
 
  
  
  
  
  
  

  ٨ق١٣٤ت  م    بعد المائة ونثالثالرابعة والالدورة 
  ٢٠١٤ يناير/ كانون الثاني ٢٤

  EB134.R8    من جدول األعمال ٧-٨البند 
  
  
  

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

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

  
  

  المجلس التنفيذي،   
 

بعــد النظــر فــي التقريــر الخــاص بالمســاهمة فــي التنميــة االجتماعيــة واالقتصــادية: إجــراءات مســتدامة عبــر 
القطاعــات مــن أجــل تحســين الصــحة واإلنصــاف فــي مجــال الصــحة (متابعــة المــؤتمر العــالمي الثــامن بشــأن تعزيــز 

  ١الصحة)،
  

  جمعية الصحة العالمية السابعة والستين باعتماد القرار التالي: يوصي
  

  جمعية الصحة العالمية السابعة والستون،
  

إذ تؤكــد مجــددًا مبــادئ دســتور منظمــة الصــحة العالميــة الــذي يــنص علــى أن الحكومــات مســؤولة 
  ية كافية؛عن صحة شعوبها وال يمكن الوفاء بهذه المسؤولية إال باتخاذ تدابير صحية واجتماع

  
وٕاذ تؤكد مجددًا حق كل إنسان في التمتع دون أي شكل من أشكال التمييز بأعلى مستوى يمكـن 
بلوغه من الصحة البدنية والنفسية، وبمستوى معيشة كاٍف يضمن الصحة والرفاه له وألسرته، بما في ذلـك 

  ة؛في مواصلة تحسين ظروفه المعيشيما يكفي من الغذاء والملبس والسكن، وحقه 
  

، ٢٠٠٠آتـا، واالسـتراتيجية العالميـة لتـوفير الصـحة للجميـع بحلـول عـام  –ر بإعالن ألمـا وٕاذ تذكِّ 
مـن تنسـيق وتعـاون وعمـل مشـترك بـين القطاعـات مـن أجـل  وهـذه االسـتراتيجيةوما دعا إليـه هـذا اإلعـالن 

  الصحة؛
  

ن "المســتقبل الــذي نصــبو وٕاذ تقــر بوثيقــة الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة التــي جــاءت تحــت عنــوا
ســيما تســليمها بــأن الصــحة شــرط مســبق للتنميــة المســتدامة بأبعادهــا الثالثــة جميعــًا ونتيجــة مــن الو إليــه"، 

لمتعـدد القطاعـات نتائجها ومؤشر عليها، والدعوة إلى إشراك جميع القطاعات المعنية فـي العمـل المنسـق ا
  ؛لصحية لسكان العالم على نحو عاجللتلبية االحتياجات ا

                                                      
  .١٣٤/٥٤م تالوثيقة    ١
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تعزيـز و  ١بشأن تعزيز الصحة واإلعالم والتثقيـف مـن أجـل الصـحة، الصادرة  وٕاذ تذّكر بالقرارات
 ٤تعزيـــــز الصـــــحة فـــــي عـــــالم تســـــوده العولمـــــة،و  ٣تعزيـــــز الصـــــحة وأنمـــــاط الحيـــــاة الصـــــحية،و  ٢الصـــــحة،

بالوثــائق الختاميــة لمــؤتمرات المنظمــة العالميــة الســبعة  وٕاذ تحــيط علمــاً  ٥للصــحة، والمحــددات االجتماعيــة
  ؛وخصوصًا ميثاق أوتاوا وبيان إديليد ودعوة عمل نيروبي ٦بشأن تعزيز الصحة

  
وتكـــرر التأكيـــد علـــى طلـــب  خارجيـــةفـــي ســـياق السياســـات ال المعلنـــةتؤكـــد مجـــددًا االلتزامـــات  وٕاذ

مــع ، ٢٠١٥ املة فــي إطــار المناقشــات بشــأن خطــة التنميــة لمــا بعــد عــامفــي التغطيــة الصــحية الشــالنظــر 
العامة في مجال الصحة العمومية وحماية الصحة والتصدي لمحددات الصحة من المراعاة أيضًا للتدابير 

  خالل السياسات عبر القطاعات؛
  

واالســـتراتيجية وخطـــة بـــاإلعالن السياســـي لالجتمـــاع الرفيـــع المســـتوى للجمعيـــة العامـــة  روٕاذ تـــذكِّ 
 نالعمــل العــالميتين لمنظمـــة الصــحة العالميــة بشـــأن الوقايــة مـــن األمــراض غيــر الســـارية ومكافحتهــا اللـــذي

فــي التصــدي للتحــدي الــذي تطرحــه األمــراض غيــر الســارية وبالحاجــة  الرئيســيبــدور الحكومــات  يعترفــان
وبالـدور  يرات داخل قطاع الصحة فقـط،القطاعات بدًال من إجراء تغيجميع جهود ومشاركة األساسية إلى 

  المهم للمجتمع الدولي والتعاون الدولي في مساعدة الدول األعضاء في إطار تلك الجهود؛
  

تالحظ أن قطاع الصحة له دور رئيسي في العمل مع قطاعات أخرى في ضمان جودة ميـاه وٕاذ   
وجـودة الهـواء والحـد مـن التعـرض لمسـتويات مضـرة بالصـحة  وسالمة األغذية والتغذيـة الشرب واإلصحاح

  ٧من المواد الكيميائية واإلشعاعات على النحو المعترف به في قرارات جمعية الصحة العالمية؛
  

وٕاذ تعترف بإمكانية الوقاية مـن اإلصـابة بعـدد مـن االضـطرابات النفسـية وٕامكانيـة تعزيـز الصـحة   
عــات غيــر المندرجــة فــي قطــاع الصــحة؛ وبضــرورة الــدعم العــالمي فــي قطــاع الصــحة وفــي القطاالنفســية 

ســيما مــن خــالل خطــة  الصــحة النفســية والتنميــة، وال للعمــل علــى الصــعيدين الــوطني والمحلــي فــي مجــالي
  ؛ MINDbankالعمل الخاصة بالصحة النفسية وقاعدة المنظمة 

  
بالنسبة إلى عدة قطاعات،  التبغ اإلطارية بشأن مكافحةتالحظ أيضًا وجاهة اتفاقية المنظمة وٕاذ   

وتشــدد علــى أهميـــة التصــدي لعوامـــل الخطــر الشـــائعة الخاصــة بـــاألمراض غيــر الســـارية عبــر القطاعـــات 
واحتياجات التعاون بمقتضى اللوائح الصحية الدولية، بما في ذلك التعاون فيما بين وكاالت األمم المتحدة 

  وبين الدول األعضاء وداخلها؛
  

                                                      
 .٤٤-٤٢ج ص ع القرار   ١

 .١٢-٥١ج ص ع القرار   ٢

 .١٦-٥٧ج ص ع القرار   ٣

 .٢٤-٦٠ج ص ع القرار   ٤

 .٨-٦٥ج ص ع القرار   ٥

وجاكرتـــا فـــي ؛ ١٩٩١وساندســـفال فـــي الســـويد فـــي عـــام ؛ ١٩٨٨فـــي أســـتراليا فـــي عـــام  ؛ وأديليـــد١٩٨٦فـــي عـــام  أوتـــاوا   ٦
 .٢٠٠٩ونيروبي في عام ؛ ٢٠٠٥وبانكوك في عام ؛ ٢٠٠٠ومكسيكو سيتي في عام ؛ ١٩٩٧ عام

  .٢٤-٦٤ع  ص  جو ١٥-٦٤ع  ص  جو ٢٦-٦٣ع  ص  جو ٢٥-٦٣ع  ص  جو ١٩-٦١ع  ص  جو ١٥-٥٩ع  ص  جالقرارات    ٧
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للجنة المعنيـة بالمحـددات االجتماعيـة للصـحة المعنـون "تضـييق الفجـوة قرير الختامي تقر بالتوٕاذ   
: العدالة واإلنصاف في الصحة بفضل اتخاذ إجراءات حول المحـددات االجتماعيـة في غضون جيل واحد

 ودعوتــه إلــىريــو السياســي بشــأن المحــددات االجتماعيــة للصــحة  وكــذلك إعــالن ؛كمــورد للبينــات" للصــحة
تعتـرف بأهميـة دور ٕاذ و ، مـن أجـل رفـاه المجتمـع ويعـول عليهـاوضع وتنفيذ تدابير متينة ومسـندة بالبينـات 

  وزارات الصحة في مجال الدعوة في هذا الصدد؛
  

م بأن دمـج الصـحة فـي جميـع السياسـات أمـر يشـير إلـى أخـذ آثـار القـرارات علـى الصـحة وٕاذ تسلِّ   
وتجنـــب اآلثـــار امـــة عبـــر القطاعـــات والســـعي إلـــى تحقيـــق التـــآزر فـــي الحســـبان بانتظـــام فـــي السياســـات الع

المضرة بالصحة، بهدف تحسين صحة الناس واإلنصاف في مجال الصـحة عبـر تقيـيم عواقـب السياسـات 
  العامة على محددات الصحة والعافية وعلى النظم الصحية؛

  
إلنصـــاف فـــي مجـــال وٕاذ يســـاورها القلـــق إزاء الثغـــرات فـــي أخـــذ آثـــار السياســـات علـــى الصـــحة وا  

على مختلف مستويات تصريف الصحة وأداء النظام الصحي في الحسبان على كل المستويات الحكومية 
  ،الشؤون

  
دمـج الصـحة فـي جميـع : الثـامن بشـأن تعزيـز الصـحةمـع التقـدير بيـان المـؤتمر العـالمي  تالحظ   -١

  ؛الذي عقد في هلسنكي، وتالحظ العمل المتواصل على إطار العمل القطري السياسات
  
  على ما يلي: ١الدول األعضاء تحث  -٢

  
مناصــرة الصــحة وتعزيــز اإلنصــاف فــي مجــال الصــحة كأولويــة واتخــاذ إجــراءات فعالــة   )١(

 ٨-٦٥ع  ص  جبمـا يتماشـى مـع القـرار  للصـحة واالقتصـادية والبيئيـة بشأن المحددات االجتماعيـة
  الوقاية من األمراض غير السارية؛ بما يشمل القيام بذلك في مجال

 
 لعـدة قطاعـات،شـاملة  وهياكلفعالة،  االقتضاء، تشريعات حسبتشمل،  خطواتاتخاذ   )٢(

مثــــل أداة التقيــــيم واالســــتجابة فيمــــا يخــــص الصــــحة فــــي المنــــاطق  ،ومــــوارد وأســــاليب، وٕاجــــراءات
وضع سياسات مجتمعيـة تأخـذ فـي الحسـبان آثارهـا علـى تمكن من  ،(Urban HEART)الحضرية 

وأداء الــنظم الصــحية وتتصــدى  محــددات الصــحة وحمايــة الصــحة واإلنصــاف فــي مجــال الصــحة
 لهذه اآلثار، وقياس وتتبع المحددات االجتماعية وأوجه التفاوت في مجال الصحة؛

 
مثــل  والحفــاظ عليهــا، تنميــة قــدرات ومهــارات مؤسســية كافيــة ومســتدامة، عنــد االقتضــاء،  )٣(

 وتحـــري تقـــدير اآلثـــار الصـــحية للمبـــادرات المتخـــذة علـــى صـــعيد السياســـات فـــي كـــل القطاعـــات،
بمـــا فـــي ذلـــك ضـــمن الســـلطات الصـــحية  والتفـــاوض علـــى السياســـات عبـــر القطاعـــات، الحلـــول،

مثــل معاهــد الصــحة العموميــة الوطنيــة، بغيــة تحقيــق حصــائل  ،ومعاهــد البحــث والتطــوير المعنيــة
  سنة من منظور الصحة واإلنصاف في مجال الصحة وأداء النظم الصحية؛مح
  
اتخـــاذ اإلجـــراءات لالرتقـــاء بالصـــحة والحفـــاظ علـــى مصـــالح الصـــحة العموميـــة مـــن كـــل   )٤(

تــأثير ال مبــرر لــه قــد يتخــذ شــكًال مــن أشــكال تضــارب المصــالح، ســواء كــان حقيقيــًا أو متصــورًا 
المخاطر وتعزيز العناية الواجبة والمساءلة وزيـادة الشـفافية فـي محتمًال، وذلك من خالل إدارة  أو

  صنع القرارات والعمل؛
                                                      

  منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي. ،وحسب االقتضاء    ١
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المجتمعـــــات المحليـــــة  مثـــــل، حســـــب االقتضـــــاء، أصـــــحاب المصـــــلحة المعنيـــــينإشـــــراك   )٥(
  والمجتمع المدني، في وضع السياسات وتنفيذها ورصدها عبر القطاعات؛

  
بالتشـديد علـى مـا للسياسـات فـي  ٢٠١٥عـام المساهمة في وضع خطة التنمية لمـا بعـد   )٦(

القطاعــات الخارجــة عــن نطــاق قطــاع الصــحة مــن تــأثير كبيــر فــي الحصــائل الصــحية، وبتحديــد 
  أوجه التآزر بين أغراض سياسات قطاع الصحة والقطاعات األخرى؛ 

  
  المدير العام ما يلي: من تطلب  -٣

  
السياقات، كي تنظـر فيـه جمعيـة الصـحة إعداد إطار للعمل القطري يتكيف مع مختلف   )١(

وســـائر ، ومنظمـــات األمـــم المتحـــدة ١العالميـــة الثامنـــة والســـتون، بالتشـــاور مـــع الـــدول األعضـــاء
وفــي حــدود المــوارد الراهنــة، أخــذًا فــي االعتبــار  ،أصــحاب المصــلحة المعنيــين، حســب االقتضــاء

) وبهـــدف دعـــم الجهـــود ٢٠١٣بيـــان المـــؤتمر العـــالمي الثـــامن بشـــأن تعزيـــز الصـــحة (هلســـنكي، 
الوطنية الرامية إلى تحسين الصـحة وضـمان حمايـة الصـحة واإلنصـاف فـي مجـال الصـحة وأداء 

اعـات بشـأن محـددات الصـحة النظم الصحية، بما في ذلـك عـن طريـق اتخـاذ إجـراءات عبـر القط
وعوامــــل الخطــــر الخاصــــة بــــاألمراض غيــــر الســــارية، باالســــتناد إلــــى أفضــــل المعــــارف والبينــــات 

  المتاحة؛
  
مـا يلـزم بناء  من أجلالطلب، للدول األعضاء  عندتوفير اإلرشادات والمساعدة التقنية،   )٢(

بالصـحة فـي سياسـات قطاعـات بغية دمج المناظير الخاصة من قدرات وهياكل وآليات وعمليات 
أخرى غير الصحة، حسب االقتضاء، من خـالل تنفيـذ دمـج الصـحة فـي جميـع القطاعـات، ومـن 

  وتتبع المحددات االجتماعية للصحة وأوجه التباين في الصحة؛ أجل قياس
  
بمــــا يشــــمل تجميــــع وتحليــــل أفضــــل ، تعزيــــز دور المنظمــــة وقــــدراتها ومواردهــــا المعرفيــــة  )٣(

اإلرشـادات والمسـاعدة التقنيـة مـن أجـل تنفيـذ  بغيـة تقـديم جانـب الـدول األعضـاء،الممارسات مـن 
السياسات عبـر القطاعـات علـى مختلـف مسـتويات تصـريف الشـؤون، وضـمان االتسـاق والتعـاون 

  عبر البرامج والمبادرات داخل المنظمة؛
  
نظمــــات مواصــــلة العمــــل مــــع وكــــاالت األمــــم المتحــــدة والمصــــارف اإلنمائيــــة وســــائر الم  )٤(

االعتبـارات الصـحية فـي المبـادرات  لتشـجيعها علـى مراعـاةوالمؤسسات الدولية وتوفير القيـادة لهـا 
بغيـة ، ٢٠١٥خطـة التنميـة لمـا بعـد عـام االستراتيجية الرئيسية ورصدها، بمـا فـي ذلـك فـي إطـار 

ذلـــك الصـــحية، بمـــا فـــي  والمحـــدداتتحقيـــق االتســـاق والتـــآزر مـــع االلتزامـــات المتعلقـــة بالصـــحة 
  في عملها مع الدول األعضاء؛ ،المحددات االجتماعية للصحة

  
جمعية الصحة العالمية في  ،عن التقدم المحرزإلى جمعية الصحة العالمية تقديم تقرير   )٥(

  من خالل المجلس التنفيذي. التاسعة والستين
  

  ٢٠١٤كانون الثاني/ يناير  ٢٤، التاسعةالجلسة 
  ٩/ المحاضر الموجزة/١٣٤م ت

=     =     =  
                                                      

  منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي. ،وحسب االقتضاء    ١


