
  
  
  
  
  
  
  

  ١٤-٦٢ع ص ج    الستون والثانيةجمعية الصحة العالمية 
  ٢٠٠٩مايو /  أيار٢٢

  WHA62.14     من جدول األعمال٥-١٢البند 
  
  
  

  الحد من حاالت الغبن في المجال الصحي
  من خالل العمل الخاص بالمحددات االجتماعية للصحة

  
  

  جمعية الصحة العالمية الثانية والستون،  
  

  ١رير اللجنة المعنية بالمحددات االجتماعية للصحة؛بعد النظر في تق  
  

وإذ تشير إلى التوصيات الثالث الشاملة الصادرة عن اللجنة المعنية بالمحددات االجتماعية للـصحة،                
 تحسين ظروف المعيشة اليومية؛ ومعالجة اإلجحاف في توزيع السلطة والمال والموارد؛ وقياس وفهم         :أال وهي 

   اإلجراءات؛المشكلة وتقييم وقع
  

 وإلى دستورها الذي يؤكـد      ١٩٤٨وإذ تشير إلى العيد الستين إلنشاء منظمة الصحة العالمية في عام              
على أن التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه هو أحد الحقوق األساسية لكل إنسان دون تمييز بـسبب                   

  االجتماعية؛العنصر أوالدين أو العقيدة السياسية أو الحالة االقتصادية أو 
  

 آتـا عـام     –وإذ تشير إلى العيد الثالثين للمؤتمر الدولي للرعاية الصحية األولية الذي عقد في ألمـا                  
 والذي أكد من جديد على القيمة األساسية لإلنصاف في الصحة ودشَّن االستراتيجية العالميـة للرعايـة              ١٩٧٨

  الصحية األولية من أجل توفير الصحة للجميع؛
  

القـرار  (والسيما ضرورة العمل المشترك بـين القطاعـات       " توفير الصحة للجميع  "ر بمبادئ   وإذ تذكِّ   
  ؛)٤٣-٣٠ع ص ج
  

وإذ تؤكد أهمية التصدي للمحددات الصحية األعم والنظر في اإلجراءات والتوصيات التي حددت في                
 الصحة إلى ميثـاق بـانكوك       سلسلة المؤتمرات الدولية المعنية بتعزيز الصحة، من ميثاق أوتاوا بشأن تعزيز          

بشأن تعزيز الصحة في عالم تسوده العولمة، كي يصبح تعزيز الصحة بنداً محورياً في برنامج عمل التنميـة                  
  ؛)٢٤-٦٠ع ص جالقرار (العالمي باعتباره من المسؤوليات األساسية للحكومات 

  

                                                           
 .٦٢/٩ الوثيقة ج   ١
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أللفية بخصوص بلـوغ المرامـي      وإذ تشير إلى توافق اآلراء عالمياً على إعالن األمم المتحدة بشأن ا             
، وإلى القلق إزاء عدم تحقيق تقدم كاف نحو هذه المرامي في بعض األقاليم              ٢٠١٥اإلنمائية لأللفية بحلول عام     

  بحلول منتصف المدة؛
  

 الذي يستهل الرصد السنوي من جانـب جمعيـة          ١٨-٦١ج ص ع  وإذ ترحب في هذا الصدد بالقرار         
   لأللفية؛الصحة لبلوغ المرامي اإلنمائية

  
 عن الرعاية الصحية األولية وتركيز التقرير       ٢٠٠٨١التقرير الخاص بالصحة في العالم      وإذ تشير إلى      

  على سبل تحسين اإلنصاف من خالل إصالح النظم الصحية وغيرها من النظم المجتمعية؛
  

الـصحة، وإذ   وإذ تدرك أن مواجهة تدهور البيئة وتغير المناخ تشمل مسائل تتعلق باإلنـصاف فـي                  
تالحظ أن من المتوقع أن يؤثر تغير المناخ تأثيراً سلبياً على صحة المجموعات السكانية الضعيفة والمهمـشة                 

  ؛)١٩-٦١ع ص جالقرار (
  

  وإذ تدرك الحقوق المتعلقة بالتباينات المتسعة في متوسط العمر المأمول في جميع أنحاء العالم؛  
  

  على حاالت الغبن في الصحة ذات الصلة بنوع الجنس؛وإذ تعلق أهمية قصوى على القضاء   
  

وإذ تقر بأن ماليين األطفال في العالم ال يحققون كامل إمكاناتهم وبأن االستثمار في إيـصال الـدعم                    
الشامل في مرحلة النمو المبكر للطفل إلى جميع األطفال يعد خطوة أساسية لتحقيق اإلنصاف في الصحة طيلة                 

  العمر؛
  

 أن تحسين الظروف االجتماعية غير المواتية يعد قـضية مـن قـضايا الـسياسة العامـة                  وإذ تدرك   
  االجتماعية في المقام األول؛

  
وإذ تشير إلى ضرورة تحسين التنسيق بين الجهود العالمية والوطنية ودون الوطنيـة فـي التـصدي                   

ام في الوقت ذاته بتعزيز التنميـة       للمحددات االجتماعية للصحة من خالل العمل على نطاق القطاعات، مع القي          
االجتماعية واالقتصادية، مع تفهم أن هذا العمل يتطلب التعاون من قبل شركاء عدة، بمن فيهم المجتمع المدني                 

  ؛والقطاع الخاص
  

 مـن   ٢وإذ تضع في اعتبارها الدور الهام الذي تضطلع به اآلليات العالمية القائمة لتصريف الـشؤون                
عضاء في توفير الخدمات األساسية الضرورية للصحة، وتنظيم السلع والخدمات التي لهـا             أجل دعم الدول األ   

  تأثير كبير في الصحة، وضرورة تحديد مسؤولية الشركات، 
  
   عن تقديرها للعمل الذي قامت به اللجنة المعنية بالمحددات االجتماعية للصحة؛تعرب  -١
  

                                                           
 اآلن أكثر مـن أي      -الرعاية الصحية األولية    : ٢٠٠٨التقرير الخاص بالصحة في العالم      .   منظمة الصحة العالمية      ١

 .٢٠٠٨جنيف، منظمة الصحة العالمية، . وقت مضى
 .٢٠٠٧، جنيف، منظمة الصحة العالمية ٤٦، الطبعة الوثائق األساسية انظر    ٢
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األمم المتحدة والهيئات الحكومية الدولية والمجتمع المدني        المجتمع الدولي، بما في ذلك وكاالت        تناشد  -٢
  :يلي والقطاع الخاص، القيام بما

  
  ١اإلحاطة علماً بالتقرير الختامي للجنة المعنية بالمحددات االجتماعية للصحة وبتوصياته؛  )١(
  
مة بـشأن   اتخاذ ما يلزم من إجراءات، بالتعاون مع الدول األعضاء في المنظمة وأمانة المنظ              )٢(

تقدير آثار السياسات والبرامج على حاالت الغبن في الصحة وبشأن التصدي للمحددات االجتماعيـة              
  للصحة؛

  
العمل عن كثب مع الدول األعضاء في المنظمة وأمانة المنظمة التخاذ ما يلزم من التـدابير                  )٣(

لسكان كافة والحـد    بغية تعزيز اإلنصاف في الصحة في إطار كل السياسات من أجل تحسين صحة ا             
  من حاالت الغبن في الصحة؛

  
مراعاة اإلنصاف في مجال الصحة لدى العمل على بلوغ المرامي اإلنمائية العالمية األساسية               )٤(

ووضع مؤشرات من أجل رصد التقدم والنظر في تعزيز التعاون الدولي فـي معالجـة المحـددات                 
  لمجال الصحي؛ االجتماعية للصحة وفي الحد من حاالت الغبن في ا

  
  : الدول األعضاء على ما يليتحث  -٣

  
التصدي للمحددات االجتماعية للصحة داخل البلدان وعبرها من خـالل االلتـزام الـسياسي                )١(

باعتبار ذلك شاغالً وطنيـاً،  " تضييق الفجوة في غضون جيل واحد    "بخصوص المبادئ الرئيسية بشأن     
ين القطاعات من أجل الصحة بغيـة إدراج اإلنـصاف فـي            ومالئماً لتنسيق وإدارة العمل المشترك ب     

المجال الصحي في التيار العام لكل السياسات، حسب االقتـضاء، باسـتخدام أدوات تقيـيم الـصحة                 
  واإلنصاف في المجال الصحي؛ 

  
وضع وتنفيذ مرامٍ واستراتيجيات لتحسين الصحة العمومية مع التركيز على حاالت الغبن في               )٢(

  الصحة؛
  
وضع اإلنصاف في الصحة في االعتبار في كل السياسات الوطنية التي تعـالج المحـددات                 )٣(

االجتماعية للصحة والنظر في وضع وتعزيز سياسات شاملة للحماية االجتماعية للجميع بما في ذلـك               
تعزيز الصحة والوقايـة مـن المـرض، والرعايـة الـصحية وتعزيـز تـوفير وإتاحـة الـسلع                    

  ية للصحة والعافية؛ الضرور والخدمات
  
ضمان الحوار والتعاون بين القطاعات المعنية بهدف دمج الصحة في الـسياسات العموميـة                )٤(

  ذات الصلة وتعزيز العمل المشترك بين القطاعات؛
  

                                                           
العدالة واإلنصاف في المجال    : تضييق الفجوة في غضون جيل واحد     .   اللجنة المعنية بالمحددات االجتماعية للصحة        ١

التقرير الختامي للجنة المعنية بالمحددات االجتماعية      . إجراءات حول المحددات االجتماعية للصحة    الصحي بفضل اتخاذ    
 .٢٠٠٨جنيف، منظمة الصحة العالمية، . للصحة
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زيادة الوعي لدى مقدمي الخدمات من القطاعين العام والخاص بشأن كيفية وضع المحـددات         )٥(
  ند تقديم خدمات الرعاية إلى مرضاها؛االجتماعية في االعتبار ع

  
اإلسهام في تحسين ظروف الحياة اليومية بما يسهم في التمتع بالصحة والرفـاه االجتمـاعي                 )٦(

  طيلة العمر، وذلك بإشراك جميع الشركاء المعنيين، بمن فيهم المجتمع المدني والقطاع الخاص؛
  
من يعانون من التهميش، واتخاذ الخطـوات       اإلسهام في تمكين األفراد والجماعات، والسيما         )٧(

  الكفيلة بتحسين الظروف المجتمعية التي تمس صحتهم؛
  
استحداث طرق وبينات جديدة، أو استخدام الطرق والبينات الموجودة، مما هو مصمم حسب               )٨(

لغبن السياقات الوطنية من أجل التصدي للمحددات االجتماعية والمماالت االجتماعية للصحة وحاالت ا           
  في الصحة؛

  
تطوير واستخدام نظم المعلومات الصحية وقدرات البحوث، وتحسينها عند اللزوم، من أجـل               )٩(

رصد وقياس صحة المجموعات السكانية الوطنية، مع البيانات المصنفة، مثل الـسن نـوع الجـنس                
ثما سـمح بـذلك     واالنتماء العرقي والعنصر والطائفة والمهنة ومستوى التعليم والدخل والتوظيف حي         

القانون والسياق الوطنيان كي يتسنى كشف حاالت الغبن في الصحة وقياس تأثير السياسات العامة في               
  اإلنصاف في الصحة؛

  
  : المدير العام ما يليتطلب إلى  -٤

  
العمل عن كثب مع الوكاالت الشريكة في نظام متعدد األطراف بشأن التدابير المالئمة التـي                 )١(

ت االجتماعية للصحة وتعزيز االتساق في السياسات لتقليل حاالت الغبن في الـصحة             تتصدى للمحددا 
إلى أدنى حد، والدعوة إلى جعل هذا الموضوع يحتل مرتبة متقدمة في برامج العمل العالمية للتنميـة                 

  والبحوث؛
  
ـ               )٢( ددات تعزيز القدرات داخل المنظمة إلعطاء أولوية كافية للمهام المعنية ذات الـصلة بالمح

  االجتماعية للصحة، وذلك من أجل الحد من حاالت الغبن في الصحة؛
  
جعل المحددات االجتماعية للصحة مبدًأ توجيهياً من أجل تنفيـذ تـدابير تـشمل مؤشـرات                  )٣(

موضوعية من أجل رصد المحددات االجتماعية للصحة عبر مجـاالت العمـل، وتعزيـز التـصدي                
 الحد من حاالت الغبن في الصحة، باعتبار ذلك من أغـراض            للمحددات االجتماعية للصحة من أجل    

  كل مجاالت عمل المنظمة، والسيما برامج الصحة العمومية ذات األولوية؛
  
دعم الدور األساسي للدول األعضاء في تعزيز إتاحة الخدمات األساسية الضرورية للـصحة               )٤(

  ب االقتضاء؛ وتنظيم السلع والخدمات التي لها تأثير كبير في الصحة، حس
  
ضمان أن يعنى العمل الجاري من أجل بعث الرعاية الصحية األولية من جديد بالمحـددات                 )٥(

  ؛٢٠٠٨التقرير الخاص بالصحة في العالم االجتماعية للصحة ومواءمته مع ذلك، مثلما أوصى به 
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 للتـصدي   تقديم الدعم إلى الدول األعضاء في اتباع نهج لتعميم الصحة في كـل الـسياسات                )٦(
  لحاالت الغبن في الصحة؛

  
تقديم الدعم إلى الدول األعضاء، عند الطلب، في تنفيذ تدابير تستهدف تحقيق التكامـل فـي                  )٧(

التركيز على المحددات االجتماعية للصحة على نطاق جميع القطاعات المعنية، وفي تصميم قطاعاتها             
 أو إعادة تصميم تلك القطاعات إذا اقتـضت         الصحية على نحو يتيح التصدي لها على النحو المالئم،        

  الضرورة ذلك؛
  
تقديم الدعم إلى الدول األعضاء، عند الطلب، في تعزيز جهودها الخاصـة بقيـاس وتقيـيم                  )٨(

المحددات االجتماعية للصحة، وأسباب حاالت الغبن في الصحة، ووضع أهداف خاصة باإلنصاف في             
  الصحة ورصد تنفيذها؛

  
لخاصة بالسياسات والتدخالت الفعالة الرامية إلى تحسين الصحة عن طريـق           دعم البحوث ا    )٩(

التصدي للمحددات االجتماعية للصحة والتي تفيد أيضاً في تعزيز قدرات البحوث وتعزيـز التعـاون               
  على البحوث؛

  
دعم المديرين اإلقليميين في إعداد محور تركيز إقليمي على المسائل المتعلقـة بالمحـددات                )١٠(
جتماعية للصحة، وفي إشراك مجموعة بلدان أوسع نطاقاً في هذه المسألة، وفقاً لظروف ومـشاكل               اال

  كل إقليم؛
  
عقد تظاهرة عالمية، بمساعدة من الدول األعضاء، قبل جمعية الـصحة العالميـة الخامـسة                 )١١(

لخطر في حـاالت    والستين من أجل مناقشة الخطط المجددة فيما يتعلق بالتصدي لالتجاهات المنذرة با           
  الغبن في الصحة، من خالل معالجة المحددات االجتماعية للصحة؛

  
تقييم أداء اآلليات العالمية القائمة لتصريف الشؤون بغية معالجة المحددات االجتماعية للصحة           )١٢(

  والحد من حاالت الغبن في الصحة؛ 
  
 جمعية الـصحة العالميـة الخامـسة        تقديم تقرير عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار إلى           )١٣(

  .والستين عن طريق المجلس التنفيذي
  

  ٢٠٠٩مايو /  أيار٢٢، الثامنةالجلسة العامة   
  ٨/المحاضر الحرفية/ ٦٢ج   
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