٢٢

األوروبية تمكن مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية مدعوماً من قبل المنظمة، من تحديد االحتياجات               
دات المقدمة من االتحاد األوروبي ومن إقامة خطوط اتصال أساسية لالسـتجابة اسـتجابة فعالـة                من المساع 

ويشمل الدعم المقدم مكتب المعونة اإلنسانية التابع للمفوضـية         . لمواجهة اآلثار المترتبة على أمواج تسونامي     
  .األوروبية تمويل تدابير صحية عاجلة اتخذتها المنظمة في البلدان المتضررة

  
  جمعية الصحةاإلجراء المطلوب من 

  
  .جمعية الصحة مدعوة إلى اإلحاطة علماً بهذا التقرير  -٢٣
  

=     =     =  


