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ويجـري فـي . فـي هـذا المجـال أنشـطةإلقلـيم التابعـة لمـن الـدول األعضـاء استهل فعًال عدد قليـل )، و ٢٠١٢سبتمبر 
وزارة الصــحة قـد طلبـت ات االجتماعيـة للصـحة، و دحـدّ ملبشـأن اجمهوريـة إيـران اإلسـالمية تنفيـذ خطـة عمـل وطنيـة 

بحـوث  إنشاء مراكزعلى مستوى المقاطعات كافة لعلوم الطبية والخدمات الصحية امن جامعات ثقيف الصحي والت
  .اإلنصافبشأن  القائمةفجوة الاتخاذ تدابير لسد و البّينات ة من أجل جمع مذكور ات الحّددممعنية بال

  
ـــ  -٦ ـــيم ات االجتماعيـــة للصـــحة مـــن أجـــل حـــّددملبـــإجراء اســـتعراض لقليمـــي ألوروبـــا المكتـــب اإل فوقـــد كّل تقي

وداخلهـا والبـالغ عــددها التابعـة لإلقلــيم لــدول األعضـاء ابـين فيمـا الفجـوة الصــحية التــي تقـف وراء سـباب األوتقصـي 
ــــة ٥٣ ــــق اإلطــــو . دول ــــبتطبي ــــاهيمي ال ــــة بالوضــــعته ي ذار المف ــــة المعني ــــة للحــــّددماللجن  حــــّددصــــحة، ات االجتماعي

هــــو اإلطــــار السياســــاتي ، و ٢٠٢٠عــــام لالصــــحة إطــــار  فــــيإجــــراءات إدراج أوصــــى بــــجديــــدة و بّينــــات االســــتعراض 
هــذا و  ٢٠١٢.١ســبتمبر أيلــول/ اللجنــة اإلقليميــة ألوروبــا فــي تــه الصــحة والرفــاه الــذي اعتمدبشــأن  األوروبــي الجديــد

بمــا تحديــدًا ها الــذي يناســب ســياقه وفقــًا للن تكيفــمــن أ البلــدان األوروبيــةيمّكــن إطــار تــوجيهي عبــارة عــن هــو ار اإلطــ
باتبـاع ات االجتماعيـة للصـحة حـّددملمعالجـة امـن خـالل  ي التمتـع بهـافـ جحـافمن حاالت اإل حدّ يحة و لصيعّزز ا

  ة.يلصحاتصريف الشؤون تحسين و  "كلك الحكومة وشرائح المجتمعمستويات تشمل "هج نُ 
  
توضــيح و  الصــحيةهــا وآثار  يةنهج السياســاتالــالقطاعــات و بــرامج عمــل عــن ســائر معلومــات تــوفير بفضــل و   -٧
التــي تعقــدها القطاعيــة سلســلة جلســات اإلحاطــة اإلعالميــة فــإن الغــرض مــن ، فيهــاالتعــاون التــي ُيحتمــل مجــاالت ال
 أكثر منهجية وحل المشاكل،ي طابع ذحوار على إقامة تشجيع الهو لصحة ل ات االجتماعيةحّددمالبشأن  منظمةال

تقــدم و  إنتــاج ملخصــات السياســاتاألمانــة  . وتواصــلاألخــرى الحكومــةقطاعــات التعــاون مــع وكــذلك توثيــق عــرى 
  .القطاعاتسائر فهم برامج عمل توجيهات بشأن  بالتالي

  
  تقديم الدعم الالزم إلى الدول األعضاء في التنفيذ

  
ة عمـل وطنيـة لكبـار حلقـ، ألمانـةبـدعم مـن ا عقـدت لجنـة التخطـيط فـي باكسـتان ٢٠١٢أبريل سان/ يفي ن  -٨

ات حـــّددمالبشـــأن مؤسســـي عمـــل إطـــار بغيـــة وضـــع ات حافظـــالمســـؤولين فـــي الســـلطات الصـــحية علـــى مســـتوى الم
ات االجتماعيــة حــّددممعنــي بالإنشــاء فريــق اتصــال ، فــي جملــة أمــور، باالجتماعيــة للصــحة. وأوصــت حلقــة العمــل

يميــة بشــأن التــدخالت، وصــياغة تنظــيم مشــاورات إقللى يتــو مــن المحافظــات، و يضــم فــي عضــويته مــوظفين للصــحة 
  استراتيجية متوسطة األجل.خطة 

  
بلـدان مشـروع لـدعم التنفيـذ المكتـب اإلقليمـي ألوروبـا اسـتهل  من سـان مـارينوالمقدم مالي الدعم وبفضل ال  -٩
فـي  جحـافحاالت اإلمن  ات االجتماعية للصحة والحدحّددملمعالجة افي ة ضئيلالألوروبية ذات الكثافة السكانية ا

الكثافـة السـكانية  تفـي البلـدان ذاالصـحة والتنميـة فـي مجـالي لالسـتثمار  اً استراتيجي اً نبر المشروع ميم سيقو الصحة. 
منظمــة والمؤسســات األكاديميــة والمنظمــات اإلنمائيــة اإلقليميــة التــي البــين الحكومــات و ســيجمع منبــر هــو و ، الضــئيلة
رتقـي بمسـتوى بمـا يتدابير استجابة في ميـدان وضـع السياسـات وتصـريف الشـؤون مشتركة في صياغة الح لها مص

  مستدام.العادل و المجتمع مقومات المن  اً جزءبوصفه اإلنصاف في المجال الصحي 
  

ات االجتماعيـة للصـحة علـى المسـتويين حـّددمبالالخاصـة ناء القـدرات أخرى تعنى ببويجري تنفيذ مبادرات   -١٠
من  )٢٠١٨-٢٠١٣المرحلة السادسة (وترّكز مثًال دون الوطني في اإلقليم األوروبي. لمستوى ااإلقليمي والقطري و 

علــى مســألة تعزيــز صــحة الســكان وزيــادة اإلنصــاف فــي المجــال األوروبيــة التابعــة للمنظمــة المــدن الصــحية شــبكة 
                                                           

 .EUR/RC62/R4القرار     ١
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فها برنامجــًا صــبو  ليمألقــاالشــبكة الصــحية لالمكتــب اإلقليمــي ألوروبــا صــّور  كمــا المحلــي.صــعيد الصــحي علــى ال
ات حـّددممعالجـة الالكفيلـة بسبل ن العالخبرات تكوين و  تجاربتبادل األفكار والفرص زيادة لمتعدد السنوات خاصًا 

  الصحية ذات الصلة على المستوى دون الوطني.قويم حاالت اإلجحاف االجتماعية للصحة وت
  

مــذكورة ات الحــّددمالب كبيــراً  اهتمامــاً جتماعيــة للصــحة ات االحــّددمالمــؤتمر العــالمي المعنــي بالأبــدى أيضــًا و   -١١
لهنـد خصوصـًا افـي معظـم البلـدان، و الجهـات الشـريكة األمانـة وزارات الصـحة و زّودت جنوب شرق آسيا. و إقليم في 

ات االجتماعيـــة للصـــحة حـــّددمعقـــد اجتماعـــات تشـــاورية لتعزيـــز اســـتجابتها للمجـــال فـــي بالـــدعم ندونيســـيا وتايلنـــد، إ و 
فــي الهنــد العمــل اســتهل مكتــب المنظمــة القطــري و ا كــّل فيمــا يخصــه. بلــدانهب ةالصــحي اإلجحــافحــاالت ومعالجــة 
ة لمعالجـــة حـــّددم خـــدماتلتقـــديم الصـــحية الوصـــول إلـــى الـــدوائر عـــن العقبـــات التـــي تعتـــرض ســـبيل راســـة بشـــأن د

الرعايـة إتاحـة خـدمات رقـل عاألوسـع نطاقـًا التـي تات االجتماعيـة للصـحة حـّددماألمراض المزمنة من أجل تحليـل ال
 إعـادة توجيـه القطـاع الصـحيمواصـلة " ، وهـوالسياسيإعالن ريو أحد مواضيع مبنية على الدراسة وهذه الصحية. 

التغطيـــة الصـــحية تحقيـــق ســـبيل أمـــام تمهيـــد الالدراســـة  الغـــرض مـــنالصـــحية"، و حـــاالت اإلجحـــاف الحـــد مـــن نحـــو 
 الوطنيــةالصــحة الموضــوع الرئيسـي لجمعيــة تناول ســيو  السـارية. األمــراض غيــرمكافحــة الشـاملة، مــع التركيــز علـى 

  ات واآلثار الصحية.حّددمواسعة من الالة الطائفمعالجة بغية في جميع السياسات  دمج الصحة ٢٠١٢في تايلند 
  

 يدداة لتوحوضع أعلى األمانة  تعكف في جميع السياسات دمج الصحةعلى بناء القدرات ًا لدعمو   -١٢
 بين القطاعات من أجل الممارسات المشتركة لمقارنةاستخدامها دراسات الحالة و تلخيص تبعة في المطرائق ال

عن  األداة في جمع أمثلةُيستعان بتلك  ات االجتماعية للصحة. وسوفحّددملمعالجة افي بفعالية االستفادة منها 
جنوب اإلقليم األفريقي وٕاقليم ت في في جميع السياسات واإلجراءات المتعددة القطاعايدة الجالصحية الممارسات 

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

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

  .دمج الصحة
  

ات االجتماعية حّددمالمعالجة تعزيز قدرة الدول األعضاء على ويلزم إشراك مختلف أصحاب المصلحة ل  -١٣
الالزمة بناء القدرات معنية بغير رسمية عالمية شبكة إقامة تسهيل ل من أجل عمالاألمانة عليه تواصل للصحة. و 
ومنها بناء القدرات، رائدة في ميدان مؤسسات في عضويتها الشبكة تلك بداية ضم تسو . اتحّددمالتلك لمعالجة 

 ) التي لديهاالشعبيةوكذلك المهنية الهيئات ومنظمات المجتمع المدني (مومية الع مدارس الصحة في المقام األول
مختلف ات االجتماعية للصحة في حّددمالامة عن السياسة العثيقة بالصالت الو موارد و القدرات و الو هتمامات اال

ومحللين معنيين براء نهاية المطاف مؤسسات أكاديمية وخعضويتها بالشبكة في تشرك ومن المتوخى أن األقاليم. 
  متخصصين في مجال التنمية.عن  فضالً ، السياسةبشؤون 

  
أبريـل نيسـان/  ١٥-١٣(أدياليد، أسـتراليا،  االجتماع الدولي بشأن دمج الصحة في جميع السياسات حّددو   -١٤

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

نـوفمبر تشـرين الثـاني/  ٢٨الصـحة فـي جميـع السياسـات (أدياليـد، أسـتراليا، بـدمج  ةمعنيمدرسة صيفية إنشاء أول 
بجميـع الصـحة فـي جميـع السياسـات مـج علـى د)، إعداد دليل لتدريب المـدربين ٢٠١١ديسمبر كانون األول/  ٢ -

  .٢٠١٣ام يكون جاهزًا لالختبار في مطلع عينبغي أن و دليل أنحاء العالم، وه
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األوسع نطاقًا ضمن اإلطار ات االجتماعية للصحة حّددموضع مجموعة من الممارسات بشأن الوتسهيًال ل  -١٥
ات االجتماعية حّددمال ، العمل:واننبع اإلنترنت تفاعلية على شبكةمنصة أنشأت األمانة  موميةلصحة العلمجتمع ا
تحســين الـتمّكن مــن وتبـادل المعلومــات بــين الممارسـين حــول كيفيــة مناقشــات الإجــراء هــي منصــة تيّسـر و  ١.للصـحة
ات االجتماعيـة للصـحة فـي مجـاالت العمـل حـّددمالبشـأن اإلنصاف فـي المجـال الصـحي مـن خـالل العمـل مستوى 

، ٢٠١٢أكتـوبر ولغاية شهر تشـرين األول/ ات االجتماعية للصحة. حّددملسياسي بشأن الالخمسة من إعالن ريو ا
أول مجموعـة  ٢٠١٢فـي تمـوز/ يوليـو عقـدت قـد . و عضـواً  ١١٥٠إلى أكثـر مـن ارتفع عدد األعضاء في المنصة 

ة فـي جميـع حالصـة ودمـج الصـحي اآلثـاربـين تقيـيم القائمـة الـروابط بشـأن خاضـعة لإلشـراف نقـاش المن منتـديات ال
  بالتعاون مع وزارة الصحة في كيبيك، كندا. ، وذلكالسياسات

  
 حجـــجإرســـاء علـــى االجتماعيـــة للصـــحة  اتحـــّددمالبشـــأن إشـــراك القطاعـــات األخـــرى فـــي العمـــل وينطـــوي   -١٦

علـــى  مـــن حكومـــة كنـــدااألمانـــة حاليـــًا بفضـــل الـــدعم المقـــدم إليهـــا  تواظـــبلـــذا  .ة مشـــفوعة بالبّينـــاتدامغـــاقتصـــادية 
معالجـــة فـــي ، وكـــذلك قطاعـــات معّينـــة، قطاعـــات أخـــرىالتـــي تســـتند إليهـــا قتصـــادية األســـس المنطقيـــة اال صيلخـــت
  .المجنية عمومًا من ذلكالفوائد االقتصادية القائمة التي تثبت  تالبّيناات االجتماعية للصحة في ضوء حّددمال
  

معالجــة ت وعوامــل الخطــر مــن أجــل اإلســراع فــي احــّددممعنيــًا بال اً المكتــب اإلقليمــي ألفريقيــا برنامجــ وأنشــأ  -١٧
أربعــة بلــدان فــي اإلقلــيم األفريقــي، قامــت و ظــروف الصــحة العموميــة ذات األولويــة. بات الرئيســية المرتبطــة حــّددمال

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

. همورفـاهالسكان صحة بما يحّسن للصحة  االقتصاديةجتماعية و االات حّددمبشأن العمل من ال مسبل التي تمّكنهال
دور لمسـتوى الـوطني مـن أجـل تعزيـز العزم علـى إنشـاء آليـات تنسـيق علـى ااالجتماعات وعقد المشاركون في تلك 

  .في مجالي القيادة واإلشراف وزارات الصحة
  

ألسـباب التـي أدت إلـى لو للصـحة لرئيسـية اات االجتماعيـة حـّددملتحلـيًال لالمكتب اإلقليمي ألفريقيا وأجرى   -١٨
وسـان تـومي  األخضـرة الصـغيرة الناميـة (الـرأس ألمراض غير السارية في الدول الجزريمعدالت اإلصابة باارتفاع 

اتخـاذ بشـأن توصـيات جاريـة حـول وضـع  حـواراتهنـاك وبرينسيبي وسيشـيل وموريشـيوس) ومدغشـقر فـي اإلقلـيم. و 
  إجراءات مشتركة بين القطاعات في اإلقليم األفريقي.

  
ة يات الصــــححــــّددمبال بــــين المنظمــــات معنيــــاً  مشــــتركاً  فريقــــاً أنشــــأت منظمــــة الصــــحة للبلــــدان األمريكيــــة و   -١٩

مفهـوم الصـحة فـي دمـج  ،منهـا جملـة أمـوربشـأن،  القطاعـاتالبـرامج و مشـترك بـين العمل اليتولى تعزيز  اطروالمخ
 ٢الصـــحة فـــي األمـــريكتينالمعنـــون الخماســـي الســـنوات تقريـــر المـــن  ٢٠١٢وتركـــز طبعـــة عـــام جميـــع السياســـات. 

  الصحة.اإلنصاف في مجال ات االجتماعية للصحة و حّددمعلى الللبلدان األمريكية  الصحةمنظمة ن الصادر ع
  

إنشــاء بشــأن كــوبي، اليابــان، فــي وضــع مبــادئ توجيهيــة  يشــارك مركــز التنميــة الصــحية التــابع للمنظمــة،و   -٢٠
ات االجتماعيـة للصـحة حـّددمفي المناطق الحضرية مع التركيز بشكل خاص على اللشؤون الصحة مراصد محلية 

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

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

. ٢٠١٢، طبعـة عـام لمحة عامة إقليمية ومرتسمات قطريـة :الصحة في األمريكتينالمكتب الصحي للبلدان األمريكية.     ٢
 .٢٠١٢، للبلدان األمريكية الصحةمنظمة . واشنطن العاصمة، ٦٣٦المنشور العلمي رقم 
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ات حـّددمالبشـأن العمـل هتمـام بادة الـوعي واالإقليم غرب المحـيط الهـادئ عـن زيـ في جميع أنحاءُأبِلغ كما   -٢١
المكتب اإلقليمـي الـدعم التقنـي للـدول األعضـاء مـن خـالل  م. وقدّ الصحةاإلنصاف في مجال جتماعية للصحة و اال

وجـرى وات. تكييـف مـا يلـزم لـذلك مـن أدو علـى الصـعيدين اإلقليمـي والـوطني  تدريبيـةعمل اجتماعات وحلقات عقد 
أداة التقييم واالستجابة فيما يخص اإلنصاف في تكييف ، كوبي، مةمنظالتنمية الصحية التابع للبالتعاون مع مركز 

على اختُِبرت األداة و المناطق الجزرية، متطلبات بما يوائم ) أداة المناطق الحضرية( حة في المناطق الحضريةالص
كــل مــن . وباإلضــافة إلــى ذلــك، قــدم المكتــب اإلقليمــي الــدعم ل٢٠١٢أغســطس آب/ فيجــي فــي ســبيل التجربــة فــي 

نــواحي معالجــة بشــأن لعمــل افيمــا يخــص الفلبــين جمهوريــة الو الديمقراطيــة الشــعبية وبــابوا غينيــا الجديــدة و و  كمبوديــا
والعمل مع فئـات  الجنسانينظور المو  تحليل جوانب اإلنصاف، من قبيل ات االجتماعية للصحةحّددممختلفة من ال

  .ألمراض غير الساريةفيما يتصل بمكافحة امعينة من السكان والعمل المشترك بين القطاعات 
  

األمم المتحدة في مجاالت التوعية والبحـوث وبنـاء  العمل مع سائر المؤسسات في منظومة
  القدرات وتقديم المساعدة التقنية المباشرة

  
ات االجتماعيـة للصـحة. حّددمالبشأن ظومة األمم المتحدة في العمل التابعة لمنشارك العديد من الهيئات ي  -٢٢

فـــي منظومـــة األمـــم الشـــركاء ر لعمـــل مـــع ســـائاعـــرى أن يوثّـــق لمـــدير العـــام مـــن ااســـتجابة لطلـــب جمعيـــة الصـــحة و 
موجهـة نحـو  خطة عمل ثنائية السنواتوضع بشأن  ٢٠١٢مارس ًا ُعِقد في آذار/ األمانة اجتماعنّظمت ، المتحدة

األمم صندوق منظمة العمل الدولية واليونيسيف وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي و كل من مع بالتعاون تحقيق نتائج 
تمـوز/ فـي الذي ُأجري االستعراض األول كشف و . يدزمم المتحدة المشترك لمكافحة اإلألبرنامج او  للسكان المتحدة
ــًا بالنســبة  اً تقنيــعنصــرًا ضــم ات االجتماعيــة للصــحة تحــّددمأن الالنقــاب عــن  لخطــة العمــل ٢٠١٢يوليــو  لكــل متين
أهــداف وضــع بيــرة لإمكانيــات كمتلــك ت اتحــّددمالتلــك أن  مــن الواضــح أيضــاً و . فيــه مــن المنظمــات المشــاركةواحــدة 

  .٢٠١٥األهداف اإلنمائية لأللفية بعد عام المتعلقة بالمرحلة الالحقة لبلوغ مناقشات الالتنمية المستدامة في 
  
  ات االجتماعية للصحة في االجتماعات الرفيعة المستوىحّددترويج لدمج المال
  

االجتمـاع الرفيـع عيـة للصـحة مـن ات االجتماحـّددمالالمبعوثـة بشـأن ضمان اتسـاق الرسـائل من الضروري   -٢٣
ـــة مـــن األمـــراض غيـــر الســـارية  ـــة العامـــة لألمـــم المتحـــدة بشـــأن الوقاي ـــة) المســـتوى للجمعي  ومكافحتهـــا(غيـــر المعدي

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

تشـاورية فـي عـدة اجتماعـات وحلقـات دراسـية  كافـةاألمانـة سـتويات مـن منيـة األفرقـة التقالدول األعضـاء و ت شاركو 
نصــب وسي ١علــى النحــو المبــين فــي الوثيقــة الختاميــة. بفعاليــةللمســألة ، ودأبــت علــى التــرويج قبــل انعقــاد المــؤتمر

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

تحديـد األدوات يشـمل ميـع السياسـات، بمـا الصحة في جوكذلك دمج ، قطاعاتالمشتركة بين ال موميةالسياسات الع
  .قطريلعمل الإلنجاز االالزمة المتطلبات األساسية من غيرها و 
 

  التنفيذي المجلس من المطلوب اإلجراء
 
  .التقرير هذاب مدعو إلى اإلحاطة علماً  المجلس  -٢٤

=     =     =  
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