
 
  
  
  
  
  
 

  ١٢-٦٧ع  ص  ج    والستون السابعةجمعية الصحة العالمية 
  ٢٠١٤أيار/ مايو  ٢٤

  WHA67.12    من جدول األعمال ٦-١٤البند 
  
  
  

  المساهمة في التنمية االجتماعية واالقتصادية: 
  إجراءات مستدامة عبر القطاعات من أجل 
  تحسين الصحة واإلنصاف في مجال الصحة 

  
  

  السابعة والستون،جمعية الصحة العالمية 

بعــد النظــر فــي التقريــر الخــاص بالمســاهمة فــي التنميــة االجتماعيــة واالقتصــادية: إجــراءات مســتدامة عبــر 
  ١الصحة؛ القطاعات من أجل تحسين الصحة واإلنصاف في مجال

ٕاذ تؤكد مجددًا مبادئ دستور منظمة الصحة العالمية الذي ينص على أن الحكومات مسؤولة عن صحة و 
  يمكن الوفاء بهذه المسؤولية إال باتخاذ تدابير صحية واجتماعية كافية؛ وال شعوبها

وٕاذ تؤكد مجددًا حـق كـل إنسـان فـي التمتـع دون أي شـكل مـن أشـكال التمييـز بـأعلى مسـتوى يمكـن بلوغـه 
مـن  من الصحة البدنية والنفسية، وبمستوى معيشة كاٍف يضـمن الصـحة والرفـاه لـه وألسـرته، بمـا فـي ذلـك مـا يكفـي

  الغذاء والملبس والسكن، وحقه في مواصلة تحسين ظروفه المعيشية؛

العالميـــة لتـــوفير  ، وباالســـتراتيجية١٩٧٨بشـــأن الرعايـــة الصـــحية األوليـــة، آتـــا،  –ر بـــإعالن ألمـــا وٕاذ تـــذكِّ 
رك من تنسيق وتعاون وعمل مشت وهذه االستراتيجية، وما دعا إليه هذا اإلعالن ٢٠٠٠الصحة للجميع بحلول عام 

  بين القطاعات من أجل الصحة؛

 ٢وٕاذ تقــر بوثيقــة الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة التــي جــاءت تحــت عنــوان "المســتقبل الــذي نصــبو إليــه"،
الســيما تســليمها بــأن الصــحة شــرط مســبق للتنميــة المســتدامة بأبعادهــا الثالثــة جميعــًا ونتيجــة مــن نتائجهــا ومؤشــر و 

طاعـــات المعنيـــة فـــي العمـــل المنســـق المتعـــدد القطاعـــات لتلبيـــة االحتياجـــات عليهـــا، والـــدعوة إلـــى إشـــراك جميـــع الق
  الصحية لسكان العالم على نحو عاجل؛

  

                                                           
 .٦٧/٢٥جالوثيقة     ١

 الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة. ٦٦/٢٨٨المرفقة بالقرار    ٢
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بشأن تعزيـز الصـحة واإلعـالم والتثقيـف مـن أجـل الصادرة عن جمعية الصحة العالمية  وٕاذ تذّكر بالقرارات
 ٤زيـز الصـحة فـي عـالم تسـوده العولمـة،تعو  ٣تعزيز الصحة وأنماط الحياة الصـحية،و  ٢تعزيز الصحة،و  ١الصحة،

وٕاذ تحيط علمًا بالوثائق الختامية لمؤتمرات المنظمة العالمية السبعة بشأن تعزيز  ٥والمحددات االجتماعية للصحة،
  ؛وخصوصًا ميثاق أوتاوا وبيان إديليد ودعوة عمل نيروبي ٦الصحة

فــي وتكــرر التأكيــد علــى طلــب النظــر جيــة فــي ســياق السياســات الخار  المعلنــةتؤكــد مجــددًا االلتزامــات  وٕاذ
مـع المراعـاة أيضـًا للتـدابير ، ٢٠١٥ التغطية الصحية الشاملة في إطار المناقشات بشأن خطة التنمية لما بعـد عـام

العامــــة فــــي مجــــال الصــــحة العموميــــة وحمايــــة الصــــحة والتصــــدي لمحــــددات الصــــحة مــــن خــــالل السياســــات عبــــر 
  القطاعات؛

بشــأن الوقايــة مــن األمــراض غيــر  سياســي لالجتمــاع الرفيــع المســتوى للجمعيــة العامــةبــاإلعالن ال روٕاذ تــذكِّ 
وباالستراتيجية وخطة العمل العالميتين لمنظمة الصـحة العالميـة بشـأن الوقايـة  ٧المعدية (غير السارية) ومكافحتها،

دي للتحـدي الـذي تطرحـه فـي التصـ الرئيسـيبـدور الحكومـات  من األمراض غير السارية ومكافحتها اللذين يعترفـان
جهــود ومشــاركة جميــع القطاعــات بــدًال مــن إجــراء تغييــرات داخــل األمــراض غيــر الســارية وبالحاجــة األساســية إلــى 

وبالــدور المهــم للمجتمــع الــدولي والتعــاون الــدولي فــي مســاعدة الــدول األعضــاء فــي إطــار تلــك  قطــاع الصــحة فقــط،
  الجهود؛

يسي في العمل مـع قطاعـات أخـرى فـي ضـمان جـودة ميـاه الشـرب تالحظ أن قطاع الصحة له دور رئوٕاذ 
وجـــودة الهـــواء والحـــد مـــن التعـــرض لمســـتويات مضـــرة بالصـــحة مـــن المـــواد  وســـالمة األغذيـــة والتغذيـــة واإلصـــحاح

  ٨الكيميائية واإلشعاعات على النحو المعترف به في قرارات جمعية الصحة العالمية؛

بة بعــدد مــن االضــطرابات النفســية وٕامكانيــة تعزيــز الصــحة النفســية وٕاذ تعتــرف بإمكانيــة الوقايــة مــن اإلصــا
الصـــحة وفــــي القطاعـــات غيــــر المندرجـــة فــــي قطـــاع الصــــحة؛ وبضـــرورة الــــدعم العـــالمي للعمــــل علــــى  فـــي قطــــاع

خطـــة العمـــل الخاصـــة بالصـــحة  بوســـائل منهـــاالصـــحة النفســـية والتنميـــة،  الصـــعيدين الـــوطني والمحلـــي فـــي مجـــالي
  ؛ MINDbankمنظمة النفسية وقاعدة ال

بالنسـبة إلـى عـدة قطاعـات، وتشـدد  اإلطاريـة بشـأن مكافحـة التبـغتالحظ أيضًا وجاهة اتفاقية المنظمـة وٕاذ 
واحتياجـات التعـاون على أهمية التصدي لعوامل الخطر الشـائعة الخاصـة بـاألمراض غيـر السـارية عبـر القطاعـات 

ك التعاون فيما بين المنظمـات داخـل منظومـة األمـم المتحـدة )، بما في ذل٢٠٠٥بمقتضى اللوائح الصحية الدولية (
  وبين الدول األعضاء وداخلها؛

                                                           
 .٤٤-٤٢ج ص ع القرار   ١

 .١٢-٥١ج ص ع القرار   ٢

 .١٦-٥٧ج ص ع القرار   ٣

 .٢٤-٦٠ج ص ع القرار   ٤

 .٨-٦٥ج ص ع القرار   ٥

وجاكرتـــا فـــي ؛ ١٩٩١وساندســـفال فـــي الســـويد فـــي عـــام ؛ ١٩٨٨فـــي أســـتراليا فـــي عـــام  ؛ وأديليـــد١٩٨٦أوتـــاوا فـــي عـــام    ٦
 .٢٠٠٩ونيروبي في عام ؛ ٢٠٠٥وبانكوك في عام ؛ ٢٠٠٠ومكسيكو سيتي في عام ؛ ١٩٩٧ عام

  .A/66/L.1القرار    ٧
  .٢٤-٦٤ع  ص  جو ١٥- ٦٤ع  ص  جو ٢٦-٦٣ع  ص  جو ٢٥-٦٣ع  ص  جو ١٩-٦١ع  ص  جو ١٥-٥٩ع  ص  جالقرارات    ٨
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وكــذلك  ؛كمــورد للبينــات ١للجنــة المعنيــة بالمحــددات االجتماعيــة للصــحةالختــامي  تثنــي علــى التقريــروٕاذ 
ة ومسـندة بالبينـات وضـع وتنفيـذ تـدابير متينـ ودعوتـه إلـىريو السياسي بشأن المحددات االجتماعيـة للصـحة  إعالن

  تعترف بأهمية دور وزارات الصحة في مجال الدعوة في هذا الصدد؛ٕاذ و ، من أجل رفاه المجتمع ويعول عليها

م بـــأن دمـــج الصـــحة فـــي جميـــع السياســـات أمـــر يشـــير إلـــى أخـــذ آثـــار القـــرارات علـــى الصـــحة فـــي وٕاذ تســـلِّ 
وتجنـب اآلثـار المضـرة بالصـحة، لى تحقيـق التـآزر الحسبان بانتظام في السياسات العامة عبر القطاعات والسعي إ

بهــدف تحســـين صــحة النـــاس واإلنصـــاف فــي مجـــال الصــحة عبـــر تقيـــيم عواقــب السياســـات العامــة علـــى محـــددات 
  الصحة والعافية وعلى النظم الصحية؛

وٕاذ يساورها القلق إزاء الثغرات في أخـذ آثـار السياسـات علـى الصـحة واإلنصـاف فـي مجـال الصـحة وأداء 
  ،على مختلف مستويات تصريف الشؤونالنظام الصحي في الحسبان على كل المستويات الحكومية 

المــؤتمر العــالمي  هلســنكي بشــأن دمــج الصــحة فــي جميــع السياســات، والــذي أيــده مــع التقــدير بيــان تالحــظ  -١
بشــأن إطــار وتالحــظ العمــل المتواصــل  )،٢٠١٣حزيــران/ يونيــو  ١٤-١٠، (هلســنكي، الثـامن بشــأن تعزيــز الصــحة

  ؛العمل القطري دمج الصحة في جميع السياسات من أجل إطار

  على ما يلي: ٢الدول األعضاء تحث  -٢

مناصـــرة الصـــحة وتعزيـــز اإلنصـــاف فـــي مجـــال الصـــحة كأولويـــة واتخـــاذ إجـــراءات فعالـــة بشـــأن   )١(
بما يشـمل القيـام  ٨-٦٥ع  ص  جى مع القرار بما يتماش للصحة واالقتصادية والبيئية المحددات االجتماعية

 الوقاية من األمراض غير السارية؛ بذلك في مجال

 شــــاملة لعــــدة قطاعــــات، وهياكــــلفعالــــة،  االقتضــــاء، تشــــريعات حســــبتشــــمل،  خطــــواتاتخــــاذ   )٢(
تمكن مثل أداة التقييم واالستجابة فيما يخص الصحة في المناطق الحضرية،  ،وموارد وأساليب، وٕاجراءات

وضع سياسات مجتمعية تأخذ في الحسـبان آثارهـا علـى محـددات الصـحة وحمايـة الصـحة واإلنصـاف  من
المحـددات االجتماعيـة وأوجـه  وتقـيس وتتبـعوأداء النظم الصحية وتتصدى لهذه اآلثـار،  في مجال الصحة

 التفاوت في مجال الصحة؛

مثـــل تقـــدير  والحفـــاظ عليهـــا، تنميـــة قـــدرات ومهـــارات مؤسســـية كافيـــة ومســـتدامة، عنـــد االقتضـــاء،  )٣(
الحلـول، والتفـاوض  وتحـري اآلثار الصحية للمبـادرات المتخـذة علـى صـعيد السياسـات فـي كـل القطاعـات،

 ،بما في ذلك ضمن السلطات الصـحية ومعاهـد البحـث والتطـوير المعنيـة على السياسات عبر القطاعات،
سـنة مــن منظـور الصــحة واإلنصـاف فــي مثـل معاهـد الصــحة العموميـة الوطنيــة، بغيـة تحقيــق حصـائل مح

  مجال الصحة وأداء النظم الصحية؛

اتخــــاذ اإلجــــراءات لالرتقــــاء بالصــــحة والحفــــاظ علــــى مصــــالح الصــــحة العموميــــة مــــن كــــل تــــأثير   )٤(
محـتمًال، وذلـك  مبرر له قد يتخذ شكًال من أشكال تضارب المصـالح، سـواء كـان حقيقيـًا أو متصـورًا أو ال

  طر وتعزيز العناية الواجبة والمساءلة وزيادة الشفافية في صنع القرارات والعمل؛من خالل إدارة المخا

                                                           
منظمـــة الصـــحة العالميـــة. اللجنـــة المعنيـــة بالمحـــددات االجتماعيـــة للصـــحة: تضـــييق الفجـــوة فـــي غضـــون جيـــل واحـــد:    ١

 .٢٠٠٨للصحة. جنيف، منظمة الصحة العالمية، اإلنصاف في الصحة بفضل اتخاذ إجراءات بشأن المحددات االجتماعية 

  منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي. ،وحسب االقتضاء    ٢
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المجتمعــــات المحليــــة والمجتمــــع  أصــــحاب المصــــلحة المعنيــــين، حســــب االقتضــــاء، مثــــلإشــــراك   )٥(
  المدني، في وضع السياسات وتنفيذها ورصدها عبر القطاعات؛

بالتشديد على ما للسياسات في القطاعـات  ٢٠١٥المساهمة في وضع خطة التنمية لما بعد عام   )٦(
الخارجـــة عـــن نطـــاق قطـــاع الصـــحة مـــن تـــأثير كبيـــر فـــي الحصـــائل الصـــحية، وبتحديـــد أوجـــه التـــآزر بـــين 

  أغراض سياسات قطاع الصحة والقطاعات األخرى؛ 

  المدير العام ما يلي: من تطلب  -٣

ظـر فيـه جمعيـة الصـحة العالميـة إعداد إطار للعمل القطري يتكيف مع مختلف السـياقات، كـي تن  )١(
، وســائر أصــحاب المصـــلحة ومنظمــات األمــم المتحــدة ١الثامنــة والســتون، بالتشــاور مــع الــدول األعضــاء

هلســـنكي بشـــأن دمـــج ، وفـــي حـــدود المـــوارد الراهنـــة، أخـــذًا فـــي االعتبـــار بيـــان المعنيـــين، حســـب االقتضـــاء
ميــة إلــى تحســين الصــحة وضــمان حمايــة وبهــدف دعــم الجهــود الوطنيــة الرا الصــحة فــي جميــع السياســات

الصحة واإلنصاف في مجال الصحة وأداء النظم الصحية، بمـا فـي ذلـك عـن طريـق اتخـاذ إجـراءات عبـر 
القطاعات بشأن محددات الصحة وعوامل الخطر الخاصة باألمراض غيـر السـارية، باالسـتناد إلـى أفضـل 

  المعارف والبينات المتاحة؛

مــا يلــزم مــن بنــاء  مــن أجــلالطلــب، للــدول األعضــاء  عنــدســاعدة التقنيــة، تــوفير اإلرشــادات والم  )٢(
بغيـة دمـج المنـاظير الخاصـة بالصـحة فـي سياسـات قطاعـات أخـرى غيـر قدرات وهياكل وآليات وعمليـات 

وتتبــع  الصــحة، حســب االقتضــاء، مــن خــالل تنفيــذ دمــج الصــحة فــي جميــع القطاعــات، ومــن أجــل قيــاس
  وأوجه التباين في الصحة؛ المحددات االجتماعية للصحة

بما يشمل تجميع وتحليل أفضل الممارسات مـن ، تعزيز دور المنظمة وقدراتها ومواردها المعرفية  )٣(
اإلرشادات والمساعدة التقنية من أجـل تنفيـذ السياسـات عبـر القطاعـات  بغية تقديم جانب الدول األعضاء،

عبـــر البـــرامج والمبـــادرات داخـــل التعـــاون علـــى مختلـــف مســـتويات تصـــريف الشـــؤون، وضـــمان االتســـاق و 
  المنظمة؛

األمــــم المتحــــدة والمصــــارف اإلنمائيــــة وســــائر  المنظمــــات داخــــل منظومــــةمواصــــلة العمــــل مــــع   )٤(
االعتبـارات الصـحية فـي  مـن أجـل تشـجيعها علـى مراعـاةالمنظمات والمؤسسات الدولية وتوفير القيادة لها 

بغيـة ، ٢٠١٥خطـة التنميـة لمـا بعـد عـام ، بما في ذلك في إطار المبادرات االستراتيجية الرئيسية ورصدها
الصــحية، بمــا فــي ذلــك المحــددات  والمحــدداتتحقيــق االتســاق والتــآزر مــع االلتزامــات المتعلقــة بالصــحة 

  في عملها مع الدول األعضاء؛، االجتماعية للصحة

مـن خـالل المجلـس  والستين، التاسعة إلى جمعية الصحة العالميةعن التقدم المحرز تقديم تقرير   )٥(
  التنفيذي.

  
  

  ٢٠١٤مايو  أيار/ ٢٤، التاسعةالجلسة العامة 
  ٩المحاضر الحرفية/ /٦٧ج   
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