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، المحــّددات االجتماعيــة للصــحةبشــأن فــي العمــل التابعــة للمنظمــة إلقليميــة امكاتــب وقــد شــاركت جميــع ال  -٦
 إقليميـاً  اسـتراتيجياً  اتجاهـاً حـّدد المكتـب اإلقليمـي لشـرق المتوسـط ة: مثلـة علـى األنشـطة اإلقليميـبعـض األوفيما يلي 

نـاقش ممثلـون و . ٨-٦٥ج ص عللقـرار  واسـتجابة العالمية العمل خطة مع تمشياً  وذلك السياسي، ريو إعالن لتفعيل
أيلــول/  ٤إلــى  ٢مــن  القــاهرةُعِقــدت بعمــل (وا عليــه فــي حلقــة واتفقــ االتجــاه االســتراتيجيعــن الــدول األعضــاء هــذا 

ويجـري فـي . فـي هـذا المجـال أنشـطةالتابعـة لإلقلـيم مـن الـدول األعضـاء استهل فعًال عدد قليـل )، و ٢٠١٢سبتمبر 
وزارة الصــحة قـد طلبـت لمحـّددات االجتماعيـة للصـحة، و بشـأن اجمهوريـة إيـران اإلسـالمية تنفيـذ خطـة عمـل وطنيـة 

بحـوث  على مستوى المقاطعات إنشاء مراكزكافة لعلوم الطبية والخدمات الصحية امعات من جاثقيف الصحي والت
  .بشأن اإلنصاف فجوة القائمةاتخاذ تدابير لسد الو البّينات ة من أجل جمع مذكور معنية بالمحّددات ال

  
ـــ  -٧ ـــيم لمحـــّددات االجتماعيـــة للصـــحة مـــن أجـــل بـــإجراء اســـتعراض لف المكتـــب اإلقليمـــي ألوروبـــا وقـــد كّل تقي

التابعـة لإلقلــيم وداخلهـا والبـالغ عــددها لــدول األعضـاء ابـين فيمـا الفجـوة الصــحية التــي تقـف وراء سـباب وتقصـي األ
ــــة ٥٣ ــــق اإلطــــ. دول ــــوبتطبي ــــاهيمي ال ــــة للصــــحة، حــــّدد وضــــعته ي ذار المف ــــة بالمحــــّددات االجتماعي ــــة المعني اللجن

هــــو اإلطــــار السياســــاتي ، و ٢٠٢٠عــــام للصــــحة اإطــــار  فــــيإجــــراءات أوصــــى بــــإدراج جديــــدة و بّينــــات االســــتعراض 
وهــذا  ٢٠١٢.١ســبتمبر أيلــول/ اللجنــة اإلقليميــة ألوروبــا فــي تــه الصــحة والرفــاه الــذي اعتمدبشــأن  األوروبــي الجديــد

تحديـــدًا ها الـــذي يناســـب ســـياقه وفقـــًا للن تكيفـــمـــن أالبلـــدان األوروبيـــة اإلطـــار هـــو عبـــارة عـــن إطـــار تـــوجيهي يمّكـــن 
لمحــّددات االجتماعيــة للصــحة مــن خــالل معالجــة ا ي التمتــع بهــامــن حــاالت اإلجحــاف فــ حــدّ يو لصــحة يعــّزز ا بمــا

  ة.يلصحتصريف الشؤون اتحسين و " تشمل مستويات الحكومة وشرائح المجتمع ككل"باتباع ُنهج 
  
توضــيح الصــحية و هــا وآثار  يةنهج السياســاتالــالقطاعــات و عــن ســائر بــرامج عمــل تــوفير معلومــات وبفضــل   -٨
سلســلة جلســات اإلحاطــة اإلعالميــة القطاعيــة التــي تعقــدها فــإن الغــرض مــن ، فيهــاالتعــاون التــي ُيحتمــل االت مجــال
 أكثر منهجية وحل المشاكل،ذي طابع حوار على إقامة تشجيع هو اللصحة ل المحّددات االجتماعيةبشأن  منظمةال

تقــدم األمانــة إنتــاج ملخصــات السياســات و  . وتواصــلاألخــرى الحكومــةقطاعــات التعــاون مــع وكــذلك توثيــق عــرى 
  .القطاعاتفهم برامج عمل سائر توجيهات بشأن  بالتالي

  
  تقديم الدعم الالزم إلى الدول األعضاء في التنفيذ

  
ة عمـل وطنيـة لكبـار حلقـعقـدت لجنـة التخطـيط فـي باكسـتان بـدعم مـن األمانـة،  ٢٠١٢أبريل في نيسان/   -٩

المحـــّددات بشـــأن مؤسســـي عمـــل إطـــار بغيـــة وضـــع ات حافظـــلـــى مســـتوى المالمســـؤولين فـــي الســـلطات الصـــحية ع
ات االجتماعيــة معنــي بالمحــّددإنشــاء فريــق اتصــال ، فــي جملــة أمــور، باالجتماعيــة للصــحة. وأوصــت حلقــة العمــل

تنظــيم مشــاورات إقليميــة بشــأن التــدخالت، وصــياغة يتــولى مــن المحافظــات، و يضــم فــي عضــويته مــوظفين للصــحة 
  استراتيجية متوسطة األجل.خطة 

  
بلـدان مشـروع لـدعم التنفيـذ المكتـب اإلقليمـي ألوروبـا اسـتهل من سـان مـارينو المقدم مالي الدعم وبفضل ال  -١٠
حاالت اإلجحـاف فـي لمحّددات االجتماعية للصحة والحد من معالجة افي الضئيلة ألوروبية ذات الكثافة السكانية ا

فـي البلـدان ذات الكثافـة السـكانية الصـحة والتنميـة فـي مجـالي لالسـتثمار  اً استراتيجينبرًا المشروع ميم سيقو الصحة. 
منظمــة والمؤسســات األكاديميــة والمنظمــات اإلنمائيــة اإلقليميــة التــي البــين الحكومــات و وهــو منبــر ســيجمع ، الضــئيلة
بمـا يرتقـي بمسـتوى  تدابير استجابة في ميـدان وضـع السياسـات وتصـريف الشـؤونمشتركة في صياغة الح لها مص

  مستدام.العادل و المجتمع مقومات المن  اً جزءبوصفه اإلنصاف في المجال الصحي 
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بالمحـّددات االجتماعيـة للصـحة علـى المسـتويين الخاصـة ناء القـدرات أخرى تعنى ببويجري تنفيذ مبادرات   -١١
من  )٢٠١٨-٢٠١٣المرحلة السادسة ( وترّكز مثالً دون الوطني في اإلقليم األوروبي. المستوى اإلقليمي والقطري و 

علــى مســألة تعزيــز صــحة الســكان وزيــادة اإلنصــاف فــي المجــال األوروبيــة التابعــة للمنظمــة المــدن الصــحية شــبكة 
بوصــفها برنامجــًا  ألقــاليمالشــبكة الصــحية لالمكتــب اإلقليمــي ألوروبــا كمــا صــّور  المحلــي.صــعيد الصــحي علــى ال

معالجـة المحـّددات الكفيلـة بسبل عن الالخبرات تكوين و  تجاربتبادل األفكار والفرص زيادة لمتعدد السنوات خاصًا 
  الصحية ذات الصلة على المستوى دون الوطني.قويم حاالت اإلجحاف االجتماعية للصحة وت

  
مــذكورة المحــّددات الب كبيــراً  اهتمامــاً المــؤتمر العــالمي المعنــي بالمحــّددات االجتماعيــة للصــحة وأبــدى أيضــًا   -١٢
لهنـد خصوصـًا افـي معظـم البلـدان، و الجهـات الشـريكة األمانـة وزارات الصـحة و زّودت جنوب شرق آسيا. و إقليم في 

عقـــد اجتماعـــات تشـــاورية لتعزيـــز اســـتجابتها للمحـــّددات االجتماعيـــة للصـــحة مجـــال فـــي بالـــدعم ندونيســـيا وتايلنـــد، إ و 
فــي الهنــد العمــل اســتهل مكتــب المنظمــة القطــري و ه. ا كــّل فيمــا يخصــبلــدانهب ةاإلجحــاف الصــحيحــاالت ومعالجــة 
محـــّددة لمعالجـــة  خـــدماتلتقـــديم الصـــحية عـــن العقبـــات التـــي تعتـــرض ســـبيل الوصـــول إلـــى الـــدوائر راســـة بشـــأن د

الرعايـة األوسـع نطاقـًا التـي تعرقـل إتاحـة خـدمات األمراض المزمنة من أجل تحليـل المحـّددات االجتماعيـة للصـحة 
 إعـادة توجيـه القطـاع الصـحيمواصـلة " ، وهـوإعالن ريو السياسيمبنية على أحد مواضيع الدراسة وهذه الصحية. 

التغطيـــة الصـــحية ســـبيل أمـــام تحقيـــق تمهيـــد الالغـــرض مـــن الدراســـة الصـــحية"، و حـــاالت اإلجحـــاف الحـــد مـــن نحـــو 
الوطنيـة فــي الصـحة  الموضــوع الرئيسـي لجمعيـة وكـان األمـراض غيـر السـارية.مكافحــة الشـاملة، مـع التركيـز علـى 

  واسعة من المحّددات واآلثار الصحية.الة الطائفمعالجة بغية دمج الصحة في جميع السياسات  ٢٠١٢تايلند 
  

 داة لتوحيدوضع أاألمانة على  تعكف في جميع السياسات على دمج الصحةبناء القدرات ًا لدعمو   -١٣
 بين القطاعات من أجل الممارسات المشتركة قارنةلماستخدامها دراسات الحالة و الطرائق المتبعة في تلخيص 

عن  األداة في جمع أمثلةُيستعان بتلك  لمحّددات االجتماعية للصحة. وسوفمعالجة افي االستفادة منها بفعالية 
جنوب اإلقليم األفريقي وٕاقليم الجيدة في جميع السياسات واإلجراءات المتعددة القطاعات في الصحية الممارسات 

المتعلقة ستراتيجيات االتحليل بالدعم الالزم لالدول األعضاء في تزويد غرب المحيط الهادئ، و ا وٕاقليم آسي شرق
يواصل المكتب اإلقليمي ألفريقيا النهج. وعالوة على ذلك و في جميع السياسات  نطاق دمج الصحة توسيعب

إجراء المكتب اإلقليمي لغرب المحيط الهادئ و نوب شرق آسيا والمكتب اإلقليمي لج ألمريكتينوالمكتب اإلقليمي ل
لفرص المتاحة لتوسيع نطاق لو ، في جميع السياسات دمج الصحةلعمل المشترك بين القطاعات و لتقييمات إقليمية 

  .دمج الصحة
  

المحّددات االجتماعية معالجة تعزيز قدرة الدول األعضاء على ويلزم إشراك مختلف أصحاب المصلحة ل  -١٤
الالزمة بناء القدرات معنية بغير رسمية عالمية شبكة إقامة تسهيل ل من أجل عمالاألمانة يه تواصل علللصحة. و 

ومنها بناء القدرات، رائدة في ميدان مؤسسات في عضويتها الشبكة تضم بداية تلك سو المحّددات. لمعالجة تلك 
 ) التي لديهاوكذلك الشعبيةالمهنية ئات الهيومنظمات المجتمع المدني (مومية في المقام األول مدارس الصحة الع

مختلف المحّددات االجتماعية للصحة في امة عن السياسة العالصالت الوثيقة بموارد و القدرات و الو االهتمامات 
ومحللين معنيين نهاية المطاف مؤسسات أكاديمية وخبراء عضويتها بالشبكة في تشرك ومن المتوخى أن األقاليم. 
  متخصصين في مجال التنمية.عن  فضالً السياسة، بشؤون 

  
أبريـل نيسـان/  ١٥-١٣(أدياليد، أسـتراليا،  االجتماع الدولي بشأن دمج الصحة في جميع السياساتحّدد و   -١٥

السياســـات مـــن أجـــل تســـخير راســـمي و  اتالحكومـــين فـــي لمســـؤولمـــن جانـــب ا مشـــاركة فعالـــةالحاجـــة إلـــى ) ٢٠١٠
ويتواصـل فـي أعقـاب . كافـة الحكومـة لسياسـة علـى مسـتوياتطاعـات اق سـائربشكل أفضل في العمل مع  هممهارات

نـوفمبر تشـرين الثـاني/  ٢٨الصـحة فـي جميـع السياسـات (أدياليـد، أسـتراليا، معنية بـدمج مدرسة صيفية إنشاء أول 
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بجميـع الصـحة فـي جميـع السياسـات علـى دمـج )، إعداد دليل لتدريب المـدربين ٢٠١١ديسمبر كانون األول/  ٢ -
  .و دليل جاهزًا لالختبارحاء العالم، وهأن
  

ضمن اإلطار األوسع نطاقًا وضع مجموعة من الممارسات بشأن المحّددات االجتماعية للصحة وتسهيًال ل  -١٦
المحّددات االجتماعية  ، العمل:بعنوان تفاعلية على شبكة اإلنترنتمنصة أنشأت األمانة  موميةلصحة العلمجتمع ا
تحســين الـتمّكن مــن وتبـادل المعلومــات بــين الممارسـين حــول كيفيــة مناقشــات الوهــي منصــة تيّسـر إجــراء  ١للصـحة.
المحـّددات االجتماعيـة للصـحة فـي مجـاالت العمـل بشـأن اإلنصاف فـي المجـال الصـحي مـن خـالل العمـل مستوى 

ارتفــع عــدد ، ٢٠١٣برايــر شــباط/ فولغايــة الخمســة مــن إعــالن ريــو السياســي بشــأن المحــّددات االجتماعيــة للصــحة. 
أول مجموعة من منتديات  ٢٠١٢في تموز/ يوليو عقدت قد . و عضواً  ١٣٠٠إلى أكثر من األعضاء في المنصة 

، الصــحة فــي جميــع السياســاتة ودمــج الصــحي اآلثــاربــين تقيــيم القائمــة الــروابط بشــأن خاضــعة لإلشــراف نقــاش الال
  بالتعاون مع وزارة الصحة في كيبيك، كندا. وذلك

  
 حجـــجعلـــى إرســـاء االجتماعيـــة للصـــحة  المحـــّدداتبشـــأن إشـــراك القطاعـــات األخـــرى فـــي العمـــل وينطـــوي   -١٧

علـــى  مـــن حكومـــة كنـــدالـــذا تواظـــب األمانـــة حاليـــًا بفضـــل الـــدعم المقـــدم إليهـــا  .اقتصـــادية دامغـــة مشـــفوعة بالبّينـــات
معالجـــة ، وكـــذلك قطاعـــات معّينـــة، فـــي قطاعـــات أخـــرىالتـــي تســـتند إليهـــا قتصـــادية األســـس المنطقيـــة اال صيتلخـــ

  .المجنية عمومًا من ذلكالفوائد االقتصادية البّينات القائمة التي تثبت المحّددات االجتماعية للصحة في ضوء 
  

معالجــة محــّددات وعوامــل الخطــر مــن أجــل اإلســراع فــي معنيــًا بال اً وأنشــأ المكتــب اإلقليمــي ألفريقيــا برنامجــ  -١٨
أربعــة بلــدان فــي اإلقلــيم األفريقــي، وقامــت ظــروف الصــحة العموميــة ذات األولويــة. بالمرتبطــة محــّددات الرئيســية ال

عـن حضـرها ممثلـون العديـد مـن أصـحاب المصـلحة بتنظـيم اجتماعـات تضـم وهي بوتسوانا وكينيا وأوغندا وزامبيـا، 
المجتمـع المـدني لدراسـة فئات و  األوساط األكاديميةتابعة لمنظومة األمم المتحدة و القطاعين العام والخاص وهيئات 

. همورفـاهالسكان صحة بما يحّسن جتماعية واالقتصادية للصحة االبشأن المحّددات عمل سبل التي تمّكنهم من الال
دور االجتماعات العزم علـى إنشـاء آليـات تنسـيق علـى المسـتوى الـوطني مـن أجـل تعزيـز وعقد المشاركون في تلك 

  .ة واإلشراففي مجالي القياد وزارات الصحة
  

ألسـباب التـي أدت إلـى لو للصـحة لرئيسـية المحـّددات االجتماعيـة تحلـيًال لالمكتب اإلقليمي ألفريقيا وأجرى   -١٩
ألمراض غير السارية في الدول الجزرية الصـغيرة الناميـة (الـرأس األخضـر وسـان تـومي معدالت اإلصابة باارتفاع 

اتخـاذ بشـأن توصـيات جاريـة حـول وضـع حـوارات هنـاك قلـيم. و وبرينسيبي وسيشـيل وموريشـيوس) ومدغشـقر فـي اإل
  إجراءات مشتركة بين القطاعات في اإلقليم األفريقي.

  
ة يمحــــّددات الصــــحبال بــــين المنظمــــات معنيــــاً  مشــــتركاً  فريقــــاً أنشــــأت منظمــــة الصــــحة للبلــــدان األمريكيــــة و   -٢٠

مفهـوم الصـحة فـي منهـا، دمـج  جملـة أمـوربشـأن،  القطاعـاتالبـرامج و مشـترك بـين يتولى تعزيز العمل الوالمخاطر 
 ٢الصـــحة فـــي األمـــريكتينالتقريـــر الخماســـي الســـنوات المعنـــون مـــن  ٢٠١٢وتركـــز طبعـــة عـــام جميـــع السياســـات. 

  الصحة.اإلنصاف في مجال على المحّددات االجتماعية للصحة و للبلدان األمريكية  الصحةالصادر عن منظمة 
  
  

                                                           
١     http://www.actionsdh.org/. 

. ٢٠١٢، طبعـة عـام الصحة في األمريكتين: لمحة عامة إقليمية ومرتسمات قطريـةالمكتب الصحي للبلدان األمريكية.     ٢
 .٢٠١٢، للبلدان األمريكية الصحةمنظمة . واشنطن العاصمة، ٦٣٦المنشور العلمي رقم 
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إنشــاء بشــأن كــوبي، اليابــان، فــي وضــع مبــادئ توجيهيــة  صــحية التــابع للمنظمــة،يشــارك مركــز التنميــة الو   -٢١
في المناطق الحضرية مع التركيز بشكل خاص على المحـّددات االجتماعيـة للصـحة لشؤون الصحة مراصد محلية 

ســـبتمبر أيلـــول/  ١٢-١٠لخبـــراء (أمســـتردام، بـــين امشـــاورة المركـــز  علـــى المســـتوى المحلـــي. وكخطـــوة أوليـــة، نظـــم
  المبادئ التوجيهية.التي ترتكز إليها تلك األسس أرست )، ٢٠١٢

  
المحـّددات بشـأن العمـل هتمـام بادة الـوعي واالإقليم غرب المحـيط الهـادئ عـن زيـ في جميع أنحاءُأبِلغ كما   -٢٢

م المكتب اإلقليمـي الـدعم التقنـي للـدول األعضـاء مـن خـالل الصحة. وقدّ اإلنصاف في مجال االجتماعية للصحة و 
وجـرى وات. تكييـف مـا يلـزم لـذلك مـن أدو علـى الصـعيدين اإلقليمـي والـوطني  اجتماعات وحلقات عمل تدريبيـةعقد 

أداة التقييم واالستجابة فيما يخص اإلنصاف في تكييف منظمة، كوبي، التنمية الصحية التابع للبالتعاون مع مركز 
اختُِبرت األداة على و بما يوائم متطلبات المناطق الجزرية، ) أداة المناطق الحضرية( صحة في المناطق الحضريةال

كــل مــن . وباإلضــافة إلــى ذلــك، قــدم المكتــب اإلقليمــي الــدعم ل٢٠١٢أغســطس آب/ فيجــي فــي ســبيل التجربــة فــي 
نــواحي معالجــة بشــأن لعمــل فيمــا يخــص اجمهوريــة الو الديمقراطيــة الشــعبية وبــابوا غينيــا الجديــدة والفلبــين و  كمبوديــا

والعمل مع فئـات نظور الجنساني الم، من قبيل تحليل جوانب اإلنصاف و مختلفة من المحّددات االجتماعية للصحة
  .ألمراض غير الساريةافيما يتصل بمكافحة معينة من السكان والعمل المشترك بين القطاعات 

  
العمل مع سائر المؤسسات في منظومة األمم المتحدة في مجاالت التوعية والبحـوث وبنـاء 

  القدرات وتقديم المساعدة التقنية المباشرة
  

المحّددات االجتماعيـة للصـحة. بشأن ظومة األمم المتحدة في العمل التابعة لمنشارك العديد من الهيئات ي  -٢٣
لعمـــل مـــع ســـائر الشـــركاء فـــي منظومـــة األمـــم أن يوثّـــق عـــرى المـــدير العـــام مـــن اجمعيـــة الصـــحة  اســـتجابة لطلـــبو 

خطة عمل ثنائية السنوات موجهـة نحـو وضع بشأن  ٢٠١٢مارس ًا ُعِقد في آذار/ األمانة اجتماعنّظمت ، المتحدة
األمم صندوق المتحدة اإلنمائي و منظمة العمل الدولية واليونيسيف وبرنامج األمم كل من مع تحقيق نتائج بالتعاون 

تمـوز/ فـي الذي ُأجري االستعراض األول وكشف . برنامج األمم المتحدة المشترك لمكافحة اإليدزللسكان و  المتحدة
ــًا بالنســبة  اً تقنيــضــم عنصــرًا أن المحــّددات االجتماعيــة للصــحة تالنقــاب عــن  لخطــة العمــل ٢٠١٢يوليــو  لكــل متين
  .فيه ةمن المنظمات المشاركواحدة 

  
ـُأدِلي ببيان مشترك غير رسمي لو   -٢٤ تحـت عنـوان ة األمـم المتحـدة بشـأن الُمحـدِّدات االجتماعيـة للصـحة منصَّ

، بوصــفه ١للصــحة االجتماعيــة المحــددات بشــأن نهــج إلــى: الحاجــة ٢٠١٥ عــام بعــد لمــا التنميــة خطــة فــي الصــحة
، ٢٠١٥األهـــداف اإلنمائيـــة المســـتدامة لمـــا بعـــد عـــام حـــول علـــى شـــبكة اإلنترنـــت القائمـــة المشـــاورات مســـاهمة فـــي 

فـي صـحة المحـددات االجتماعيـة للالكفيلـة ببحـث الجوانـب المتعلقـة ببل معلومات عن أفضل السُ وأوردت المساهمة 
مـن الواضـح و . مجموعة األمـم المتحـدة اإلنمائيـة، التي نظمتها ٢٠١٥لما بعد عام  المواضيعية العالميةت المشاورا

المتعلقــة بالمرحلــة مناقشــات الأهــداف التنميــة المســتدامة فــي وضــع إمكانيــات كبيــرة لمتلــك المحــّددات تتلــك أن  اآلن
  .٢٠١٥األهداف اإلنمائية لأللفية بعد عام الالحقة لبلوغ 

  
تــدابير اســتجابة فعالــة فــي تشــكيل بالغــة أهميــة  كيانــات األمــم المتحــدةويكتســي تنســيق العمــل مــن جانــب   -٢٥

 لهــذا الغــرضوتحقيقــًا . كافــة قطــاع الصــحة وعبــر القطاعــات األخــرىداخــل  ات االجتماعيــة للصــحةتعــالج المحــدد
تعـالج سياسـات واسـتراتيجيات وٕاجـراءات ألمـم المتحـدة اإلنمـائي فـي صـياغة مع برنامج اعلى العمل األمانة عكف ت

                                                           
١              http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CDQQFjAA&url= 

http%3A%2F%2Fnew.paho.org%2Fequity%2Findex2.php%3Foption%3Dcom_docman%26task%3Ddoc_view%26gid%3D

94%26Itemid%3D&ei=BkgjUcDYPMbJswall4H4Dw&usg=AFQjCNFAz1za2rJuRus-diy7r_Cch3dMfg&sig2=3JBexfoEexa 
XP-31qhdWZg&bvm=bv.42 553238,d.Yms (accessed 19 February 2013).                                                                                   
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مـن (تحديـدًا غيـر السـارية ألمـراض ا ذا العمـلويشـمل هـالمحددات االجتماعية للصحة في بـرامج القطـاع الصـحي. 
ويركز العمـل فـي المقـام السكري)، داء أمراض القلب واألوعية الدموية والسرطان واألمراض التنفسية المزمنة و قبيل 

مــن تلــك األمـــراض الوقايــة أن تشــمل أدوات التنميــة مــن أجــل بـــ بــط األمــراض غيــر الســاريةاألول علــى مــا يلــي: ر 
مــن  وتعزيــز الوقايــة ؛وطنيــة للتعامــل مــع األمــراض غيــر الســاريةالاتيجيات الســتر اودعــم تخطــيط وتخفيــف وطأتهــا؛ 

ات استعراضـوٕاجـراء وآليـات تنسـيق وطنيـة،  سـتراتيجياتومكافحـة تعاطيـه بفضـل تقـديم الـدعم لوضـع اتعاطي التبغ 
عقـد اجتمـاع  تسـهيلعلـى شراكة دحر المالريـا تعمل أيضًا الفساد، حسب االقتضاء. و  كافحةالتشريعية، وم للشؤون

مـــن أجـــل  فـــي األمـــم المتحـــدةســـائر الشـــركاء وأصـــحاب المصـــلحة مـــع  ٢٠١٣ي الربـــع الثـــاني مـــن عـــام تشـــاوري فـــ
  ستراتيجية متعددة القطاعات لمعالجة المحددات االجتماعية لمكافحة المالريا.إطارية عن اصياغة وثيقة 

  
عمــل عليهــا علــى إنجــاز مؤشــرات متفــق بلصــحة باالســتعانة رصــد المحــددات االجتماعيــة لوينطــوي أيضــًا   -٢٦

تابعـــة مختلفـــة ترصـــده فعـــًال مؤسســـات المؤشـــرات هـــذه مـــن ألن العديـــد ، ككـــل األمـــم المتحـــدةعلـــى صـــعيد مشـــترك 
هيئــات ســائر لتعــاون مــع تخطــط لاألمانــة عليــه فــإن و . ةقطــاع الصــحهــا ال ينــدرج ضــمن نطــاق ، كثيــر منللمنظومــة

  رات ورصدها.األمم المتحدة لالتفاق على تلك المؤش
  

 ألمــم المتحــدة فــي مقارهــااألخــرى لهيئــات الالتشــاور مــع تعكــف األمانــة علــى  األنشــطة هــذهعــالوة علــى و   -٢٧
عمليــة تخطــيط وتنفيــذ تنســيق بشــأن عــداد خطــة فــي إ، كــّل فيمــا يخصــه المكاتــب اإلقليميــة والقطريــةع ومــ الرئيســية

ويجـري النظـر موزامبيـق وسـورينام. و  بلـدان هـي: روانـدا األنشطة المعنيـة بالمحـددات االجتماعيـة للصـحة فـي ثالثـة
مــن أجــل تقيــيم  ٢٠١٣الربــع الثــاني مــن عــام فــي  البلــدانإلــى تلــك ألمــم المتحــدة مشــتركة لبعثــات فــي مســألة إيفــاد 

 .وتحديد الخطوات المقبلةها احتياجات
  

  الترويج لدمج المحّددات االجتماعية للصحة في االجتماعات الرفيعة المستوى
  

االجتمـاع الرفيـع المحـّددات االجتماعيـة للصـحة مـن المبعوثـة بشـأن ضمان اتسـاق الرسـائل من الضروري   -٢٨
ـــة) ومكافحتهـــا  ـــة مـــن األمـــراض غيـــر الســـارية (غيـــر المعدي ـــة العامـــة لألمـــم المتحـــدة بشـــأن الوقاي المســـتوى للجمعي

فـــي مـــؤتمر األمـــم بنشـــاط ألمانـــة شـــاركت اوالمـــؤتمر العـــالمي المعنـــي بالمحـــّددات االجتماعيـــة للصـــحة. ومـــن هنـــا 
). ٢٠١٢يونيــــو حزيــــران/  ٢٢-٢٠؛ ريــــو دي جــــانيرو، البرازيــــل، ٢٠ريــــو +مــــؤتمر المتحــــدة للتنميــــة المســــتدامة (

تشـاورية فـي عـدة اجتماعـات وحلقـات دراسـية  كافـةاألمانـة مـن مسـتويات نيـة األفرقـة التقالدول األعضـاء و ت شاركو 
نصــب وسي ١علــى النحــو المبــين فــي الوثيقــة الختاميــة. لــى التــرويج للمســألة بفعاليــة، ودأبــت عقبــل انعقــاد المــؤتمر

يونيــو  حزيــران/ ١٤-١٠نكي، يلســيالصــحة (المقــرر عقــده فــي هالثــامن المعنــي بــالنهوض بالمــؤتمر العــالمي تركيــز 
طبيـق ي تالـنهج، وعلـى تبـادل الخبـرات فـو الصـحة فـي جميـع السياسـات السـبل الكفيلـة بـدمج ) على توضـيح ٢٠١٣

تحديـد األدوات يشـمل الصحة في جميـع السياسـات، بمـا ، وكذلك دمج قطاعاتالمشتركة بين ال موميةالسياسات الع
  قطري.لعمل الالالزمة إلنجاز االمتطلبات األساسية غيرها من و 
  
  

  الصحة جمعية من المطلوب اإلجراء
  

  .التقرير هذاإلى اإلحاطة علمًا ب ةمدعو  جمعية الصحة   -٢٩
 

 =    =     =  
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