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  قرار اختذته اجلمعية العامة

 ])Add.1و A/63/L.28( اإلحالة إىل جلنة رئيسيةدون[
 

 الصحة العاملية والسياسة اخلارجية - ٦٣/٣٣
 ،إن اجلمعية العامة 
 تعقـدها األمـم املتحـدة يف املؤمترات الرئيسية ومـؤمترات القمـة الـيت نتائج إىلإذ تشري 

ــصادي ــادين املتــصلة مــاواالجتمــاعي امليــدانني االقت ــائج، وخباصــةواملي ــصحة النت املتعلقــة بال
 العاملية،

 ٢٠٠٣أكتــــوبر/ تــــشرين األول٢٧ املــــؤرخ٥٨/٣ إىل قراراــــاوإذ تــــشري أيــــضا 
 تــــشرين٣٠ املــــؤرخ٦٠/٣٥  و٢٠٠٤نــــوفمرب/ تــــشرين الثــــاين٢٣ املــــؤرخ٥٩/٢٧ و

 الـصعيد  جمال الصحة العامة علىتعزيز بناء القدرات يف’’ املعنونة مجيعها٢٠٠٥نوفمرب/الثاين
 ،مجعية الصحة العاملية، وإىل قرارات أخرى تتعلق بالصحة وإىل قرارات‘‘العاملي

 االستعراض الوزاري السنوي املقـرر أن جيريـه الـسبأن يكون موضوع وإذ ترحب 
يـا فيمـاتنفيذ األهداف وااللتزامات املتفق عليها دول’’ ٢٠٠٩االقتصادي واالجتماعي يف عام

 ،“يتعلق بالصحة العامة على الصعيد العاملي
 إىل أن حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية املتصلة بالصحة أمر أساسي لتحقيـقوإذ تشري 

التنميــة االجتماعيــة واالقتــصادية، وإذ يــساورها القلــق إزاء التقــدم البطــيء نــسبيا يف حتقيقهــا،
 الكربى، خاص للحالة يف أفريقيا جنوب الصحراء إيالء اهتمامضرورةتضع يف اعتبارها وإذ

بالدور القيادي ملنظمة الصحة العاملية بوصفها الوكالة املتخصصة الرئيـسية تسلموإذ 
تؤديـه مـن مهـام يف جمـال الـسياسة  ومـاتـضطلع بـه مـن أدوار  مـااملعنية بالصحة، مبـا يف ذلـك

 الصحية وفقا لواليتها،
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 )١(١٨-٦١رار القـ٢٠٠٨ومـاي/ أيـار٢٤يفةمليـالعاة الصحة باختاذ مجعيوإذ ترحب 
 مجعية الـصحة العامليـة لتحقيـق األهـداف اإلمنائيـةالذي جتريه الرصد السنويهالذي بدأ مبوجب

 لأللفية املتصلة بالصحة،
ــرف  علــى ســبيل املثــالبــادرات يف ميــدان الــصحة العامليــة، منــهاامل بإســهاموإذ تعت

ــا والتحــصنيالتحــالف العــاملي للقاحــات وا ــصندوق العــاملي ملكافحــة اإليــدز والــسل واملالري  ل
، إضـافة إىل مبـادرات وطنيـةملرفـق الـدويل لـشراء األدويـةواومرفق التمويـل الـدويل للتحـصني

 وإقليمية أخرى،
 إىل دور وإسهام مبادرة السياسة اخلارجية والصحة العامليـة يف تعزيـز التـآزروإذ تشري 

الـصحة’’املعنـون الـصحة العامليـة وإىل إسـهام إعـالن أوسـلو الـوزاريبني السياسة اخلارجية و
إدراج الـصحة باعتبارهـايف )٢(‘‘ يف عـصرنا امللحـة الـسياسة اخلارجيـة إحدى قضايا-العاملية

 مسألة من مسائل السياسة اخلارجية يف جدول األعمال الدويل،
ــشري أيــضا  ــةإىلوإذ ت ــ الوثيقــة اخلتامي ــثالثني موعــةؤمتر القمــة الرامل ــع وال ــدانب   البل

 الـيت٢٠٠٨يوليـه/ متـوز٩ إىل٧، هوكايـدو، اليابـان يف الفتـرة مـنتوياكو املعقود يفةالثماني
الضوء على مبادئ العمـل املتعلقـة بالـصحة العامليـة لتحقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـةسلطت

 املتصلة بالصحة،
ضطلع مبسؤولية هامة يف مساعدة احلكوماتأن منظومة األمم املتحدة تعلى وإذ تؤكد 

 إليها يف املؤمترات الرئيسية ومؤمترات القمةيتم التوصلعلى متابعة االتفاقات وااللتزامات اليت
الـيت تركـز علـى االتفاقـات وااللتزامـات، وخباصة وتنفيذها بالكاملاليت تعقدها األمم املتحدة

 بالصحة، ااالت املتصلة
وإقليمـي نطـاق وطـينضا ذوأي طويل األمدهدفأن الصحة العاملية علىوإذ تشدد 

 حـــاالتال يقتـــصر علـــىا دوليـــا أوثـــقودويل وتقتـــضي اهتمامـــا والتزامـــا مطـــردين وتعاونـــ
 ،الطوارئ

 املنظمـات غـري احلكوميـة والقطـاعهاملـدين، مبـا فيـ للمجتمـع وإذ تعرب عن تقديرها 
ملتـــصلة بالـــسياسة اخلارجيـــةمـــن إســـهامات فيمـــا يتعلـــق باملـــسائل املـــا يقدمـــهاخلـــاص،
 العاملية، والصحة

_______________

 ٢٤-١٩مجعيـــة الـــصحة العامليـــة احلاديـــة والـــستون، جنيـــف، منظمـــة الـــصحة العامليـــة،:انظـــر )١(
 ).WHA61/2008/REC/1 (ات القرارات واملقررات، املرفق،٢٠٠٨ مايو/أيار

)٢( A/63/591املرفق ،. 
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 بــني خمتلــف أصــحاب املــصلحة علــى الــصعد احمللــيالقائمــة بالــشراكاتوإذ ترحــب 
 للـصحة العامليـةاألوجـهاملتعددة العوامل احملددةوالوطين واإلقليمي والعاملي واهلادفة إىل معاجلة

 تــسريع خطـى التقـدم يف حتقيـق األهـداف اإلمنائيــة الراميـة إىل واملبـادراتوالوفـاء بااللتزامـات
 الرفيع املستوى بـشأن األهـدافيف االجتماع املعلنةفيها األهدافلأللفية املتصلة بالصحة، مبا

 ،٢٠٠٨سبتمرب/ أيلول٢٥ األمم املتحدة يفالذي عقد يف مقراإلمنائية لأللفية
 بـني الـسياسة اخلارجيـة والـصحة العامليـة وبترابطهمـا بوجود عالقة وثيقةتقر - ١ 

 جهــود مــن اتمــع الــدويل بــذلوتقــر أيــضا يف هــذا الــصدد بــأن التحــديات العامليــة تقتــضي
 متضافرة ومستمرة؛

ــدحتــــث - ٢  ــصحية لــ ــسائل الــ ــاة املــ ــى مراعــ ــضاء علــ ــدول األعــ ــع الــ ى وضــ
 اخلارجية؛ السياسة

 ية لأللفية املتصلة بالصحة؛حتقيق األهداف اإلمنائ أمهيةتؤكد - ٣ 
ــم - ٤  القتــصاديااالســتعراض الــوزاري الــسنوي املقــرر أن جيريــه الــسأن تعل

تنفيذ األهداف وااللتزامات املتفـق عليهـا’’ سريكز على موضوع٢٠٠٩واالجتماعي يف عام
يــز، وتــدعو يف هــذا الــصدد إىل تعز“دوليــا فيمــا يتعلــق بالــصحة العامــة علــى الــصعيد العــاملي

 التنسيق داخل منظومة األمم املتحدة؛
 إىل األمــني العــام أن يقــوم، بالتعــاون الوثيــق مــع املــدير العــام ملنظمــةتطلــب - ٥ 

الــصحة العامليــة، وبالتــشاور مــع الــدول األعــضاء، بتقــدمي تقريــر شــامل إىل اجلمعيــة العامــة يف
 التحـديات واألنـشطة يكون مـشفوعا بتوصـيات بـشأن٢٠٠٩دورا الرابعة والستني يف عام

واملبادرات املتصلة بالسياسة اخلارجية والصحة العاملية، مع مراعاة نتـائج االسـتعراض الـوزاري
 ؛٢٠٠٩ الس االقتصادي واالجتماعي يف عامجيريهالسنوي الذي من املقرر أن

ــداتقــرر - ٦  ــدورا الرابعــة والــستني بن ــدرج يف جــدول األعمــال املؤقــت ل  أن ت
الـشامل للمـسائل املتـصلة الطـابع، مـع مراعـاة‘‘الـصحة العامليـة والـسياسة اخلارجيـة’’بعنوان

 .بالسياسة اخلارجية والصحة العاملية
 ٦٠اجللسة العامة

 ٢٠٠٨نوفمرب/ تشرين الثاين٢٦
 


