
  ٦٧/٧٢ج  السابعة والستونجمعية الصحة العالمية  
 ٢٠١٤أيار/ مايو  ٢٤  

  A67/72    
  
  
  للجنة "أ" سادسالالتقرير   

  
  

ت يبي ث برئاسة الدكتور ٢٠١٤أيار/ مايو  ٢٤في الحادية عشرة والثانية عشرة ها يجلستعقدت اللجنة "أ"   
  خين (ميانمار).

  
 ةالمرفقـ ةاإلجرائيـ اتالمقـرر القـرارات و باعتمـاد  السـتونو وتقرر أن توصي جمعيـة الصـحة العالميـة السـابعة   
  من جدول األعمال: ةلتالية بالبنود اوالمتعلق

  
  تعزيز الصحة طيلة العمر  -١٤

  
أجل اتباع نهج يدوم طيلة العمر بشأن التمتع بالصـحة فـي مرحلـة العمل المتعدد القطاعات من   ٤-١٤

  الشيخوخة
  

  مقرر إجرائي واحد بصيغته المعدلة  
  

  خطة العمل مسّودة صحة المواليد:  ٢-١٤
  

  قرار واحد بصيغته المعدلة
  

اآلثار الصحية العمومية المترتبة على التعرض للزئبق ومركباته: دور المنظمة ووزارات الصحة   ٥-١٤
  العمومية في تنفيذ اتفاقية ميناماتا

  
  قرار واحد بصيغته المعدلة

  
المساهمة في التنمية االجتماعية واالقتصادية: العمل المستدام عبر القطاعـات لتحسـين الصـحة   ٦-١٤

  واإلنصاف في الصحة
      

  قرار واحد بصيغته المعدلة
  

  التأهب والترصد واالستجابة  -١٦
  

  )٢٠٠٥اللوائح الصحية الدولية ( تنفيذ  ١-١٦
  

  قرار واحد
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  إصالح منظمة الصحة العالمية  -١١
  

  إطار المشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول  ٣-١١
  

  مقرر إجرائي واحد بصيغته المعدلة
  

  تعزيز الصحة طيلة العمر  -١٤
  

  لأللفية المتعلقة بالصحة رصد بلوغ األهداف اإلنمائية  ١-١٤
  

  ، بعنوان:قرار واحد بصيغته المعدلة
  

  ٢٠١٥في خطة التنمية لما بعد عام  الصحة  -
  

  التصدي للتحدي العالمي الذي يمثله العنف، وخصوصًا العنف ضد النساء والفتيات  ٣-١٤
  

  ، بعنوان:قرار واحد بصيغته المعدلة
  

عزيــز دور النظــام الصــحي فــي التصــدي للعنــف، وخصوصــًا ضــد النســاء والفتيــات، وضــد ت  -
  األطفال
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  من جدول األعمال ٤-١٤البند 
  
  

  أجل اتباع نهج يدوم طيلة العمر العمل المتعدد القطاعات من 
  بشأن التمتع بالصحة في مرحلة الشيخوخة

  
  

العمــل المتعــدد القطاعــات الخــاص بفــي التقريــر أن نظــرت بعــد  جمعيــة الصــحة العالميــة الســابعة والســتون،  
نسـبة السـكان المسـنين بـأن  سـّلمتو  ١،من أجل اتباع نهـج يمتـد طيلـة العمـر للتمتـع بالصـحة فـي مرحلـة الشـيخوخة

يخوخة السـكان، طلبـت مـن ناجمـة عـن شـأن هناك تحديات متنامية تواجه النظم الصـحية بو  في كل بلد تقريباً تزداد 
التنســيق مــع المكاتــب اإلقليميــة وب أصــحاب المصــلحةســائر و  األعضــاء يقــوم، بالتشــاور مــع الــدولالمــدير العــام أن 

ا مـوالصـحة، لينظـر فيهوضع استراتيجية عالميـة شـاملة وخطـة عمـل بشـأن الشـيخوخة بوفي حدود الموارد المتاحة، 
فـــــي أيـــــار/ وجمعيـــــة الصـــــحة العالميـــــة التاســـــعة والســـــتون  ٢٠١٦ينـــــاير كـــــانون الثـــــاني/ المجلـــــس التنفيـــــذي فـــــي 

  .٢٠١٦ مايو
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
 .٦٧/٢٣الوثيقة ج    ١
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  من جدول األعمال ٢-١٤البند 
  
  

  أن صحة المواليدبش خطة العمل
  
  

  جمعية الصحة العالمية السابعة والستون،
  

 األهــداف بلــوغ ورصــد ١العمــل، خطــة مســّودة المواليــد: صــحة مــن بكــل الخاصــة التقــارير فــي النظــر بعــد
 ٣؛٢٠١٥ عام بعد لما للتنمية المتحدة األمم خطة في والصحة ٢بالصحة، المتعلقة لأللفية اإلنمائية

ــــــى العمــــــل بشــــــأن ٣١-٥٨ع ص ج بــــــالقرار تــــــذكر وٕاذ  الصــــــحية بالتــــــدخالت شــــــاملة تغطيــــــة تحقيــــــق عل
 لأللفيـــــة اإلنمائيـــــة األهـــــداف بلـــــوغ رصـــــد بشـــــأن ١٥-٦٣ع ص ج والقـــــرار والطفـــــل، والوليـــــد األم بصـــــحة الخاصـــــة
 والقــــرار الشــــاملة، والتغطيــــة الصــــحي التمويــــل هياكــــل اســــتدامة بشــــأن ٩-٦٤ع ص ج والقــــرار بالصــــحة، المتعلقــــة

 األطفـــال وفيـــات ومعـــدل بـــالوالدة المحيطـــة الفتـــرة فـــي الوفيـــات معـــدل تخفـــيض علـــى العمـــل بشـــأن ١٣-٦٤ع  ص  ج
 المرأة صحة عن والمساءلة بالمعلومات المعنية اللجنة توصيات تنفيذ بشأن ٧-٦٥ع ص  ج والقرار الوالدة، الحديثي
   والطفل؛

 يتعلــق فيمــا والشــركاء األعضــاء الــدول مــن كبيــر عــدد أعلنهــا التــي وااللتزامــات التعهــدات علــى تثنــي وٕاذ
 مليـون ١٦ حيـاة إنقـاذ تسـتهدف التـي والطفـل المـرأة صـحة بشـأن المتحـدة لألمـم العام لألمين العالمية باالستراتيجية

  ؛٢٠١٥ عام بحلول شخص

 المحيطة الفترة وخالل الوالدة أثناء في مبرر دون سنوياً  يموتون النساءاألطفال و من  ماليينال بأن تقر وٕاذ
 األمهــات لوفيــات حــد وضــع أجــل مــن واســع نطــاق علــى تنفيــذها عنــد ومجديــة متاحــة الفعالــة التــدخالت وأن بهــا،

  تالفيها؛ يمكن التي واألطفال والمواليد

  ؛يسرع بلوغ الغاية الخاصة بمعدل وفيات المواليدسوٕاذ تقر بأن وضع حد لوفيات األمومة 

من األهداف  ٥ الهدف بلوغ صوب الُمحرز التقدم في التساوي وعدم الكفاية عدم إزاء قلقها عن تعرب وٕاذ
   ؛)األمومة صحة تحسين(اإلنمائية لأللفية 

مـن األهـداف اإلنمائيـة  ٤نه على الرغم من التقدم المحرز في تحقيـق الهـدف ألوٕاذ ُتعرب عن قلقها أيضًا 
لأللفية (خفض معدل وفيات األطفال) فيما يتعلق بالخفض العام لمعدل وفيات األطفال فقد حدث ركود فـي خفـض 

يــات األطفــال معــدل الوفيــات فــي الفتــرة المحيطــة بــالوالدة ومعــدل وفيــات األطفــال الحــديثي الــوالدة كمــا أن نســبة وف
  الحديثي الوالدة بين كل وفيات األطفال آخذة في الزيادة؛

تقــــر بضــــرورة اإلســــراع بتكثيــــف العمــــل علــــى وضــــع حــــد لوفيــــات األطفــــال الحــــديثي الــــوالدة وحــــاالت  وٕاذ  
، الرعايــة الصــحية لجميــع النســاء والمواليــدوجــودة اإلمــالص التــي يمكــن تالفيهــا، والســيما عــن طريــق تحســين إتاحــة 

، بما في ذلك الوقاية مـن السيما بالنسبة إلى الفئات المعرضة لمخاطر شديدة، و خصوصًا من يتعرضون للمخاطرو 
                                                           

  .٦٧/٢١الوثيقة ج    ١
  .٦٧/١٩الوثيقة ج    ٢
  .٦٧/٢٠الوثيقة ج    ٣
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انتقــال فيــروس العــوز المنــاعي البشــري مــن األم إلــى الطفــل، فــي إطــار سلســلة الرعايــة الخاصــة بالصــحة اإلنجابيــة 
  ،وصحة األم والوليد والطفل

  ١ليد،الموا صحة بشأن العمل خطة تعتمد  -١
  
 تشـمل خطوات باتخاذ التنفيذ موضع المواليد صحة بشأن العمل خطة وضع على ٢األعضاء الدول تحث  -٢
  :يلي ما

 الخاصـــــة الوطنيـــــة التوجيهيـــــة هـــــامبادئو  هـــــاخططو  هاسياســـــاتو  هااســـــتراتيجيات وتعزيـــــز اســـــتعراض )١(
 فــي المحــددة والمؤشــرات والغايــات الهــدف مــع يتمشــى بمــا والطفــل والوليــد األم وصــحة اإلنجابيــة بالصــحة

مع التركيـز بوجـه خـاص علـى الفئـات المعرضـة  وااللتزام القوي بتنفيذها، بشأن صحة المواليدخطة العمل 
  لمخاطر شديدة؛

، تخصيص الموارد البشرية والمالية الكافية لتحسين إتاحة وجودة الرعايـةب، حسب قدراتها، االلتزام )٢(
ـــة األم وخصوصـــًا  ـــالوالدة وفـــي األســـبوع األول والمولـــودرعاي ـــرة المحيطـــة ب ـــاء الـــوالدة وفـــي الفت وبلـــوغ  ،أثن

  الغايات الوطنية الخاصة بصحة المواليد بما يتماشى مع خطة العمل العالمية؛
وتتبــع التقــدم المحــرز فــي مــن أجــل تحســين رصــد جــودة الرعايــة  الصــحية المعلومــاتتعزيــز ُنظــم  )٣(

  والمواليد وحاالت اإلمالص التي يمكن تالفيها؛وضع حد لوفيات األمهات 
بشأن الدروس المستفادة والتقدم الُمحـرز والتحـديات الباقيـة واإلجـراءات المحدثـة بادل المعلومات ت )٤(

  ؛الالزم اتخاذها لبلوغ الغايات الوطنية الخاصة بصحة المواليد واألمهات

  :يلي بما القيام العام المدير من تطلب  -٣
خطــة العمــل بشــأن تنفيــذ دعــم مــن أجــل  المواءمــة والتنســيق بــين أصــحاب المصــلحة كافــة تعزيــز )١(

  ؛صحة المواليد
المـوارد  القيام، في حدود الميزانيات البرمجية المعتمدة الحالية والالحقـة بتحديـد وتعبئـة المزيـد مـن )٢(

العنصـــر الخـــاص بصـــحة البشـــرية والماليـــة الالزمـــة لتقـــديم الـــدعم التقنـــي إلـــى الـــدول األعضـــاء فـــي تنفيـــذ 
 المواليد في الخطط الوطنية ورصد أثرها؛

إعطاء األولوية إلنجاز خطة رصد أكثـر تفصـيًال مـع مقـاييس للتغطيـة والحصـائل مـن أجـل تتبـع   )٣(
  التقدم في خطة العمل الخاصة بالمواليد؛

الســياق المحلــي مراعــاة مــا ُيبــدى مــن آراء فــي جمعيــة الصــحية العالميــة الســابعة والســتين وكــذلك   )٤(
  عند تقديم الدعم لتنفيذ خطة العمل على الصعيد الوطني؛

بشأن التقدم  ٢٠٣٠إلى جمعية الصحة حتى عام بصفة دورية  تقرير وتقديمرصد التقدم الُمحرز   )٥(
الُمحـــرز صـــوب بلـــوغ الهـــدف والغايـــات العالميـــة باســـتخدام إطـــار الرصـــد المقتـــرح فـــي توجيـــه المناقشـــات 

  .المستقبليةواإلجراءات 
                                                           

  .٦٧/٢١التي وردت في الوثيقة ج "خطة عمل من أجل وضع حد للوفيات التي ُيمكن تالفيها: كل مولود"   ١
  وحسب االقتضاء، منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي.   ٢
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  من جدول األعمال ٥-١٤البند 
  
  

  اآلثار الصحية العمومية المترتبة على التعرض للزئبق ومركباته:
  الصحة العمومية في تنفيذ اتفاقية ميناماتاور منظمة الصحة العالمية ووزارات د

  
  

  ،جمعية الصحة العالمية السابعة والستون

الخــاص باآلثــار الصــحية العموميــة المترتبــة علــى التعــّرض للزئبــق ومركباتــه: دور تقريــر نظــر فــي البعــد ال
  ١؛منظمة الصحة العالمية ووزارات الصحة العمومية في تنفيذ اتفاقية ميناماتا

الفــم: خطــة عمــل ترويجيــة بشــأن صــحة  ١٧-٦٠ج ص عٕاذ تشــير إلــى قــرارات جمعيــة الصــحية العالميــة و 
بشأن تحسين الصحة من خالل تصريف النفايات بطرق مأمونة  ٢٥-٦٣ج ص عوالوقاية المتكاملة من األمراض و

اسـتراتيجية تعزيـز ئيـة، وكـذلك بشأن النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمـواد الكيميا ١٥-٥٩ج ص عوسليمة بيئيًا و
اعتمده المؤتمر الدولي المعني بإدارة المـواد الكيميائيـة فـي  الذيمشاركة قطاع الصحة في تنفيذ النهج االستراتيجي 

  دورته الثالثة؛

المـــواد الكيميائيـــة التـــي قـــد تشـــكلها  لتحـــدياتلالتعامـــل بفعاليـــة مـــع الجوانـــب الصـــحية وٕاذ تعتـــرف بأهميـــة 
، وعلــى النســاء واألطفــالصوصــًا مــنهم لــى الفئــات الضــعيفة مــن الســكان، وخعســيما ، والالزئبــقهــا ا فيوالنفايــات، بمــ

  خاللهم؛أجيال المستقبل من 

الوثيقة الختامية المعنونـة المنصوص عليها في  التنمية المستدامةة بشأن دالمتجدّ  وٕاذ تشير إلى االلتزامات
مـــؤتمر األمـــم المتحـــدة للتنميـــة المســـتدامة عـــن  ٢٠١٢والصـــادرة فـــي حزيـــران/ يونيـــو  ه"صـــبو إليـــ"المســـتقبل الـــذي ن

الصــحة فــي جميــع السياســات، والمــؤتمر بشــأن دمــج  ٢٠١٠الصــادر فــي عــام عــن بيــان أديليــد  فضــالً ، ٢٠+ ريــو
وعبرهـا  بـين القطاعـاتوّثق عرى التعاون في هلسنكي و  ٢٠١٣عام د قِ تعزيز الصحة الذي عُ الثامن بشأن  العالمي

  صحة؛بالالسكان جميعًا لكي يتمتع 

قـــد متعـــدد األطـــراف بشـــأن الزئبـــق جديـــد نـــص اتفـــاق بيئـــي وضـــع المفاوضـــات حـــول بـــأن  حــيط علمـــاً توٕاذ 
مـــرة  أولوهـــي بشـــأن الزئبـــق، ميناماتـــا  اعتمـــاد اتفاقيـــةوتمخضـــت عـــن  ٢٠١٣أكتـــوبر تشـــرين األول/ فـــي اختُِتمـــت 

ذات الصـلة، األحكـام  مـن عـن غيرهـا فضـالً  الصـحة،ادة محـددة بشـأن مـ يتضمن فيهـا اتفـاق بيئـي متعـدد األطـراف
قطــاع قبــل ، مــن قتضــاءتتطلب اتخــاذ إجــراءات، حســب االســالتزامــات معينــة علــى األطــراف تفــرض وأن االتفاقيــة 

الحــرارة الزئبقيــة قــاييس الــتخلص التــدريجي مــن مهــا القطاعــات المختصــة، بمــا فيســائر إلــى جنــب مــع  جنبــاً  ةالصــح
مـن مستحضـرات و  ،٢٠٢٠ عن طريـق حظـر تصـنيعها أو اسـتيرادها أو تصـديرها بحلـول عـام اييس ضغط الدمومق

المطهــرات الموضــعية الحاويــة مــن و  ،تفتــيح البشــرة والكريمــاتصــوابين  بمــا فــي ذلــك، الحاويــة علــى الزئبــقالتجميــل 
الـــذي ُيضـــاف إليـــه الزئبـــق، ووضـــع ســـنان ملغـــم األالنهـــائي مـــن علـــى الزئبـــق، والتـــدابير الواجـــب اتخاذهـــا للـــتخلص 

منـاجم الـذهب العـاملين علـى نطـاق ضـّيق فـي الحرفيـة و مزاولي المهـن تعّرض بشأن ة موميصحة العالاستراتيجيات 
  ؛للزئبق ومجتمعاتهم

                                                           
 .٦٧/٢٤جالوثيقة     ١
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 نبعاثـــاتاالالبيئـــة مـــن اإلنســـان و حمايـــة صـــحة هـــو الزئبـــق بشـــأن أن هـــدف اتفاقيـــة ميناماتـــا تـــذّكر بـــوٕاذ 
  مركباته؛و واإلطالقات البشرية المنشأ للزئبق 

التشـجيع  يلـي: (أ) القيـام بمـا شـجع األطـراف علـىتالزئبـق بشـأن وٕاذ تضع في اعتبارها أن اتفاقية ميناماتا 
على وضع وتنفيذ استراتيجيات وبرامج ترمي إلى تحديد فئـات السـكان المعرضـة للخطـر وحمـايتهم، والسـيما الفئـات 

ـــة األســـس فيمـــا يتعلـــق بـــالتعّرض للزئبـــق الضـــعيفة مـــنهم، وا ـــادئ توجيهيـــة صـــحية علمي لتـــي قـــد تشـــمل اعتمـــاد مب
ومركباتــه، وتحديــد أهــداف بشــأن الحــد مــن التعــّرض للزئبــق، حســب االقتضــاء، وتثقيــف الجمهــور، وذلــك بمشــاركة 

فية ووقائية علمية التشجيع على وضع وتنفيذ برامج تثقي قطاع الصحة العمومية وسواه من القطاعات المعنية؛ (ب)
تعزيز خدمات الرعاية الصـحية المالئمـة لوقايـة فئـات السـكان  األسس بشأن التعّرض المهني للزئبق ومركباته؛ (ج)

إنشـــاء القـــدرات المؤسســـية والمهنيـــة (د) المتضـــررة مـــن التعـــّرض للزئبـــق ومركباتـــه وعـــالج تلـــك الفئـــات ورعايتهـــا؛ 
ة مــــن األخطــــار الصــــحية الناجمــــة عــــن التعــــّرض للزئبــــق ومركباتــــه الصــــحية وتعزيزهــــا، حســــب االقتضــــاء، للوقايــــ
  وتشخيص تلك األخطار وعالجها ورصدها؛

ينبغــي لمــؤتمر األطــراف، فــي معــرض بحثــه ه الزئبــق تــنص علــى أنــبشــأن وٕاذ تالحــظ أن اتفاقيــة ميناماتــا 
ت مع المنظمة ومنظمة العمـل لألنشطة المتعلقة بالصحة، أن يتشاور ويتعاون ويوّثق عرى تعاونه وتبادله للمعلوما

  ة، حسب االقتضاء؛المعنيالدولية والمنظمات الحكومية الدولية األخرى 

المخـــاطر  مختلـــفخـــالل المفاوضـــات وتحليـــل  لألمانـــة علـــى أعمالهـــا التحضـــيريةوٕاذ تعـــرب عـــن شـــكرها 
، فــي إطــار بشــأنهاجديــدة  أو بــذل جهــود إضــافيةيلــزم عــن تحليــل وتحديــد المجــاالت التــي  والبــدائل المتاحــة، فضــالً 

  ،حسبما قد تقتضيه الحاجةاألخرى  الجهودمواصلة مزيد من التحليل و ال، وتشجيع بشأن الزئبق اتفاقية ميناماتا

فــــي اتفاقيــــة ميناماتــــا بشــــأن الزئبــــق فــــي تشــــرين األول/ األطــــراف باالعتمــــاد الرســــمي مــــن جانــــب  ترحــــب  -١
  ؛٢٠١٣ أكتوبر

  ام بما يلي:على القي ١الدول األعضاءتشجع   -٢

ميناماتــا بشــأن الزئبــق والمصــادقة توقيــع اتفاقيــة أن تتخــذ مــا يلــزم مــن تــدابير محليــة لإلســراع فــي   )١(
خــاطر الزئبــق متصــدي ليــًا علــى الصــعيد الــدولي للقانونملزمــة تــدابير وهــي اتفاقيــة تحــّدد وتنفيــذها، عليهــا 
  البيئة؛على على صحة اإلنسان و ه ومركبات

  ؛ميناماتا بشأن الزئبقبنشاط في الجهود الوطنية واإلقليمية والدولية لتنفيذ اتفاقية أن تشارك   )٢(

قطــاع اسـتعماالته فــي فـي ســياق  هلتعّرض للزئبــق ومركباتــالمتعلقــة بـاالجوانــب الصـحية أن تعـالج   )٣(
 لوقايـــة منهـــا أو عالجهـــا مـــن خـــالل ضـــماننبغـــي ااآلثـــار الصـــحية الســـلبية التـــي يكـــذلك ســـائر ، و ةالصــح

  دورة حياتها؛ه طوال اإلدارة السليمة للزئبق ومركبات

 فـي سـياق تنفيـذ اتفاقيـة ميناماتـا موميةبين البيئة والصحة العالقائمة العالقة المتبادلة أن تعترف ب  )٤(
  التنمية المستدامة؛و  بشأن الزئبق

                                                           
 وحسب االقتضاء، منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي.    ١
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لتعــّرض للزئبــق خــدمات الرعايــة الصــحية المالئمــة لوقايــة فئــات الســكان المتضــررة مــن از تعــزّ أن   )٥(
 المعلومـــات عـــن ومركباتـــه وعـــالج تلـــك الفئـــات ورعايتهـــا، بوســـائل منهـــا وضـــع اســـتراتيجيات فعالـــة لتبـــادل

تســـتهدف الفئـــات المعرضـــة للخطـــر مثـــل األطفـــال والنســـاء فـــي ســـن اإلنجـــاب والســـيما النســـاء  المخـــاطر
  ؛الحوامل

العمـل وزارات كـل مـن كـذلك البيئـة، و ين وزارات الصـحة ووزارات بـتعـاون أن تكفـل توثيـق عـرى ال  )٦(
  الزئبق؛بشأن والوزارات األخرى المسؤولة عن تنفيذ جوانب اتفاقية ميناماتا  ،والصناعة واالقتصاد والزراعة

 ،هالتعـّرض للزئبـق ومركباتـناجمة عن تبادل المعلومات الوبائية بشأن اآلثار الصحية الأن تسّهل   )٧(
  ، حسب االقتضاء؛المعنيةمنظمة وغيرها من المنظمات المع العرى تعاون وثيق سياق في وذلك 

  المدير العام ما يلي: منتطلب   -٣

 وتزويدها بالدعملدول األعضاء بشأن إسداء المشورة إلى االجهود التي تبذلها المنظمة أن يسّهل   )١(
بمـا يتفـق و جميع الجوانب الصـحية المتصـلة بـالزئبق ما يخص الزئبق فيبشأن اتفاقية ميناماتا  لتنفيذ التقني

  ؛وحمايتهاصحة اإلنسان وذلك تعزيزًا لمنظمة، عمل المع برنامج 

وتنفيـذ اسـتراتيجيات وبـرامج ترمـي إلـى تحديـد  يقدم الدعم إلى الدول األعضاء من أجل وضـعأن   )٢(
، والتـي قـد تشـمل اعتمـاد مبـادئ فئات السكان المعرضة للخطـر وحمـايتهم، والسـيما الفئـات الضـعيفة مـنهم

توجيهيــة صــحية علميــة األســس فيمــا يتعلــق بــالتعّرض للزئبــق ومركباتــه، وتحديــد أهــداف بشــأن الحــد مــن 
التعــّرض للزئبــق، حســب االقتضــاء، وتثقيــف الجمهــور، وذلــك بمشــاركة قطــاع الصــحة والقطاعــات المعنيــة 

  ؛األخرى

مؤتمر و  بشأن الزئبق ميناماتاالتفاقية حكومية الدولية التعاون مع لجنة التفاوض الأن يوّثق عرى   )٣(
لتقـديم الــدعم خاصـة برنــامج األمـم المتحــدة للبيئـة، وذلــك و األخــرى، الدوليـة والهيئــات األطـراف والمنظمـات 

التفـاوض الحكوميـة لجنـة وتزويـد  الزئبـقبشأن الكامل لتنفيذ الجوانب المتعلقة بالصحة من اتفاقية ميناماتا 
  التقدم المحرز في هذا الصدد.بمعلومات عن ألطراف مؤتمر االدولية و 

تقريرًا عن التقدم الُمحـرز فـي تنفيـذ  ٢٠١٧أن يقدم إلى جمعية الصحة العالمية السبعين في عام   )٤(
  هذا القرار.
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  من جدول األعمال  ٦-١٤البند 

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

  
  جمعية الصحة العالمية السابعة والستون،

بعــد النظــر فــي التقريــر الخــاص بالمســاهمة فــي التنميــة االجتماعيــة واالقتصــادية: إجــراءات مســتدامة عبــر 
  ١؛الصحة جل تحسين الصحة واإلنصاف في مجالالقطاعات من أ

ٕ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؛ شعوبها وال

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

  الغذاء والملبس والسكن، وحقه في مواصلة تحسين ظروفه المعيشية؛

العالميـــة لتـــوفير  ، وباالســـتراتيجية١٩٧٨بشـــأن الرعايـــة الصـــحية األوليـــة، آتـــا،  –ر بـــإعالن ألمـــا وٕاذ تـــذكِّ 
من تنسيق وتعاون وعمل مشترك  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 

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

بشأن تعزيـز الصـحة واإلعـالم والتثقيـف مـن أجـل عن جمعية الصحة العالمية  درةالصا وٕاذ تذّكر بالقرارات
 ٦تعزيـز الصـحة فـي عـالم تسـوده العولمـة،و  ٥تعزيز الصحة وأنماط الحياة الصـحية،و  ٤تعزيز الصحة،و  ٣الصحة،

لسبعة بشأن تعزيز وٕاذ تحيط علمًا بالوثائق الختامية لمؤتمرات المنظمة العالمية ا ٧والمحددات االجتماعية للصحة،
  ؛وخصوصًا ميثاق أوتاوا وبيان إديليد ودعوة عمل نيروبي ٨الصحة

                                                           
 .٦٧/٢٥جالوثيقة     ١

 الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة. ٦٦/٢٨٨المرفقة بالقرار    ٢

 .٤٤-٤٢ج ص ع القرار   ٣

 .١٢-٥١ج ص ع القرار   ٤

 .١٦-٥٧ج ص ع القرار   ٥

 .٢٤-٦٠ج ص ع القرار   ٦

 .٨-٦٥ج ص ع القرار   ٧

وجاكرتـــا فـــي ؛ ١٩٩١وساندســـفال فـــي الســـويد فـــي عـــام ؛ ١٩٨٨فـــي أســـتراليا فـــي عـــام  ؛ وأديليـــد١٩٨٦أوتـــاوا فـــي عـــام    ٨
 .٢٠٠٩ونيروبي في عام ؛ ٢٠٠٥وبانكوك في عام ؛ ٢٠٠٠ومكسيكو سيتي في عام ؛ ١٩٩٧ عام
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فــي وتكــرر التأكيــد علــى طلــب النظــر فــي ســياق السياســات الخارجيــة  المعلنــةتؤكــد مجــددًا االلتزامــات  وٕاذ
أيضـًا للتـدابير مـع المراعـاة ، 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  بــاإلعالن السياســي لالجتمــاع الرفيــع المســتوى للجمعيــة العامــة روٕاذ تــذكِّ 
خطة العمل العالميتين لمنظمة الصـحة العالميـة بشـأن الوقايـة وباالستراتيجية و  ١المعدية (غير السارية) ومكافحتها،

فـي التصـدي للتحـدي الـذي تطرحـه  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  الصــحة فقــط،قطــاع 
  الجهود؛

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

  ٢الكيميائية واإلشعاعات على النحو المعترف به في قرارات جمعية الصحة العالمية؛

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

خطـــة العمـــل الخاصـــة بالصـــحة  بوســـائل منهـــاالصـــحة النفســـية والتنميـــة،  الصـــعيدين الـــوطني والمحلـــي فـــي مجـــالي
  ؛ MINDbankالنفسية وقاعدة المنظمة 

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

)، بما في ذلك التعاون فيما بين المنظمـات داخـل منظومـة األمـم المتحـدة ٢٠٠٥بمقتضى اللوائح الصحية الدولية (
  وبين الدول األعضاء وداخلها؛

وكــذلك  ؛كمــورد للبينــات ٣للجنــة المعنيــة بالمحــددات االجتماعيــة للصــحةالختــامي  تثنــي علــى التقريــرذ وإ 
وضـع وتنفيـذ تـدابير متينـة ومسـندة بالبينـات  ودعوتـه إلـىريو السياسي بشأن المحددات االجتماعيـة للصـحة  إعالن

  في مجال الدعوة في هذا الصدد؛ تعترف بأهمية دور وزارات الصحةٕاذ 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، الحسبان بانتظام في السياسات العامة عبر القطاعات والسعي إلى تحقيـق التـآزر 

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

                                                           
  .A/66/L.1القرار    ١
  .٢٤-٦٤ع  ص  جو ١٥- ٦٤ع  ص  جو ٢٦-٦٣ع  ص  جو ٢٥-٦٣ع  ص  جو ١٩-٦١ع  ص  جو ١٥-٥٩ع  ص  جالقرارات    ٢
الصـــحة العالميـــة. اللجنـــة المعنيـــة بالمحـــددات االجتماعيـــة للصـــحة: تضـــييق الفجـــوة فـــي غضـــون جيـــل واحـــد:  منظمـــة   ٣

 .٢٠٠٨اإلنصاف في الصحة بفضل اتخاذ إجراءات بشأن المحددات االجتماعية للصحة. جنيف، منظمة الصحة العالمية، 
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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: ١األعضاءالدول  تحث  -٢

مناصـــرة الصـــحة وتعزيـــز اإلنصـــاف فـــي مجـــال الصـــحة كأولويـــة واتخـــاذ إجـــراءات فعالـــة بشـــأن   )١(
بما يشـمل القيـام  ٨-٦٥ع  ص  جبما يتماشى مع القرار  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

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

 التفاوت في مجال الصحة؛

مثـــل تقـــدير  تنميـــة قـــدرات ومهـــارات مؤسســـية كافيـــة ومســـتدامة، عنـــد االقتضـــاء، والحفـــاظ عليهـــا،  )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،
مثـل معاهـد الصــحة العموميـة الوطنيــة، بغيـة تحقيــق حصـائل محسـنة مــن منظـور الصــحة واإلنصـاف فــي 

  مجال الصحة وأداء النظم الصحية؛

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

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

المجتمعــــات المحليــــة والمجتمــــع  ة المعنيــــين، حســــب االقتضــــاء، مثــــلأصــــحاب المصــــلحإشــــراك   )٥(
  المدني، في وضع السياسات وتنفيذها ورصدها عبر القطاعات؛

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

  أغراض سياسات قطاع الصحة والقطاعات األخرى؛ 

  المدير العام ما يلي: من تطلب  -٣

إعداد إطار للعمل القطري يتكيف مع مختلف السـياقات، كـي تنظـر فيـه جمعيـة الصـحة العالميـة   )١(
ئر أصــحاب المصـــلحة ، وســاومنظمــات األمــم المتحــدة ١الثامنــة والســتون، بالتشــاور مــع الــدول األعضــاء

                                                           
  منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي. ،وحسب االقتضاء    ١
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هلســـنكي بشـــأن دمـــج ، وفـــي حـــدود المـــوارد الراهنـــة، أخـــذًا فـــي االعتبـــار بيـــان المعنيـــين، حســـب االقتضـــاء
وبهــدف دعــم الجهــود الوطنيــة الراميــة إلــى تحســين الصــحة وضــمان حمايــة  الصــحة فــي جميــع السياســات

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

  المعارف والبينات المتاحة؛

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

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

أفضل الممارسات مـن  بما يشمل تجميع وتحليل، 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 علـــى مختلـــف مســـتويات تصـــريف الشـــؤون، وضـــمان االتســـاق والتعـــاون 
  المنظمة؛

حــــدة والمصــــارف اإلنمائيــــة وســــائر األمــــم المت 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 المبادرات االستراتيجية الرئيسية ورصدها، بما في ذلك في إطار 
الصــحية، بمــا فــي ذلــك المحــددات  والمحــدداتعلقــة بالصــحة تحقيــق االتســاق والتــآزر مــع االلتزامــات المت

  في عملها مع الدول األعضاء؛، االجتماعية للصحة

مـن خـالل المجلـس  التاسعة والستين، إلى جمعية الصحة العالميةعن التقدم المحرز تقديم تقرير   )٥(
  التنفيذي.
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  )٢٠٠٥تنفيذ اللوائح الصحية الدولية (
  

  
  جمعية الصحة العالمية السابعة والستون،

  
  ١؛)٢٠٠٥تنفيذ اللوائح الصحية الدولية (ب الخاصبعد النظر في التقرير 

  
الـــذي  ٢بـــالتمنيعالخبـــراء االستشـــاري االســـتراتيجي المعنـــي ر باالجتمـــاع والتقريـــر األخيـــرين لفريـــق ٕاذ تـــذكِّ و 

استكمل استعراضه وتحليله العلميين للبينات علـى القضـايا المتعلقـة بـالتطعيم ضـد الحمـى الصـفراء وخلـص إلـى أن 
جرعة واحدة من لقاح الحمى الصفراء تكفي إلعطاء مناعة دائمة وحماية طيلة العمر ضـد مـرض الحمـى الصـفراء 

  وتغني عن أخذ جرعة معززة من اللقاح؛
  

المنظمة  بأن تراجعفي تقريره  أوصىالخبراء االستشاري االستراتيجي المعني بالتمنيع فريق أن  وٕاذ تالحظ
  ،) المتعلقة بمدة صالحية الشهادات الدولية للتطعيم ضد الحمى الصفراء٢٠٠٥أحكام اللوائح الصحية الدولية (

  
 ٧لمرفــق ل)، الصــيغة المحدثــة ٢٠٠٥مــن اللــوائح الصــحية الدوليــة ( ٥٥مــن المــادة  ٣، وفقــًا للفقــرة تعتمــد

  .) والمرفقة بهذا القرار٢٠٠٥الوارد في اللوائح الصحية الدولية (
  
  

  ٧المرفق 
  

  االشتراطات المتعلقة بالتطعيم أو بوسائل االتقاء ضد أمراض معينة
  
باإلضافة إلى أي توصية تتعلق بالتطعيم أو بوسائل االتقاء، فإن األمراض المذكورة فيما يلي هي المعينـة   -١

اءهم وسـائل تحديدًا في هذه اللوائح التي قد يطلب فيها على المسافرين تقديم دليل يثبت تطعـيمهم بلقاحـات أو إعطـ
  اتقائية ضدها كشرط لدخول دولة من الدول األطراف:

  
  التطعيم ضد الحمى الصفراء.

  
  :اعتبارات واشتراطات التطعيم ضد الحمى الصفراء  -٢

  :ألغراض هذا المرفق  (أ)

  تستغرق فترة الحضانة فيما يتعلق بالحمى الصفراء ستة أيام؛  )١(
                                                           

 .٦٧/٣٥جالوثيقة     ١

االســـتنتاجات والتوصـــيات،  – ٢٠١٣أبريـــل  اجتمـــاع فريـــق الخبـــراء االستشـــاري االســـتراتيجي المعنـــي بـــالتمنيع، نيســـان/    ٢
ــــــــائي األســــــــبوعي ــــــــع  ٢١٦-٢٠١): ٢٠(٨٨؛ ٢٠١٣ الســــــــجل الوب تــــــــم  http://www.who.int/wer/2013/wer8820.pdf(الموق

  ).٢٠١٣نوفمبر  تشرين الثاني/ ٢٢في  االطالع
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الحمــى الصـفراء المعتمــد مـن المنظمــة يـوفر الحمايــة مـن العــدوى اعتبـارًا مــن اليــوم  لقـاح  )٢(
  العاشر من التطعيم؛

  ؛طيلة عمر الشخص المطعم تستمر هذه الحماية  )٣(

 المطعـم الشـخص عمـر طيلـةمدة صالحية شهادة التطعيم ضـد الحمـى الصـفراء  تستمر  )٤(
   .أيام من تاريخ التطعيم ١٠وتبدأ بعد 

المنظمــة  قــررتشــخص يغــادر منطقــة  ألييجــوز اشــتراط التطعــيم ضــد الحمــى الصــفراء بالنســبة   (ب)
  ها. فيخطر انتقال الحمى الصفراء احتمال وجود 

  
، جــاز أن لــم تبــدأ صــالحيتها بعــد ادة تطعــيم ضــد الحمــى الصــفراءشــه المســافرإذا كـان فــي حــوزة   (ج)

  عند الوصول. المرفق) من هذا ح(٢يسمح له بالمغادرة ولكن يجوز أن تطبق عليه أحكام الفقرة 
  

الذي في حوزته شهادة تطعيم صالحة ضد الحمـى الصـفراء ال يجـوز معاملتـه معاملـة  المسافر  (د)
الصفراء  المنظمة وجود خطر محتمل النتقال الحمى قررتحتى لو كان قادمًا من منطقة  مالمشتبه فيه

  .فيها
  

 ١ ، وفقـًا للفقـرةيجب أن يكون معتمدًا من قبـل المنظمـة المستخدم اللقاح المضاد للحمى الصفراء  (ه)
  . ٦من المرفق 

  
اء في أراضيها كي تكفل يجب أن تعين الدول األطراف مراكز محددة للتطعيم ضد الحمى الصفر   (و)

   جودة ومأمونية اإلجراءات والمواد المستخدمة.
  

المنظمـة احتمـال وجـود خطـر النتقـال الحمـى الصـفراء  قـررتكل شخص يعمل فـي نقطـة دخـول   )ز(
طاقم وسيلة نقل تستخدم نقطة الدخول المـذكورة يجـب أن يكـون حـائزًا علـى شـهادة  من أفرادوكل فرد  فيها

  الحمى الصفراء.تطعيم صالحة ضد 
  

نواقل للحمى الصفراء أن تشـترط علـى أي مسـافر  أراضيهافي التي توجد  للدولة الطرفيجوز   )ح(
يـــدخل فـــي الحجـــر أن  ،فيهـــاالمنظمـــة وجـــود احتمـــال خطـــر انتقـــال الحمـــى الصـــفراء  قـــررتمـــن منطقـــة 

شـــهادة إلـــى أن تصـــبح ال ،ضـــد الحمـــى الصـــفراءشـــهادة تطعـــيم صـــالحة عجـــز عـــن إبـــراز إذا الصـــحي 
مـن تـاريخ آخـر تعـرض محتمـل للعـدوى،  تحسب صالحة، أو إلى أن تنقضي فترة ال تزيد على ستة أيام

  أّي األجلين أقرب.
  

من التطعيم ضد الحمى الصفراء  ءإعفا بحوزتهلمسافر الذي ل بالدخولومع ذلك، يجوز السماح    )ط(
 المرفـقأحكـام الفقـرة السـابقة مـن هـذا أو عامـل صـحي معتمـد، مـع مراعـاة  مسـؤول طبـي معتمـد موّقع مـن

فــإذا لــم ُيــدخل المســافر فــي الحجــر  وبتزويــده بالمعلومــات المتعلقــة بالحمايــة مــن نواقــل الحمــى الصــفراء.
 أو أية أعراض أخرى ذات صلةالصحي فمن الجائز أن يطلب منه اإلبالغ عن أي أعراض حمى انتابته 

  للسلطة المختصة وأن يوضع قيد المالحظة.
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  من جدول األعمال ٣-١١البند 
  
  

  غير الدول لفاعلةاالمشاركة مع الجهات طار إ
  
  

   جمعية الصحة العالمية السابعة والستون،

لتقـدم وٕاذ ترحـب با ١؛غيـر الـدول إطـار المشـاركة مـع الجهـات الفاعلـةالخـاص ببعد أن نظرت فـي التقريـر 
إطــار المشــاركة مــع الجهــات الفاعلــة غيــر  الــذي أحرزتــه جمعيــة الصــحة العالميــة الســابعة والســتون بشــأن مســودة

منظمــة الدور نســبة إلــى لباأهميــة وجــود إطــار مناســب للمشــاركة مــع الجهــات الفاعلــة غيــر الــدول وٕاذ تؤكــد الــدول؛ 
تضــارب المصــالح ا معينــة، منهــا حــول قضــاي والمناقشــاتالمشــاورات مزيــد مــن ٕاذ تعتــرف بضــرورة إجــراء ؛ و وعملهــا

  ص،والعالقات مع القطاع الخا

لمتابعة إلى المدير المحددة بشأن ا تعليقاتها أو أسئلتها لدول األعضاءأن تقدم ا ينبغي أنه قررت  )١(
  ؛٢٠١٤يونيو حزيران/  ١٧ بحلول يومالعام 

فيمـــا يتعلـــق  ٢٠١٤هـــذه المســـألة فـــي عـــام  تنـــاقشأنـــه ينبغـــي للجـــان اإلقليميـــة أن  أيضـــاً  قـــررت  )٢(
  ؛ أدناه) أ(٤ع الجهات الفاعلة غير الدول والتقرير المشار إليه في الفقرة الفرعية م مشاركةالإطار  بمسّودة

طلبــت مــن اللجــان اإلقليميــة أن تقـــدم تقريــرًا عــن مــداوالتها إلـــى جمعيــة الصــحة العالميــة الثامنـــة   )٣(
  والستين من خالل المجلس التنفيذي؛

  :ما يلي المدير العامطلبت من   )٤(
  

شــــامًال للتعليقــــات المقدمــــة مــــن الــــدول األعضــــاء أثنــــاء جمعيــــة الصــــحة أن يعــــد تقريــــرًا   (أ)
العالمية السابعة والستين والتعليقات واألسئلة المطروحـة بشـأن المتابعـة، بمـا فـي ذلـك توضـيحات 

  ؛٢٠١٤األمانة وردودها بشأنها، وذلك بحلول آخر تموز/ يوليو 
  

فـي كـانون دسـة والثالثـين بعـد المائـة أن يقدم ورقة إلى المجلـس التنفيـذي فـي دورتـه السا  (ب)
ضـــمان تلقـــي الـــدول األعضـــاء لهـــذه الورقـــة بحلـــول منتصـــف كـــانون ، مـــع ٢٠١٥الثـــاني/ ينـــاير 

 المحتـوى وكـي تسـتعد بصـورة أفضـلالوقت الكـافي لدراسـة  كي يتاح لها، ٢٠١٤األول/ ديسمبر 
  إلجراء المناقشات والمداوالت.

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
 .٦٧/٦الوثيقة ج    ١



            A67/72           ٦٧/٧٢ج

16 

  من جدول األعمال ١-١٤البند 

  ٢٠١٥الصحة في خطة التنمية لما بعد عام 
  

  
  جمعية الصحة العالمية السابعة والستون،

الصـحة فـي خطـة  :بعد أن نظرت في التقرير عن رصـد بلـوغ األهـداف اإلنمائيـة لأللفيـة المتعلقـة بالصـحة
  ١؛٢٠١٥التنمية لما بعد عام 

علـى أن التمتـع بـأعلى مسـتوًى مـن الصـحة وٕاذ تؤكد مجددًا دستور منظمـة الصـحة العالميـة الـذي يـنص   
يمكــن بلوغــه هــو أحــد الحقــوق األساســية لكــل إنســان دون تمييــز بســبب العنصــر أو الــدين أو العقيــدة السياســية أو 

  الحالة االقتصادية أو االجتماعية؛
  

 لألمـم العامـة الجمعيـة اعتمدتـه الـذي األلفيـة إعـالن فـي عليهـا المنصوص المبادئ علىتؤكد مجددًا  وٕاذ
 فـي مراعاتهـا ضـرورة علـى وتؤكـد واإلنصـاف، والمسـاواة اإلنسـانية الكرامـة ذلك في بما ،٥٥/٢ القرار في المتحدة
   ؛٢٠١٥ عام بعد لما التنمية خطة

  
بــأن "المسـتقبل الـذي نصـبو إليـه"، الـذي يقـّر  ٦٦/٢٨٨تشـير إلـى قـرار الجمعيـة العامـة لألمـم المتحـدة  وٕاذ

  ؛المستدامةالتنمية  أبعاد لكل ومؤشروحصيلة  مسبق شرطالصحة 

المبذولـة  والمسـاواة والحقـوق فـي الجهـود وٕاذ تشّدد أيضًا علـى أنـه ينبغـي تبديـد الشـواغل المتصـلة بالصـحة
   لتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية؛

، الـذي يحـث الـدول ٢٠١٥ بشأن الصحة في خطة التنمية لما بعـد عـام ١١-٦٦ج ص عوٕاذ تذّكر بالقرار 
  ؛٢٠١٥محوريًا في خطة األمم المتحدة للتنمية لما بعد عام  األعضاء على ضمان أن تشغل الصحة موقعاً 

الجهـود فـي تلـك البلـدان التـي يلـزم فيهــا تكثيـف وٕاذ تؤكـد مجـدداً  ضـرورة الحفـاظ علـى اإلنجـازات الراهنـة و 
  ؛، وخاصة صحة األم والوليد والطفلبالصحة تسريع التقدم نحو تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية المتعلقة

بمـــا فـــي ذلـــك  ،األمـــراض الســـاريةاألمهـــات والمواليـــد واألطفـــال ووفيـــاتهم، و  ةمراضـــوٕاذ تُــدرك أيضـــا عـــبء 
المســـتجدة والعـــبء المتزايـــد  واألمـــراضواألمـــراض المداريـــة المهملـــة  والعـــدوى بفيروســـه، والســـّل، والمالريـــا، األيـــدز

  لألمراض غير السارية واإلصابات؛

وٕاذ تعتـــرف بـــأن التغطيـــة الصـــحية الشـــاملة تنطـــوي ضـــمنًا علـــى حصـــول جميـــع النـــاس دون تمييـــز علـــى 
مجموعــة محــددة علــى الصــعيد الــوطني ممــا يلزمهــا مــن الخــدمات الصــحية الضــرورية التعزيزيــة والوقائيــة والعالجيــة 

فـة والفّعالـة، مـع كفالـة أّن اسـتخدام هـذه والملطفة والتأهيلية وعلى األدوية األساسية الجيـدة والمأمونـة والميسـورة التكل
 والضـــعيفة الفقيـــرة الفئـــات علـــى خـــاص بشـــكل التركيـــز مـــعالخـــدمات ال يعـــّرض المســـتعملين إلـــى صـــعوبات ماليـــة؛ 

   السكان؛ من والمهمشة

                                                           
 .٦٧/٢٠الوثيقة ج   ١
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 وبرنـامج بيجـين عمـل منهـاججميع االلتزامات المعنية الُمتفق عليهـا دوليـًا، بمـا فيهـا  تنفيذ بأهمية تسلموٕاذ 
 المعنــي السياســي واإلعــالن ،حتــى اآلن الستعراضــها تعقــد التــي والمــؤتمرات والتنميــة للســكان الــدولي المــؤتمر عمــل

اإلعــالن السياســي بشــأن فيــروس نقــص المناعــة و  ومكافحتهــا) المعديــة(غيــر  الســارية غيــر األمــراض مــن بالوقايــة
 التغطيـة تـوفير تحقيـق فـي ٦٧/٨١) وقـرار الجمعيـة العامـة لألمـم المتحـدة البشـريالعـوز المنـاعي يدز (ألالبشرية/ ا
  الصحية؛ الحصائل وتحسين الشاملة الصحية

 النطـــاق، الواســـعة العموميـــة الصـــحة تـــدابير لتنفيـــذ القـــدرات وبنـــاء الصـــحية الـــنظم تعزيـــز بأهميـــة تقـــرّ  وٕاذ
  والشاملة؛ المنصفة التغطية بلوغ أجل من الصحة محددات ومعالجة الصحة وحماية

في القطاعات الخارجة عن نطاق قطـاع الصـحة تـأثير كبيـر فـي واإلجراءات وٕاذ تشدد على أن للسياسات 
، ومن ثّم الحاجة إلى تحديـد أوجـه التـآزر بـين أغـراض سياسـات قطـاع الصـحة والعكس بالعكس الحصائل الصحية

الـذي يشـمل الحكومـة ككـل والمجتمـع ككـل  ٢٠١٥والقطاعات األخرى، مـن خـالل نهـج خطـة التنميـة لمـا بعـد عـام 
  ودمج الصحة في جميع السياسات؛

تصميمنا على اتخاذ إجراءات بشأن المحددات االجتماعيـة للصـحة مثلمـا اتُِّفـق علـى ذلـك  مجّدداً  تؤكد وٕاذ
  ؛١٤-٦٢ع ص جلوثيقة جماعيًا في ا

تعزيز التعاون الدولي والوفاء بااللتزامات تجاه التمويل الصحي الوطني والدولي، وضمان  وٕاذ تسلم بأهمية
 مع األولويات الصحية الوطنية؛ومواءمته التعاون اإلنمائي الدولي في مجال الصحة فعالية 

الــنظم الصــحية باإلضــافة إلــى الحصــائل  أداءقيــاس يشــمل  أنينبغــي  تعزيــز الصــحة رصــد تــدرك أنّ  وٕاذ
  ؛والعجز والمراضة الوفياتو  متوسط العمر المتوقع مع التمتع بالصحةالصحية التي تتناول 

وٕاذ تســلم بأهميــة القــوى العاملــة الصــحية وٕاســهامها األساســي فــي أداء الــنظم الصــحية لوظيفتهــا وضــرورة 
ـــــــــــــــة ذات الصـــــــــــــــلة، ـــــــــــــــرارات جمعيـــــــــــــــة الصـــــــــــــــحة العالمي ـــــــــــــــزام بق ـــــــــــــــي االلت   القـــــــــــــــرار والســـــــــــــــيما  االســـــــــــــــتمرار ف

ـــ ١٣-٦٣ج ص ع ى بخصـــوص مدونـــة المنظمـــة العالميـــة لقواعـــد الممارســـة بشـــأن توظيـــف العـــاملين الصـــحيين عل
  ،المستوى الدولي

  على ما يلي: ٢٠١٥بعد عام  خطة التنمية لمافي الصحة  ، في سياق١الدول األعضاء تحث  -١

، مـــع التقّيـــد ٢٠١٥أن تشـــارك مشـــاركة نشـــطة فـــي المناقشـــات حـــول خطـــة التنميـــة لمـــا بعـــد عـــام   )١(
  بالعملية التي وضعتها الجمعية العامة لألمم المتحدة؛

  ؛٢٠١٥خطة التنمية لما بعد عام أن تكفل إدراج الصحة في صميم   )٢(

نحــو تحقيــق بتســريع وصــون التقــدم الُمحــرز  ٢٠١٥بعــد عــام أن تضــمن قيــام خطــة التنميــة لمــا   )٣(
الجنسـية واإلنجابيـة والصـحة األم الطفـل و صـحة هـا بمـا في ،األهداف اإلنمائية لأللفية ذات الصلة بالصـحة

  والسل والمالريا؛ز المناعي البشري العو والتغذية وفيروس 

  أمراض المناطق المدارية المهملة؛مواليد و صحة الل هتمامضرورة إيالء مزيد من االبأن تسّلم   )٤(
                                                           

 وحسب االقتضاء، منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي.    ١
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يمكــن  الــذيعــبء ال تقليــلضــرورة العمــل علــى  ٢٠١٥التنميــة لمــا بعــد عــام  خطــةدرج فــي ُتــأن   )٥(
ــ اإلصــابة عــن ناجمــةالعجــز ال حــاالتوالوفيــات و  المراضــةالوقايــة منــه وتالفيــه لمعــدالت  األمراض غيــر ب

  ية؛نفسفي الوقت نفسه الصحة ال أيضاً  تعّزز وأن ،واإلصابات ،يةسار ال

عزيــز وتاإلتاحــة الشــاملة لخــدمات الوقايــة أن تعــّزز التغطيــة الصــحية الشــاملة، المعّرفــة علــى أنهــا   )٦(
لعنصر الصحة في رئيسي  مبدأكمخاطر المالية والحماية من ال رعاية الملطفةوالعالج والتأهيل والالصحة 

  ؛٢٠١٥خطة التنمية لما بعد عام 

على ضرورة اتخاذ إجـراءات متعـددة القطاعـات لمعالجـة المحـددات االجتماعيـة والبيئيـة أن تشّدد   )٧(
، بمـا فـي التنميـة المسـتدامةاإلسـهام فـي تحقيـق اإلجحاف الصـحية و أوجه من والحد واالقتصادية للصحة، 

  حسب االقتضاء؛ ،الصحة في جميع السياساتذلك دمج 

 يــةمــن الصــحة البدن بلوغــه يمكــن مســتوى بــأعلى التمتــع فــي لحــقل الكامــل اإلعمــال إلــى تــدعوأن   )٨(
  ؛المستدامة المنصفة والشاملةالتنمية تنظر إلى هذا الحق على أنه حاسم لتحقيق والنفسية وأن 

عـن طريـق تعزيـز  ُيحرز مـن تقـدم ماالتقييم المنتظم ل عملياتمن خالل  المساءلة أهميةأن تقّر ب  )٩(
بيانـات ال تصـنيف مـع بـالتالزمواإلحصـاءات الحيويـة ونظـم المعلومـات الصـحية،  ةاألحوال المدني سجالت
   رصد معدالت اإلنصاف في الصحة؛ لغرض

في جميع األبعاد ذات الصلة  أن ُتدرج المؤشرات المتعلقة بالصحة ألغراض قياس التقدم الُمحرز  )١٠(
  للتنمية المستدامة؛

تشــــّدد علــــى أهميــــة تعزيــــز الــــنظم الصــــحية، بمــــا فيهــــا لبنــــات النظــــام الصــــحي الســــت (تقــــديم  أن  )١١(
الخــــدمات؛ والمعلومــــات؛ والمنتجــــات الصــــحية واللقاحــــات والتكنولوجيــــات؛ والتمويــــل؛ وتصــــريف الشــــؤون 

حـو تحقيـق التغطيـة الصـحية الشـاملة وصـونها، وتحسـين الحصـائل والقيادة)، بالنسبة إلـى التقـدم الُمحـرز ن
  الصحية؛ 

  المدير العام ما يلي: من تطلب  -٢

، ٢٠١٥المشـــاركة النشـــطة فـــي المناقشـــات الجاريـــة بشـــأن خطـــة التنميـــة لمـــا بعـــد عـــام  ةلمواصـــ  )١(
  بالعمل مع األمين العام لألمم المتحدة، لضمان موقع مركزي للصحة في جميع العمليات ذات الصلة؛

المســائل والعمليــات المتعلقــة تقــديم الــدعم، عنــد الطلــب، بشــأن إبــالغ الــدول األعضــاء و مواصــلة   )٢(
  .٢٠١٥بعد عام  لصحة في خطة التنمية لماابوضع 
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  من جدول األعمال ٣-١٤البند 

  تعزيز دور النظام الصحي في التصدي للعنف،
  وخصوصًا ضد النساء والفتيات، وضد األطفال

  
  

  ة والستون،بعجمعية الصحة العالمية السا

عن التصدي للتحدي العـالمي الـذي يمثلـه العنـف، وخصوصـًا العنـف ضـد النسـاء  التقريرفي  أن نظرتبعد 
  ١؛والفتيات

) الــذي أعلــن العنــف مشــكلة عالميــة رئيســية فــي مجــال الصــحة ١٩٩٦( ٢٥-٤٩ع  ص  جوٕاذ تــذكر بــالقرار 
والقـــرار  والصـــحة العنـــف عـــن العـــالمي التقريـــر) بشـــأن تنفيـــذ توصـــيات ٢٠٠٣( ٢٤-٥٦ع  ص  جالعموميـــة والقـــرار 

  ) بشأن تشويه األعضاء التناسلية األنثوية؛٢٠٠٨( ١٦-٦١ع  ص  ج

وٕاذ تدرك الجهود العديدة المبذولة على صعيد منظومة األمم المتحدة من أجل التصـدي للتحـدي الـذي يمثلـه 
فــال، بمــا فــي ذلــك المــؤتمر الــدولي للســكان والتنميــة العنــف، وخصوصــًا العنــف ضــد النســاء والفتيــات، وضــد األط

وٕاعالن ومنهاج عمل بيجين وجميع قرارات األمم المتحدة ذات الصلة الصادرة عن الجمعيـة العامـة ومجلـس حقـوق 
  اإلنسان وجميع االستنتاجات ذات الصلة المتفق عليها للجنة وضع المرأة؛

صــحة العالميــة تعــّرف العنــف علــى أنــه "االســتعمال المتعّمــد للقــوة البدنيــة أو القــدرة وٕاذ تالحــظ أن منظمــة ال
ســواء بالتهديــد أو االســتعمال الفعلــي لهــا مــن ِقبــل الشــخص ضــد نفســه أو ضــد شــخص آخــر أو ضــد مجموعــة أو 

ء مجتمــع، بحيــث يــؤدي أي منهمــا إلــى حــدوث أو رجحــان احتمــال حــدوث إصــابة أو مــوت أو إصــابة نفســية أو ســو 
  ٢؛أو الحرمان" النمو

العنــف بــين األفــراد، المختلــف عــن العنــف الموجــه للــذات والعنــف الجمــاعي، يقســم إلــى وٕاذ تالحــظ أيضــًا أن 
العنف العائلي وعنف العشير والعنف المجتمعي، ويضم أشكاًال من العنف طوال مراحل العمر مثل انتهاك الطفل، 

وانتهــــاك المســــنين، وأفــــراد األســــرة، وعنــــف الشــــباب، وأعمــــال العنــــف العشــــوائية، واالغتصــــاب أو وعنــــف العشــــير، 
   ٣؛االعتداء الجنسي، والعنف في مواقع المؤسسات كالمدارس وأماكن العمل والسجون ودور التمريض

  ٤؛نف ضد المرأةإعالن القضاء على العوٕاذ تستذكر تعريف العنف ضد النساء المدرج في 

وٕاذ يســاورها القلــق لتضــرر صــحة وعافيــة ماليــين األشــخاص واألســر مــن جــراء العنــف ولعــدم اإلبــالغ عــن 
  حاالت كثيرة؛

صــحة تشــمل الوفــاة والعجــز واإلصــابات البدنيــة واآلثــار وٕاذ يســاورها القلــق أيضــًا ألن للعنــف عواقــب علــى ال
  الصحية النفسية والعواقب على الصحة الجنسية واإلنجابية إلى جانب العواقب االجتماعية؛

                                                           
  .٦٧/٢٢الوثيقة ج   ١
  .٢٠٠٢، جنيف، منظمة الصحة العالمية، التقرير العالمي عن العنف والصحة   ٢

  .٢٠٠٢، جنيف، منظمة الصحة العالمية، التقرير العالمي عن العنف والصحةمن  ٦الصفحة    ٣

 .A/RES/48/104الجمعية العامة لألمم المتحدة رار ق    ٤
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وٕاذ تسلم بأن النظم الصحية ال تتصدى لمشكلة العنف وال تسهم في استجابة شاملة متعددة القطاعات بوجه 
  الغالب؛كاف في 

أو  وٕاذ تعــرب عــن بــالغ قلقهــا إزاء تعــرض امــرأة واحــدة مــن كــل ثــالث نســاء فــي العــالم إمــا للعنــف البــدني و/
  ١الجنسي، بما في ذلك من جانب أزواجهن، مرة واحدة على األقل في حياتها؛

ف ضـد النسـاء والفتيـات فـي غالـب األحيـان فـي حـاالت الطـوارئ تعرب عن قلقها إزاء احتمال تفـاقم العنـوٕاذ 
اإلنسانية وحاالت ما بعد النزاعات، وٕاذ تقر بأن للنظم الصحية الوطنية دورًا هامًا تضطلع به في التصدي للعواقب 

  المترتبة على ذلك؛

قــد يســـاهم  –مــن صـــبيان وبنــات  –ألطفــال بــين األفــراد الممـــارس ضــد ا العنـــف وٕاذ تالحــظ أن الوقايــة مــن
بـين األفـراد الممـارس ضــد النسـاء والفتيـات واألطفـال، وأن التعـرض لســوء  العنـف مسـاهمة ملحوظـة فـي الوقايـة مــن

المعاملــة واإلهمــال فــي جميــع مراحــل الطفولــة يزيــد احتمــال نمــو األشــخاص وارتكــابهم العنــف الممــارس ضــد النســاء 
ومشاركتهم في عنف األحـداث، وتشـدد علـى وجـود بينـات كافيـة تشـهد علـى فعاليـة بـرامج  وٕاساءة معاملتهم ألبنائهم
معاملة األطفال وٕاهمالهم بهدف وقف إدامة العنف بين األفراد وبين  إساءة منع في األبناءدعم إعداد اآلباء لرعاية 

  األجيال؛
ــ ب عنايــة خاصــة نظــرًا إلــى خضــوع الفتيــات ألشــكال العنــف وٕاذ تالحــظ أيضــًا أن العنــف ضــد الفتيــات يتطل

المرتبطــة بممارســة عــدم المســاواة بــين الجنســين التــي تظــل فــي أغلــب األحيــان مخفيــة وغيــر معتــرف بهــا مــن قبــل 
المجتمع، بما في ذلك من جانب مقدمي الخدمات الصحية، وأن الفتيات أكثر تعرضًا للعنف الجنسي بينما يتضرر 

  يان وبنات على حد سواء من إساءة المعاملة (البدنية والنفسية) واإلهمال؛األطفال من صب
وٕاذ تعــرب عــن بــالغ قلقهــا لمــا للعنــف ضــد المــرأة أثنــاء الحمــل مــن عواقــب وخيمــة علــى صــحة المــرأة وعلــى 
الحمل مثل اإلجهاض التلقائي والوضع السابق ألوانه، وعلى الطفل مثـل انخفـاض الـوزن عنـد المـيالد، إضـافة إلـى 

  تكرر حدوثه؛ ومنعمثل ذلك العنف اإلقرار بالفرصة التي تتيحها الرعاية قبل الوالدة للتعرف المبكر على 
وٕاذ يساورها القلق إزاء تعرض األطفال، والسيما في األسر التي يعولها األطفال، بما في ذلك العنـف البـدني 
والجنســـي والنفســـي، مثـــل التســـلط، وتؤكـــد مجـــددًا ضـــرورة اتخـــاذ اإلجـــراءات فـــي جميـــع القطاعـــات لتعزيـــز ســـالمة 

  وخصوصًا الفتيات في األسر التي يعولها األطفال، ودعمهم وحمايتهم ورعايتهم الصحية وتمكينهم؛ األطفال،

الــذي يســهم  األفــرادبــين  العنــف مــن تضــرراً  األشــد األشــخاصفــي عــداد  هــم والفتيــانتقــر بــأن الصــبيان  وٕاذ
والعجــز علــى الصــعيد العــالمي، وخصوصــًا لــدى الفتيــان،  إســهامًا كبيــرًا فــي عــبء حــاالت الوفــاة المبكــرة واإلصــابة

  ويؤثر في الغالب تأثيرًا وخيمًا وطويل األمد في أداء الشخص النفسي واالجتماعي؛

 فـي واألطفـال، ضـد النسـاء والفتيـات، وخصوصـاً ، إزاء اسـتمرار العنـف بـين األفـراد عن بـالغ قلقهـا تعرب وٕاذ
العــالم بوصــفه تحــديًا عالميــًا رئيســيًا تواجهــه الصــحة العموميــة، وانتهاكــًا مــتغلغًال لحــق كــل شــخص فــي  فــي بلــد كــل

التمتـع بــأعلى المسـتويات الممكنــة مـن الصــحة البدنيـة والنفســية، وعائقـًا رئيســيًا أمـام تحقيــق المسـاواة بــين الجنســين، 
  وأن له آثار اقتصادية واجتماعية سلبية؛ 

                                                           
اإلقليميــة والعالميــة للعنــف الموجــه نحــو المــرأة: معــدالت االنتشــار والتــأثيرات الصــحية لعنــف الشــريك الحمــيم  التقــديرات   ١

  .٢٠١٣والعنف الجنسي من غير الشركاء، منظمة الصحة العالمية، 
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وٕاذ تعترف بأن العنف ضد النساء والفتيات هو شكل من أشكال التمييز وأن اختالل التوازن في القوى وعدم 
المساواة الهيكلية بين الرجل والمرأة هما سببان من أسباب العنف الجذرية، وأن التصدي بفعالية للعنف ضـد النسـاء 

الحكومــة، بمــا فــي ذلــك النظــام الصــحي، وكــذلك مشــاركة والفتيــات يقتضــي اتخــاذ اإلجــراءات علــى جميــع مســتويات 
المجتمع المدني ومساهمة الرجال والفتيان واعتماد نهج شاملة ومتعددة األوجه تعزز المساواة بين الجنسين وتمكين 

  هج؛ النساء والفتيات وتغّير المواقف والعادات والممارسات والقوالب النمطية الضارة وتنفيذ هذه النُ 

قــد تســهم مــن حيــث المبــدأ فــي  ٢٠١٥وٕاذ تــدرك أن العمليــة الجاريــة فيمــا يخــص خطــة التنميــة لمــا بعــد عــام 
للعنــف، وخصوصــًا ضــد النســاء والفتيــات، واألطفــال مــن خــالل اســتجابة  التصــدي، مــن منظــور للعواقــب الصــحية

  شاملة ومتعددة القطاعات؛ 
تعتــــرف أيضــــًا بــــالجهود اإلقليميــــة ودون اإلقليميــــة والوطنيــــة العديــــدة الراميــــة إلــــى تنســــيق أنشــــطة الــــنظم وٕاذ 

  لمقتضياته؛ واالستجابة األطفال، وضد والفتيات النساء ضد وخصوصاً ، العنف الصحية للوقاية من
 نعـاضطلعت به المنظمة فـي إرسـاء قاعـدة البينـات وٕاذ تحيط علمًا مع التقدير الشديد بالدور الريادي الذي 

 ٢وضــد األطفــال وعوامــل الخطــر وعوامــل الوقايــة المرتبطــة بــه ١وخصوصــًا ضــد النســاء والفتيــات، حجــم العنــف،
وفـي وضـع القواعـد والمعـايير وفـي الـدعوة وفـي دعـم الجهـود  ٣،لمقتضـياته واالسـتجابة هالوقاية منـ وأنشطةوعواقبه 

   ٤ز البحوث والبرامج والخدمات الخاصة بالوقاية لفائدة المتضررين من العنف؛الرامية إلى تعزي

وٕاذ تحــيط علمــًا أيضــًا بــأن مســألة معالجــة العنــف، والســيما ضــد النســاء والفتيــات، وضــد األطفــال، مدرجــة 
والســــيما للتصــــدي  ٢٠١٩-٢٠١٤ ضــــمن األولويــــات القياديــــة لبرنــــامج العمــــل العــــام الثــــاني عشــــر للمنظمــــة للفتــــرة

  للمحِددات االجتماعية، واالقتصادية، والبيئية، للصحة؛

العنـف بـين األفـراد التـي يسـاهم النظـام  مـن بالوقايـةوٕاذ تقر بالحاجة إلى تعزيز السياسـات والبـرامج الخاصـة 
جيهـــات المســـندة بالبينـــات بشـــأن التـــدخالت الصـــحي فيهـــا وبأنـــه مـــن الضـــروري، علـــى الـــرغم مـــن وجـــود بعـــض التو 

  الفعالة، إجراء مزيد من البحث والتقييم لهذه التدخالت وغيرها من التدخالت؛

قبــل حدوثــه أو تكــرر حدوثــه، وتحــيط علمــًا بــأن دور  وٕاذ تشــدد علــى أهميــة الوقايــة مــن العنــف بــين األفــراد
نف، وخصوصًا ضد النساء والفتيات، وضد األطفال، يشمل دعم الجهود التالية: النظام الصحي في الوقاية من الع

مــثًال؛ والتصــدي لمعــاقرة مــواد  األبنــاءالحــد مــن ســوء معاملــة األطفــال عــن طريــق بــرامج دعــم إعــداد اآلبــاء لرعايــة 

                                                           
 WHO Multi-country Study on Women’s Health and Domestic Violence against Women (2005)بمـا فـي ذلـك    ١

))؛ والتقــديرات اإلقليميــة والعالميــة ٢٠٠٥(دراســة المنظمــة المتعــددة البلــدان بشــأن صــحة المــرأة والعنــف المنزلــي ضــد المــرأة (
للعنــف الموجــه نحــو المــرأة: معــدالت االنتشــار والتــأثيرات الصــحية لعنــف الشــريك الحمــيم والعنــف الجنســي مــن غيــر الشــركاء 

 Responding to intimate partner violence and sexual violence against women: WHO clinical and policy)؛ ٢٠١٣(

guidelines (2013)  االستجابة لمقتضيات عنف العشير والعنف الجنسي ضد النساء: المبـادئ التوجيهيـة السـريرية والسياسـية)
  )).٢٠١٣لمنظمة الصحة العالمية (

والعنـف  عوامل الوقاية هي العوامل التي تحد أو تقي من خطر العنف. وقد ركزت بحوث كثيرة بشأن العنـف ضـد المـرأة   ٢
ات يضـــد الطفـــل علـــى عوامـــل الخطـــر غيـــر أنـــه مـــن المهـــم أيضـــًا ألغـــراض الوقايـــة فهـــم عوامـــل الوقايـــة. وتهـــدف االســـتراتيج

 والبرامج الخاصة بالوقاية إلى تقليص عوامل الخطر و/ أو تعزيز عوامل الوقاية.

  ).٢٠٠٢التقرير العالمي حول العنف والصحة (بما في ذلك    ٣
هذه األعمال تباشرها أساسًا إدارة الوقاية من العنف واإلصـابات والعجـز وٕادارة الصـحة اإلنجابيـة وبحوثهـا وٕادارة الصـحة    ٤

اتــب اإلقليميــة النفســية واالعتمــاد علــى مــواد اإلدمــان وٕادارة مخــاطر الطــوارئ واالســتجابة اإلنســانية بالتعــاون الوثيــق مــع المك
 .والقطرية
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ة الصـحية اإلدمان بما في ذلك تعاطي الكحول على نحـو ضـار؛ ومنـع تكـرر حـدوث العنـف بتـوفير خـدمات الرعايـ
والنفســية واالجتماعيــة و/ أو التأهيــل لضــحايا العنــف ومرتكبيــه ولمــن شــهدوه؛ وجمــع البينــات علــى فعاليــة تــدخالت 

  الوقاية واالستجابة ونشرها؛ 

وٕاذ تؤكد دور النظام الصحي في الدعوة كعنصر من عناصر الوقاية من أجل تنفيذ تدخالت لمكافحة قبـول 
جتمع للعنف بين األفراد، وخصوصًا ضد النساء والفتيات، وضد األطفـال، وتغاضـيه عنـه، بالتشـديد علـى الـدور الم

  الذي يمكن أن تضطلع به هذه الدعوة في النهوض بتحول المجتمع؛

يحـدث ضـمن النظـام وٕاذ تسلم بأن العنف بين األفراد، وخصوصًا ضـد النسـاء والفتيـات، وضـد األطفـال، قـد 
الصحي بعينه مما يحتمل أن يؤثر تأثيرًا سـلبيًا فـي القـوى العاملـة الصـحية وجـودة الرعايـة الصـحية المقدمـة ويـؤدي 

  إلى ازدراء المرضى وٕاساءة معاملتهم والتمييز في فرص الحصول على الخدمات المتاحة؛

يجــب علــى الــنظم الصــحية الوطنيــة أن تضــطلع بــه فــي تحديــد حــوادث وٕاذ تؤكــد الــدور المهــم والمحــدد الــذي 
العنـــف وتوثيقهـــا وتـــوفير الرعايـــة الســـريرية واإلحالـــة المالئمـــة للمتضـــررين مـــن هـــذه الحـــوادث، وخصوصـــًا النســـاء 
والفتيات، واألطفال، والمساهمة في جهود الوقاية والدعوة ضمن الحكومات وفي صفوف جميـع أصـحاب المصـلحة 

  ،ومتعددة القطاعات لمقتضيات العنفاستجابة فعالة وشاملة لتوفير 

   يلي: على ما ١الدول األعضاء تحث  -١

تعزيز دور نظمها الصحية في التصدي للعنف، وخصوصًا ضد النساء والفتيات، وضد األطفـال   )١(
خطـر العنـف و/ أو المتضـررين منـه علـى خـدمات صـحية لضمان حصول جميع األشخاص المعرضـين ل

فعالة وميسورة التكلفـة فـي الوقـت المناسـب، بمـا فـي ذلـك خـدمات تعزيـز الصـحة والعـالج والتأهيـل والـدعم 
الخاليـــة مـــن االنتهـــاك واالزدراء والتمييـــز، ولتـــدعيم مســـاهمتها فـــي بـــرامج الوقايـــة وتأييـــد أعمـــال المنظمـــة 

  المتصلة بهذا القرار؛

ضــمان مشــاركة الــنظم الصــحية مــع قطاعــات أخــرى مثــل التعلــيم والعدالــة والخــدمات االجتماعيــة   )٢(
وشــؤون المــرأة وتنميــة الطفــل، بهــدف تشــجيع وتطــوير اســتجابة وطنيــة فعالــة وشــاملة للعنــف بــين األفــراد، 

ور من بينها المعالجة الكافية لموضوع وخصوصًا ضد النساء والفتيات، وضد األطفال من خالل جملة أم
العنــف فــي الخطــط الصــحية واإلنمائيــة ووضــع اســتراتيجيات وطنيــة متعــددة القطاعــات بشــأن الوقايــة مــن 
العنـــف واالســـتجابة لمقتضـــياته تشـــمل الحمايـــة وتعزيـــز المشـــاركة الشـــاملة ألصـــحاب المصـــلحة المعنيـــين 

  وٕامداد هذه االستراتيجيات بالتمويل الكافي؛

تعزيــز مســاهمة نظمهــا الصــحية فــي وضــع حــد لقبــول جميــع أشــكال العنــف ضــد النســاء والفتيــات   )٣(
والتغاضــي عنهــا، بمــا فــي ذلــك عــن طريــق الــدعوة والمشــورة وجمــع البيانــات، بــالنهوض فــي الوقــت ذاتــه 

لتغييــر فــي أســرهم ومجــتمعهم بمــا بمشــاركة الرجــال والفتيــان إلــى جانــب النســاء والفتيــات بوصــفهم وســطاء ا
  يتناسب مع سنهم، حتى يتسنى تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات؛

تعزيــز االســتجابة الوطنيــة، والســيما اســتجابة الــنظم الصــحية الوطنيــة، مــن خــالل تحســين جمــع   )٤(
الجــنس والســن والعوامــل ذات الصــلة األخــرى عــن حجــم العنــف البيانــات القابلــة للمقارنــة والمصــنفة حســب 

بين األفراد، وخصوصًا ضد النساء والفتيات، وضد األطفال، وعوامل الخطر وعوامل الوقايـة المرتبطـة بـه 
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وأنماطه وعواقبه الصحية، والمعلومات عن أفضل الممارسات، بما في ذلـك جـودة الرعايـة واالسـتراتيجيات 
  الستجابة، ونشر هذه البيانات والمعلومات، عند االقتضاء؛الفعالة للوقاية وا

مواصـــلة تعزيـــز دور نظمهـــا الصـــحية بهـــدف اإلســـهام فـــي الجهـــود المتعـــددة القطاعـــات المبذولـــة   )٥(
للتصدي للعنف بين األفراد، وخصوصًا ضد النساء والفتيات، وضد األطفـال، بمـا فـي ذلـك تعزيـز وحمايـة 

  قوق اإلنسان من حيث صلتها بالحصائل الصحية؛ ح

تيســـير الحصـــول علـــى الخـــدمات الصـــحية، حســـب االقتضـــاء، بمـــا فـــي ذلـــك فـــي مجـــال الصـــحة   )٦(
  الجنسية واإلنجابية؛

خالل تعزيز حصول ضحايا السعي إلى منع تكرر حدوث العنف بين األفراد وٕايقاف دوامته، من   )٧(
العنــف بــين األفــراد ومرتكبيــه والمتضــررين منــه علــى خــدمات صــحية واجتماعيــة ونفســية فعالــة فــي الوقــت 
المناسب، عند االقتضاء، وتقيـيم مثـل هـذه البـرامج لتقـدير فعاليتهـا فـي الحـد مـن تكـرر حـدوث العنـف بـين 

  األفراد؛

، بمـــا فـــي ذلـــك عـــن طريـــق تـــوفير التـــدريب المتواصـــل المالئـــم لجميـــع المـــوظفين تعزيـــز القـــدرات  )٨(
المهنيين في المؤسسات العامة والخاصة المنتمين إلى القطاع الصحي وسائر القطاعات ولمقدمي الرعاية 
والعاملين الصحيين المجتمعيين، بغرض تقديم خدمات الرعاية والدعم وغيرهـا مـن خـدمات الوقايـة وتعزيـز 

بــــين األفــــراد والمتضــــررين منــــه، وخصوصــــًا النســــاء والفتيــــات  حة ذات الصــــلة إلــــى ضــــحايا العنــــفالصــــ
  واألطفال؛

النهوض بـاإلجراءات التشـغيلية المعياريـة التـي تسـتهدف تحديـد العنـف بـين األفـراد الممـارس ضـد   )٩(
النســاء والفتيــات وضــد األطفــال ووضــعها ودعمهــا وتعزيزهــا، مــع مراعــاة الــدور المهــم الــذي يؤديــه النظــام 

  الصحي في توفير الرعاية واإلحالة إلى دوائر خدمات الدعم؛

   يلي: المدير العام ما منتطلب   -٢

بالتشـاور مـع منظمـات األمـم  التامـة ١وضع مسودة خطة عمل عالمية بمشـاركة الـدول األعضـاء  )١(
المتحدة وسائر الجهات صاحبة المصلحة المعنية، مع التركيز على دور النظم الصحية حسب االقتضاء، 
لتعزيــز دور هــذه الــنظم فــي إطــار اســتجابة وطنيــة متعــددة القطاعــات تتصــدى لجميــع أشــكال العنــف بــين 

  ؛نادًا إلى أعمال المنظمة الراهنة ذات الصلةاألفراد، وخصوصًا ضد النساء والفتيات، وضد األطفال، است

مواصــلة تعزيــز جهــود المنظمــة إلرســاء البينــات العلميــة بشــأن حجــم العنــف، واتجاهاتــه، وعواقبــه   )٢(
الصحية، وعوامل الخطر، وعوامل الوقاية، المرتبطة به، وخصوصًا ضد النساء والفتيات، وضد األطفال، 

، وجمـــع المعلومـــات عـــن الممارســـات األعضـــاءانـــات بانتظـــام، مـــع مراعـــاة مـــدخالت الـــدول وتحـــديث البي
المثلى، بما في ذلك جودة الرعاية، واالستراتيجيات الفعالة للوقاية واالسـتجابة بغيـة اسـتحداث نظـم صـحية 

  وطنية فعالة للوقاية واالستجابة.

علــى طلبهــا، مــن خــالل تــوفير المســاعدة التقنيــة فــي تعزيــز  بنــاءً مواصــلة دعــم الــدول األعضــاء،   )٣(
جابيـــة، فـــي التصـــدي للعنـــف، وخصوصـــًا ضـــد ندور الـــنظم الصـــحية، بمـــا فـــي ذلـــك الصـــحة الجنســـية واإل

  النساء والفتيات وضد األطفال؛
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لمائـة عـن التقـدم المحـرز فـي رفع تقرير إلى المجلس التنفيذي فـي دورتـه السادسـة والثالثـين بعـد ا  )٤(
لتقرير عالمي عن وضع العنف والصحة يعـد  ٢٠١٤تنفيذ هذا القرار، وعن وضع النص النهائي في عام 

ويبــين برنــامج األمــم المتحــدة اإلنمــائي ومكتــب األمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة بالتعــاون مــع 
قريــر أيضــًا إلــى المجلــس التنفيــذي فــي دورتــه الثامنــة الجهــود الوطنيــة المبذولــة للوقايــة مــن العنــف، ورفــع ت

والثالثــين بعـــد المائــة عـــن التقـــدم المحــرز فـــي تنفيـــذ هــذا القـــرار، بمـــا فــي ذلـــك تقـــديم مســودة خطـــة العمـــل 
  العالمية، كي تنظر جمعية الصحة العالمية التاسعة والستون في ذلك. 
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