
  
  
  
  
  
  
  

  ١٨-٦١ع ص ج    الستونالحادية وجمعية الصحة العالمية 
  ٢٠٠٨مايو /  أيار٢٤

  WHA61.18     من جدول األعمال١٢-١١البند 
  
  
  

  رصد تحقيق المرامي اإلنمائية
  لأللفية المتعلقة بالصحة

  
  

  جمعية الصحة العالمية الحادية والستون،  
  

لتزامات التي أعلنها المجتمع الدولي من أجل تحقيـق         وباال ٢٠٠٥إذ تذكّر بنتائج مؤتمر القمة العالمي         
  المرامي اإلنمائية لأللفية على نحو تام؛

  
وإذ يساورها القلق إزاء البطء النسبي للتقدم المحرز في بلدان منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى،                 

  تعلقة بالصحة؛على وجه الخصوص، صوب تحقيق المرامي اإلنمائية لأللفية، والسيما المرامي الم
  

  وإذ يساورها القلق إزاء التفاوت في تحقيق المرامي اإلنمائية لأللفية من بلد لبلد ومن مرمى لمرمى؛  
  

وإذ يساورها القلق ألن ارتفاع معدالت المراضة والوفيات يعزى إلى المحددات االجتماعية للـصحة                
لمحددات االجتماعية للـصحة قـد تقـوض تحقيـق     وارتفاع مستويات سوء التغذية، وإذ تحيط علماً بأن هذه ا       

  المرامي اإلنمائية لأللفية المتعلقة بالصحة أكثر فأكثر؛
  

 بـشأن متابعـة     ٢٠٠٦يوليـو   /  تموز ١٢ الصادر في    ٦٠/٢٦٥وإذ تذكّر بقرار الجمعية العامة رقم         
اإلنمائية لأللفيـة، والمرامـي     ، بما في ذلك المرامي      ٢٠٠٥النتائج المتعلقة بالتنمية لمؤتمر القمة العالمي لعام        

   ؛ لمنظمة الصحة العالمية٢٠١٣-٢٠٠٨اإلنمائية المتفق عليها دولياً والخطة االستراتيجية المتوسطة األجل 
  

  ١وإذ ترحب بتقرير األمانة عن رصد تحقيق المرامي اإلنمائية لأللفية المتعلقة بالصحة؛
  

نية مستدامة؛ وتعزيز القـدرات الوطنيـة؛       وإذ تؤكد بوجه خاص على ضرورة إنشاء نُظم صحية وط         
والوفاء التام بااللتزامات التمويلية التي تعهد بها كل من الحكومات الوطنية وشركائها في التنميـة بغيـة سـد                   
العديد من ثغرات الموارد في قطاع الصحة بصورة أفضل؛ واتخاذ إجراءات ملموسـة وفعالـة فـي الوقـت                   

   المتفق عليها بشأن فعالية المعونة وتعزيز إمكانية التنبؤ بالمعونة؛المناسب لتنفيذ جميع االلتزامات

                                                           
  .٦١/١٥   الوثيقة ج ١



  WHA61.18    ١٨-٦١ع ص ج

2 

 مـن النـاتج     ٪  ٠‚٧وإذ تؤكد مجدداً على التزامات العديد من البلدان النامية بتحقيق هدف تخصيص             
على األقل من الناتج    ٪  ٠‚٥، وبتخصيص نسبة    ٢٠١٥المحلي اإلجمالي للمساعدة اإلنمائية الرسمية بحلول عام        
يتـراوح بـين     ، وكذلك هدف تخصيص مـا     ٢٠١٠المحلي اإلجمالي للمساعدة اإلنمائية الرسمية بحلول عام        

 ألقل البلدان نمواً، وإذ تحث البلدان المتقدمة التي لم تفعل ذلك بعد علـى أن تبـذل جهـوداً                    ٪٠‚٢٠و٪  ٠‚١٥
  ملموسة في هذا الصدد وفقاً اللتزاماتها،

  
  :ا يلي متقرر  -١
  

إدراج رصد تحقيق المرامي اإلنمائية لأللفية المتعلقة بالصحة كبند يـشمله بانتظـام جـدول                 )١(
  أعمال جمعية الصحة؛

  
التظاهرة الرفيعة  دعم نداء األمين العام لألمم المتحدة الذي وجهه من أجل العمل، بما في ذلك          )٢(

  ؛)٢٠٠٨سبتمبر /  أيلول٢٥نيويورك، (ية المستوى لألمم المتحدة بشأن المرامي اإلنمائية لأللف
  

 الدول األعضاء على مواصلة االلتزامات السياسية الرفيعة المستوى والعمل مع شركاء التنميـة              تحث  -٢
على تعزيز النُظم الصحية الوطنية بما فيها نُظم المعلومات الصحية لرصد مدى التقدم صوب تحقيق المرامـي    

  اإلنمائية لأللفية؛ 
  

  : المديرة العامة ما يليمنتطلب   -٣
  

تقديم تقرير سنوي عن طريق المجلس التنفيذي إلى جمعية الصحة بشأن حالة التقدم المحرز،                )١(
بما في ذلك العقبات الرئيسية وسبل تخطيها، طبقاً إلطار الرصد الجديد، في تنفيذ المرامي اإلنمائيـة                

  لأللفية المتعلقة بالصحة؛
  
غرض، في التعاون الوثيق مع كل منظمات األمـم المتحـدة والمنظمـات             االستمرار، لهذا ال    )٢(

الدولية األخرى المعنية بتحقيق المرامي اإلنمائية لأللفية في إطار الخطـة االسـتراتيجية المتوسـطة               
   لمنظمة الصحة العالمية؛٢٠١٣-٢٠٠٨األجل 

  
العمل الخاص بالمرامي العمل مع جميع الشركاء المعنيين على المساعدة في ضمان أن يشكل   )٣(

اإلنمائية لأللفية المتعلقة بالصحة أحد المواضيع الرئيسية للتظاهرة الرفيعة المستوى لألمـم المتحـدة              
  ).٢٠٠٨سبتمبر / أيلول ٢٥نيويورك، (بشأن المرامي اإلنمائية لأللفية 

  
  ٢٠٠٨مايو /  أيار٢٤، الثامنةالجلسة العامة   
  ٨/المحاضر الحرفية/ ٦١ج   
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