
  
  
  
  
  
  
  

  ٨-٦٥ع  ص  ج    الستونو  الخامسةجمعية الصحة العالمية 
  ٢٠١٢أيار/ مايو  ٢٦

  WHA65.8    من جدول األعمال ٦-١٣البند 
  
  
  صيلة المؤتمر العالمي المعنيح  

  بالمحددات االجتماعية للصحة
  
  

  جمعية الصحة العالمية الخامسة والستون،
  

(ريو دي جانيرو، بعد النظر في التقرير الخاص بالمؤتمر العالمي المعني بالمحددات االجتماعية للصحة 
  ١)؛٢٠١١تشرين األول/ أكتوبر  ٢١-١٩البرازيل، 

  
وٕاذ تؤّكـــد، مجـــّددًا، علـــى تصـــميمنا علـــى اتخـــاذ مـــا يلـــزم مـــن إجـــراءات فـــي مجـــال المحـــددات االجتماعيـــة 

 ١٤-٦٢ج ص ع، مـن قبـل جمعيـة الصـحة العالميـة والمبلـور فـي القـرار جماعيـاً  للصحة على النحو الموافق عليـه،
، الـذي الحد من حاالت الغبن في المجال الصحي من خـالل العمـل الخـاص بالمحـددات االجتماعيـة للصـحةبشأن 

تحسين  :التوصيات الثالث الشاملة الصادرة عن اللجنة المعنية بالمحددات االجتماعية للصحة، أال وهييشير إلى 
ظروف المعيشة اليومية؛ ومعالجـة اإلجحـاف فـي توزيـع السـلطة والمـال والمـوارد؛ وقيـاس وفهـم المشـكلة وتقيـيم وقـع 

  اإلجراءات؛
  

وٕاذ تعتــرف بالحاجــة إلــى بــذل المزيــد مــن الجهــود لتعجيــل التقــدم فــي معالجــة اإلجحــاف فــي توزيــع المــوارد 
  على جميع المستويات؛الصحية والظروف التي تؤثر سلبًا على الصحة 

  
وٕاذ تعتــرف أيضــًا بالحاجــة إلــى الحفــاظ علــى صــحة الســكان بصــرف النظــر عــن االنكمــاش االقتصــادي 

  العالمي؛ 
  

بأّن اإلنصاف في مجال الصحة من األهداف والمسـؤوليات المشـتركة ويتطلـب مشـاركة كـل وٕاذ تقّر كذلك 
مجتمـع الـدولي،  فـي عملـين عـالميين بعنـوان "الجميـع قطاعات الحكومة، وشرائح المجتمـع كافـة، وجميـع أعضـاء ال

  ؛ متحدون من أجل اإلنصاف"، و"توفير الصحة للجميع"
  

وٕاذ تسـّلم بفوائـد التغطيـة الشـاملة بالخـدمات الصـحية فـي تعزيـز اإلنصـاف فـي المجـال الصـحي والحـد مــن 
  الفقر؛ 
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الصـحة هـدفًا وطنيـًا وٕاقليميـًا وعالميـًا وٕاذ تؤّكد من جديد على اإلرادة السياسـية لجعـل اإلنصـاف فـي مجـال 
وضمان األمـن الغـذائي والتغـذوي، والحصـول علـى  - مثل القضاء على الجوع والفقر - ومواجهة التحديات القائمة

األدوية المأمونة والناجعة والجيدة بأسعار معقولة وعلى ميـاه الشـرب المأمونـة وخـدمات اإلصـحاح، وفـرص العمـل، 
ماية االجتماعية، وحماية البيئة، وتحقيق النمو االقتصادي المنصف بتنفيـذ إجـراءات حازمـة فـي والعمل الالئق والح

  مجال المحددات االجتماعية للصحة في كل القطاعات وعلى جميع المستويات؛
  

وٕاذ ترّحــب بمناقشــات ونتــائج المــؤتمر العــالمي المعنــي بالمحــددات االجتماعيــة للصــحة (ريــو دي جــانيرو، 
  )،٢٠١١تشرين األول/ أكتوبر  ٢١-١٩البرازيل، 

  
بشــأن المحــددات االجتماعيــة للصــحة، الــذي اعتمــده المــؤتمر العــالمي المعنــي  ريــو السياســيإعــالن  تؤيــد  -١

  ومنظمة الصحة العالمية؛ ٢الذي ُيعتبر إسهامًا كبيرًا في عمل الدول األعضاء ١بالمحددات االجتماعية للصحة،
  
   ٢الدول األعضاء على القيام بما يلي: تحثّ   -٢

الوفاء بالتعهدات التي قطعتها في إعالن ريو السياسي بشأن المحددات االجتماعية للصـحة فيمـا   )١(
) وتعزيــــز المشــــاركة فــــي رســــم ٢) تحســــين تصــــريف الشــــؤون فــــي مجــــالي الصــــحة والتنميــــة، (١يخــــص (

طاع الصحة نحو الحد من اإلجحـاف فـي الصـحة، ) واالستمرار في إعادة توجيه ق٣السياسات وتنفيذها، (
) ورصــــد التقــــدم المحــــرز وتعزيــــز ٥) وتعزيــــز تصــــريف الشــــؤون والتعــــاون علــــى المســــتوى العــــالمي، (٤(

  المساءلة؛

وضع ودعم السياسات واالستراتيجيات والبرامج وخطط العمل التي تتناول المحـددات االجتماعيـة   )٢(
طة وآليات المساءلة محّددة فيها بوضوح وأن تُتاح الموارد الالزمـة للصحة، على أن تكون األهداف واألنش

  لتنفيذها؛

تقــــديم الــــدعم الــــالزم لزيــــادة تطــــوير نهــــج "دمــــج الصــــحة فــــي جميــــع السياســــات" كوســــيلة لتعزيــــز   )٣(
  اإلنصاف في مجال الصحة؛  

اعـات األخـرى بناء قدرات راسمي السياسات والمـديرين وعمـال البـرامج فـي القطـاع الصـحي والقط  )٤(
  من أجل تيسير العمل في مجال المحددات االجتماعية للصحة؛

إيـــالء االعتبـــار الواجـــب للمحـــددات االجتماعيـــة للصـــحة فـــي إطـــار المـــداوالت الخاصـــة بالتنميـــة   )٥(
)، وفــي المــداوالت الجاريــة وســائر ٢٠المســتدامة، الســيما مــؤتمر األمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة (ريــو +

  مم المتحدة ذات الصلة بالصحة؛محافل األ
  
المجتمــع الــدولي تقــديم الــدعم الــالزم للوفــاء بالتعهــدات التــي ُقطعــت فــي إعــالن ريــو السياســي بشــأن  تناشــد  -٣

  المحددات االجتماعية للصحة بخصوص العمل بصدد المحددات المذكورة بوسائل منها ما يلي:

الميـــــة فـــــي تصـــــريف الشـــــؤون الصـــــحية دعـــــم الـــــدور القيـــــادي الـــــذي تؤديـــــه منظمـــــة الصـــــحة الع  )١(
االجتماعيـة  الصعيد العالمي، وفي تعزيز مواءمـة السياسـات والخطـط واألنشـطة الخاصـة بالمحـددات على

المتحـدة والمصـارف اإلنمائيـة  للصحة مع سياسات وخطط وأنشـطة مؤسسـاتها الشـريكة فـي منظومـة األمـم

                                                           
  .٣انظر الملحق      ١

  منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمية حسب االقتضاء.و      ٢
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وغيرهــــا مــــن المنظمــــات الدوليــــة الرئيســــية، بوســــائل منهــــا أنشــــطة التوعيــــة المشــــتركة، وفــــي تيســــير تــــوفير 
  المساعدة المالية والتقنية إلى البلدان واألقاليم، السيما البلدان النامية؛  

البلدان، وذلـك بتيسـير  تعزيز التعاون الدولي من أجل تدعيم اإلنصاف في مجال الصحة في كل  )٢(
العمل، وفق شروط متفق عليها، على نقل الخبرات والتكنولوجيـات والبيانـات العلميـة فـي مجـال المحـددات 
االجتماعيــــة للصــــحة، فضــــًال عــــن تبــــادل الممارســــات الجيــــدة الخاصــــة بــــإدارة عمليــــات وضــــع السياســــات 

  المشتركة بين القطاعات. 

  لية؛تيسير الحصول على الموارد الما  )٣(
  
٪ من الناتج القـومي اإلجمـالي ٠‚٧البلدان المتقدمة التي تعّهدت ببلوغ الغاية المتمّثلة في تخصيص  تحثّ   -٤

، والبلدان المتقدمـة التـي لـم تقـم بـذلك بعـد، علـى بـذل جهـود إضـافية ٢٠١٥للمساعدة اإلنمائية الرسمية بحلول عام 
تحـث أيضـًا البلـدان الناميـة علـى االسـتناد إلـى التقـدم المحـرز ملموسة من أجل الوفاء بالتزاماتهـا فـي هـذا الصـدد. و 

  في ضمان استخدام المساعدة اإلنمائية الرسمية، بفعالية، للمساعدة على بلوغ األهداف والغايات اإلنمائية؛ 
  

  من المدير العام ما يلي: تطلب  -٥

للمحـددات االجتماعيـة للصـحة لـدى تقيـيم االحتياجـات الصـحية العالميـة، إيالء االعتبار الواجـب   )١(
  بما في ذلك في عملية إصالح المنظمة وفي عمل المنظمة مستقبًال؛ 

ـــو ا  )٢( ـــدول األعضـــاء فـــي تنفيـــذ إعـــالن ري ـــى ال ـــدعم الـــالزم إل لسياســـي بشـــأن المحـــددات تقـــديم ال
الصــحة فــي جميــع السياســات" بغــرض معالجــة نهــج "دمــج االجتماعيــة للصــحة باتبــاع نهــوج مــن قبيــل 

  ؛المحددات االجتماعية للصحة

العمـــل، بشـــكل وثيـــق، مـــع ســـائر المؤسســـات فـــي منظومـــة األمـــم المتحـــدة فـــي مجـــاالت التوعيـــة   )٣(
والبحــوث وبنــاء القــدرات وتقــديم المســاعدة التقنيــة المباشــرة إلــى الــدول األعضــاء لتمكينهــا مــن العمــل بشــأن 

  عية للصحة؛ المحددات االجتما

االســــتمرار فــــي التــــرويج ألهميــــة دمــــج الجوانــــب الخاصــــة بالمحــــددات االجتماعيــــة للصــــحة فــــي   )٤(
اجتماعــات األمــم المتحــدة وغيرهــا مــن االجتماعــات الرفيعــة المســتوى القادمــة ذات الصــلة بالصــحة و/ أو 

  التنمية االجتماعية، واالستمرار في التوعية بها؛

ـــ  )٥( ـــديم تقريـــر إلـــى جمعيت ـــة والســـتين، مـــن خـــالل تق ي الصـــحة العـــالميتين السادســـة والســـتين والثامن
المجلــــس التنفيــــذي، عــــن التقــــدم المحــــرز فــــي تنفيــــذ هــــذا القــــرار وٕاعــــالن ريــــو السياســــي بشــــأن المحــــددات 

  االجتماعية للصحة.
  

  ٢٠١٢أيار/ مايو  ٢٦، العاشرةالجلسة العامة   
  ١٠/ المحاضر الحرفية/٦٥ج  
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