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  اقتراح بخصوص إدراج بند تكميلي
  في جدول األعمال

  
  
  
  
من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي تتشرف المديرة العامة بأن تحيل االقتراح الوارد أدناه  ١٠طبقًا للمادة   -١

  بخصوص إدراج بند تكميلي في جدول األعمال المؤقت لدورة المجلس التنفيذي الرابعة والثالثين بعد المائة.
  
لــدى مكتــب األمــم  لفنلنــدامــن البعثــة الدائمــة  ٢٠١٣ رين الثــاني/ نــوفمبرتشــ ٢٧وقــد ورد هــذا االقتــراح فــي   -٢

المتحدة والمنظمات الدولية األخرى في جنيــف، بخصــوص إدراج بنــد إضــافي فــي جــدول األعمــال المؤقــت للمجلــس 
قطاعــات مســتدامة عبــر ال إجــراءاتالمســاهمة فــي التنميــة االجتماعيــة واالقتصــادية: التنفيذي يحمل العنوان التالي: "

  . "مجال الصحةفي  واإلنصافمن أجل تحسين الصحة 
  
  وهذا االقتراح مقدم إلى المجلس كي ينظر فيه (انظر الملحق).  -٣
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  الملحق
  

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

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

  الخلفية
  

يتزايــد االعتــراف بــأثر صــحة الســكان الجيــدة علــى المجتمعــات. وعلــى مــدى عقــود، اعترفــت وثــائق رئيســية متنوعــة 
صــادرة عــن المنظمــة بــأثر القطاعــات االجتماعيــة األخــرى وسياســاتها علــى الصــحة. وَتبــرز هــذه الصــلة أيضــًا فــي 

ومكافحتهــا. وكــان عمــل  )غيــر الســارية( ةغيــر المعديــ اإلعالن السياسي لألمم المتحــدة بشــأن الوقايــة مــن األمــراض
المنظمــة الحــديث نســبيًا بشــأن المحــددات االجتماعيــة للصــحة والوقايــة مــن األمــراض غيــر الســارية رائــدًا فــي تحليــل 

االجتماعيــة فــي مجــال الصــحة، وهــي العقبــات التــي تعتــرض التنميــة  اإلجحافــاتو األسباب الدفينة العتالل الصــحة 
  بلوغ األهداف اإلنمائية لأللفية.االقتصادية و و 
  

ألبعـــاد  اً مســبق اً الصــحة باعتبارهـــا شــرط ٢٠الصــادرة عــن مـــؤتمر ريــو+ "المســـتقبل الــذي نصــبو إليـــه"وتحــدد وثيقــة 
  التنمية المستدامة الثالثة جميعًا، وحصيلًة لها ومؤشرًا عليها. 

  
  االقتراح

  
، كما لن ينجح القضاء على الفقر والحّد من أشكال عــدم هلن تتحقق الحصائل الصحية بواسطة قطاع الصحة وحد

المســـاواة فـــي مجـــال الصـــحة دون التصـــدي لصـــحة الســـكان عبـــر القطاعـــات. وصـــدور قـــرار مـــن جمعيـــة الصـــحة 
ضروري لتأكيد ذلك، من جهة، من أجل الَدفعة األخيرة لتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية،  ٢٠١٤في عام  العالمية

. ومــن ٢٠١٤لمســاهمة فــي النقــاش بشــأن السياســات اإلنمائيــة العالميــة المقبلــة، اعتبــارًا مــن عــام ومن جهة أخرى، ل
هاتين المبادرتين المترافقتين في هذا الوقت الحرج، من األهميــة الحاســمة للمنظمــة،  نحوأجل النهوض على أفضل 

الجــة شــؤون الصــحة والتصــدي معباإلضــافة إلــى تعزيــز عملهــا هــي فــي هــذا المجــال، أن ُتعــِرب اآلن عــن أهميــة 
  في مجال الصحة عبر القطاعات.  إلجحافاتل
 

وبغيـــة ضـــمان أن المنظمـــة معـــدَّة جيـــدًا للتصـــدي للتحـــديات المتزايـــدة التعقيـــد فـــي مجـــال صـــحة الســـكان فـــي القـــرن 
الحادي والعشرين، ال ينبغي إرجاء ترجمة الفهم المتزايد لتحديد الصحة الشامل إلى إرشادات بشأن إجراءات محددة 

حــددات الصــحية وعوامــل الخطــر المرتبطــة بــاعتالل مالأكثر من ذلــك. وبغيــة الــتمكن مــن بــدء العمــل بفاعليــة بشــأن 
  الصحة عبر القطاعات، تحتاج الدول األعضاء اآلن إلى إرشادات بشأن ما يلي:

  
  ما هي الهياكل واالســتراتيجيات والعمليــات الضــرورية لتقيــيم أثــر السياســات االجتماعيــة علــى حصــائل

 الصحة واإلنصاف في مجال الصحة،
  على مختلف مســتويات تصــريف ونعمل على إيجادها ل المتعددة القطاعات الحلو  أولوياتكيف ُنحدد

 الشؤون،
 .كيف ُيمكن لقطاع الصحة أن يعمل مع القطاعات األخرى كوسيط وكاستشاري 
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وتتسم اإلرشادات الراسخة والمتاحة في الوقت المناسب بشأن اإلجراءات المتعددة القطاعات بأهمية رئيسية بالنسبة 
  مراض غير السارية ومكافحتها على نحو فّعال. للوقاية من األ

  
وعلــى هــذه الخلفيــة، طلبــت فنلنــدا إدراج بنــد جديــد فــي جــدول أعمــال الــدورة الرابعــة والثالثــين بعــد المائــة للمجلــس 
التنفيذي. وســوف يــوّفر هــذا البنــد فرصــة لكــي يجــري المجلــس نقاشــًا، ويعتمــد توصــية بقــرار مــن الجمعيــة يــدعو إلــى 

محــددة إلــى األمــام، ُيضــطلع بهــا فــي حــدود المــوارد المتاحــة، وُيعــِرب عــن أهميــة اإلجــراءات المتخــذة  اتخاذ خطــوات
عبــر القطاعــات مــن أجــل الصــحة واإلنصــاف فــي مجــال الصــحة فــي الجهــود النهائيــة المبذولــة لتحقيــق األهــداف 

  .٢٠١٥اإلنمائية لأللفية والنقاش بشأن خطة التنمية لما بعد عام 
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