
  ٦٧/٢٥ج  والستون السابعةجمعية الصحة العالمية  
  ٢٠١٤ آذار/ مارس ١٤  األعمال المؤقتمن جدول  ٦-١٤البند 

  A67/25    
  
  
  

  المساهمة في التنمية االجتماعية واالقتصادية:
  القطاعات من أجل تحسينإجراءات مستدامة عبر 

  الصحة واإلنصاف في مجال الصحة
  

 ةمانتقرير من األ
  

فــي دورتــه الرابعــة والثالثــين بعــد  ١٣٤/٥٤م تلوثيقــة اأحــاط المجلــس التنفيــذي علمــًا بإصــدار ســابق مــن   -١
  أدناه. ٦و ٥و ٤وجرى تحديث المعلومات الواردة في الفقرات  ٨.٢ق١٣٤م تواعتمد القرار  ١،المائة

  
  

  الصحة جمعية من المطلوب اإلجراء
  
جمعيــة الصــحة مــدعوة إلــى اإلحاطــة علمــًا بــالتقرير وٕالــى اعتمــاد مشــروع القــرار الــذي أوصــى بــه المجلــس   -٢

  .٨ق١٣٤م تالتنفيذي في القرار 
  
  

                                                           
 ٣، الفـرع والتاسـعة ةسـابعال تانالرابعة والثالثـين بعـد المائـة، الجلسـلمجلس التنفيذي في دورته ل المحاضر الموجزةانظر     ١

 .(باإلنكليزية)

إلـى األمانـة  اآلثـار الماليـة واإلداريـة المترتبـة بالنسـبةو لالطـالع علـى القـرار  ١/ سـجالت/١٣٤/٢٠١٤م تانظر الوثيقـة     ٢
 نتيجة اعتماده.
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  ١٣٤/٥٤م ت  المجلس التنفيذي    
  ٢٠١٤ يناير الثاني/ كانون ١٧  بعد المائة ة والثالثونرابعالالدورة 
    EB134/54  من جدول األعمال المؤقت ٧-٨البند 

  
  
  

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

  (متابعة مجال الصحة الصحة واإلنصاف في
  بشأن تعزيز الصحة) العالمي الثامن المؤتمر

  
  

  تقرير من األمانة
  
 
هلســـنكي، (حصـــيلة المـــؤتمر العـــالمي الثـــامن بشـــأن تعزيـــز الصـــحة يتضـــمن هـــذا التقريـــر معلومـــات عـــن   -١

وقــــد شــــاركت حكومــــة فنلنــــدا والمنظمــــة فــــي تنظــــيم المــــؤتمر العــــالمي ). ٢٠١٣يونيــــو  /حزيــــران ١٤إلــــى  ١٠ مــــن
  :إلى تحقيق ما يلي رـالمؤتمسعى و . يـي هلسنكـة فـة الفنلنديـوالصح ةـه وزارة الشؤون االجتماعيـاستضافت الذي

تيســير تبــادل التجــارب والــدروس المستخلصــة وتقــديم التوجيهــات بشــأن اآلليــات الفعالــة للنهــوض   (أ)
  بين القطاعات؛المشترك بالعمل 

  السياسات؛للتغلب على العوائق وبناء القدرات لدمج الصحة في جميع  الُنهجاستعراض   (ب)

المعنيـــة بالمحـــددات االجتماعيـــة للصـــحة مـــن خـــالل دمـــج تنفيـــذ توصـــيات اللجنـــة تحديـــد فـــرص   (ج)
  الصحة في جميع السياسات؛

دمـج الصـحة فـي جميـع  مجـالفـي لالسـتثمار تحديد الحاالت االقتصادية واإلنمائيـة واالجتماعيـة   (د)
  ؛واستعراضها السياسات

  الصحة في تجديد الرعاية الصحية األولية وٕاصالحها؛تعزيز جهود مساهمة النظر في   )ه(

استعراض التقدم المحرز في مجال تعزيز الصحة وأثر هـذا المجـال واإلنجـازات المحققـة فيـه منـذ   (و)
  ).١٩٨٦نوفمبر  /تشرين الثاني ٢١انعقاد المؤتمر الدولي األول بشأن تعزيز الصحة (أوتاوا، 
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بشأن تعزيز الصحة آخر مؤتمر من سلسلة مؤتمرات الخبراء العالمية بشأن وكان المؤتمر العالمي الثامن   -٢
 ) وميثــاق أوتــاوا١٩٧٨بشــأن الرعايــة الصــحية األوليــة (آتــا  - إعــالن ألمــامــن أصــًال المســتلهمة  ١تعزيــز الصــحة
كعنصـرين محـوريين والسياسة العامة الصحية حددت العمل المشترك بين القطاعات  التي )١٩٨٦(لتعزيز الصحة 
وشـارك . في مجال الصـحة وٕاعمـال الحـق فـي الصـحة كحـق مـن حقـوق اإلنسـانوتحقيق اإلنصاف لتعزيز الصحة 

أقل بلدًا من  ٢٦المؤتمر بمن فيهم ممثلون من دولة عضوًا في  ١٢٢وخبيرًا من  اً مسؤوًال حكومي ٦٥٩ ما مجموعه
ألمــم المتحــدة ومنظمــات حكوميــة منظومــة امنظمــات تابعــة ل ١٠منظمــة غيــر حكوميــة و ٢٠البلــدان نمــوًا وحــوالي 

  .دولية
  
تــــدعى إلــــى المشــــاركة فيــــه كــــل الــــدول وكــــان هــــذا المــــؤتمر أول مــــؤتمر مــــن سلســــلة المــــؤتمرات الثمانيــــة   -٣

ينتمــي (ن للمشــاركة فــي المــؤتمر يْ لــب فيــه مــن الــدول األعضــاء تعيــين ممثَلــطُ  خطــاب دوريوقــد أرســل . األعضــاء 
التمويـل لتغطيـة تكـاليف مشـاركة منـدوب واحـد لكـل بلـد  وقُـدم). قطاع الصـحة واآلخـر إلـى قطـاع آخـرأحدهما إلى 

  .١-٥٠ع  ص  جمن البلدان األقل نموًا وفقًا للقرار 
  

  الحصائل
  
هلســنكي بشــأن دمــج الصــحة فــي جميــع السياســات الــذي اعتمــده  بيــانحصــائل المــؤتمر الرئيســية  شــملت   -٤

دمج الصحة فـي ب اإلطار الخاص" المؤتمر وثيقة بعنوان عقب تدَّ عِ أُ وعالوة على ذلك،  ٢المشاركون في المؤتمر.
  ٣."جميع السياسات من أجل العمل القطري

  
 شــملت القطريــة واألدلــة العمليــة التــيعــددًا كبيــرًا مــن األمثلــة تحضــير المــؤتمر أعــدت المنظمــة  وفــي إطــار  -٥

مركـز و وشـرق المتوسـط  وجنـوب شـرق آسـيا ألفريقيـا واألمـريكتيناإلقليميـة المنظمـة مكاتـب  أعـدتهادراسات حـاالت 
للعمـل ثمـة إطـار إقليمـي و  .وأدلـة نشـرها المكتـب اإلقليمـي ألوروبـا التنمية الصحية التـابع للمنظمـة، كـوبي، اليابـان،

ت مجموعــة مــن دّ ِعــأُ و  .صــيغته النهائيــة ه فــيعلــى وضــع المكتــب اإلقليمــي لجنــوب شــرق آســياأيضــًا  يعمــلالقطــري 
أعـدت أمثلـة علـى األنشطة التدريبية وأجري تدريب في المكتب اإلقليمي لغـرب المحـيط الهـادئ. وفضـًال عـن ذلـك، 

وبثـت كـل الجلسـات العامـة علـى شخصية علـى الفيـديو  رؤية ٢٠ أكثر من تالممارسات الجيدة وأدلة عملية وسجل
  ٤.اإلنترنت

  
  إجراءات المتابعة الفورية

  
نشـر حصـائل المـؤتمر الرئيسـية بمـا فيهـا مجموعـة مختـارة مــن تقـّرر  المقـرر اتخـاذ اإلجـراءات التاليـة:مـن   -٦

سـتعراض الوتعمـل المنظمـة مـع شـركائها  ٢٠١٤ بحلـول شـهر حزيـران/ يونيـو العروض القطرية في مجلة أكاديمية
                                                           

) ١٩٩١( ، الســويد) وساندســفال١٩٨٨( ، أســتراليا) وأدياليــد١٩٨٦أوتــاوا (تشــمل السلســلة المــؤتمرات التــي عقــدت فــي     ١
  ).٢٠١٣) وهلسنكي (٢٠٠٩) ونيروبي (٢٠٠٥) وبانكوك (٢٠٠٠) ومكسيكو سيتي (١٩٩٧وجاكارتا (

  على العنوان اإللكتروني التالي ةمتاح المعلومات    ٢
 http://www.who.int/healthpromotion/conferences/8gchp/statement_2013/en/index.html )كــانون  ١٥فــي  تــم االطــالع

  ).٢٠١٤ يناير /الثاني
  على العنوان اإللكتروني التالي ةمتاح المعلومات    ٣

http://www.who.int/healthpromotion/frameworkforcountryaction/en ٢٠١٤كانون الثاني/ يناير  ١٧ (تم االطالع في.(  
  اإللكتروني التالي: ى الموقعـــة علـــة متاحـــو المعنيــالفيدي التــتسجي    ٤
 http://healthpromotion2013.org/media-healthpromotion2013/videos  )٢٠١٤ آذار/ مارس ٥ في تم االطالع.(  
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جـال تعزيـز دمـج الصـحة فـي التقـدم المحـرز فـي م وسـوف ُيسـتعرض االقتضـاءوتنفيـذه حسـب  إطار العمل القطـري
  .٢٠١٦جميع السياسات خالل المؤتمر العالمي التاسع المزمع عقده في أواخر عام 

    
  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي

  
  المجلس مدعو إلى اإلحاطة علمًا بهذا التقرير.  -٧
  
  

=     =     =  


