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

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

  
  

  تقرير من األمانة
  
  
هلســـنكي، (حصـــيلة المـــؤتمر العـــالمي الثـــامن بشـــأن تعزيـــز الصـــحة يتضـــمن هـــذا التقريـــر معلومـــات عـــن   -١

وقــــد شــــاركت حكومــــة فنلنــــدا والمنظمــــة فــــي تنظــــيم المــــؤتمر العــــالمي ). ٢٠١٣يونيــــو  /حزيــــران ١٤إلــــى  ١٠ مــــن
ـــذي ـــ ال ــــاستضافت ــــة الفنلنديــــة والصحــــه وزارة الشـــؤون االجتماعي ــــوى المؤتمــــوانطـــ. يـي هلسنكــــة ف داف ـــــى األهـر عل
  :ةــالتالي

  
تبادل التجارب والدروس المستخلصة وتقديم التوجيهات بشأن اآلليات الفعالة للنهـوض بالعمـل  تيسير  •

  بين القطاعات؛المشترك 

  للتغلب على العوائق وبناء القدرات لدمج الصحة في جميع السياسات؛ الُنهجاستعراض   •

خـالل دمـج الصـحة المعنيـة بالمحـددات االجتماعيـة للصـحة مـن تنفيـذ توصـيات اللجنـة تحديـد فـرص   •
  في جميع السياسات؛

دمـــج الصـــحة فـــي جميـــع  مجـــالفـــي لالســـتثمار تحديـــد الحـــاالت االقتصـــادية واإلنمائيـــة واالجتماعيـــة   •
  ؛واستعراضها السياسات

  تعزيز الصحة في تجديد الرعاية الصحية األولية وٕاصالحها؛جهود مساهمة النظر في   •

الصــحة وأثــر هــذا المجــال واإلنجــازات المحققــة فيــه منــذ اســتعراض التقــدم المحــرز فــي مجــال تعزيــز   •
  ).١٩٨٦نوفمبر  /تشرين الثاني ٢١انعقاد المؤتمر الدولي األول بشأن تعزيز الصحة (أوتاوا، 

  
وكان المؤتمر العالمي الثامن بشأن تعزيز الصحة آخر مؤتمر من سلسلة مؤتمرات الخبراء العالمية بشأن   -٢

 ) وميثــاق أوتــاوا١٩٧٨بشــأن الرعايــة الصــحية األوليــة (آتــا  - إعــالن ألمــامــن أصــًال المســتلهمة  ١تعزيــز الصــحة
والسياســة العامــة الصــحية وقــد حــددت هــذه المــؤتمرات العمــل المشــترك بــين القطاعــات ). ١٩٨٦(لتعزيــز الصــحة 

                                                           
) ١٩٩٧) وجاكارتـا (١٩٩١) وساندسـفال (١٩٨٨) وأدياليـد (١٩٨٦أوتـاوا (تشمل السلسلة المـؤتمرات التـي عقـدت فـي     ١

  ).٢٠١٣) وهلسنكي (٢٠٠٩) ونيروبي (٢٠٠٥) وبانكوك (٢٠٠٠ومكسيكو سيتي (
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فــي مجــال الصــحة وٕاعمــال الحــق فــي الصــحة كحــق مــن وتحقيــق اإلنصــاف كعنصــرين محــوريين لتعزيــز الصــحة 
المـؤتمر العـالمي بمـن دولـة عضـوًا فـي  ١٢٢وخبيرًا مـن  اً مسؤوًال حكومي ٦٥٩ ما مجموعهوشارك . حقوق اإلنسان

منظمــات تابعــة لألمــم  ١٠منظمــة غيــر حكوميــة و ٢٠بلــدًا مــن البلــدان األقــل نمــوًا وحــوالي  ٢٦فــيهم ممثلــون مــن 
  .المتحدة ومنظمات حكومية دولية

  
تدعى إلى المشاركة فيه كل الدول األعضـاء هذا المؤتمر أول مؤتمر من سلسلة المؤتمرات الثمانية  وكان  -٣

ينتمـي (ن للمشـاركة فـي المـؤتمر يْ لـب فيـه مـن الـدول األعضـاء تعيـين ممثَلـطُ  خطاب دوريوقد أرسل . في المنظمة
اليف مشـاركة منـدوب واحـد لكـل بلـد التمويـل لتغطيـة تكـ قُـدمو ). أحدهما إلى قطاع الصـحة واآلخـر إلـى قطـاع آخـر

  .١-٥٠ع  ص  جمن البلدان األقل نموًا وفقًا للقرار 
  

  الحصائل
  
هلســنكي بشــأن دمــج الصــحة فــي جميــع السياســات الــذي اعتمــده  بيــانتشــمل حصــائل المــؤتمر الرئيســية   -٤

دمج بـ إلطـار الخـاصا" ن خالل أعمال المؤتمر وثيقة بعنوانمت أعدوعالوة على ذلك،  ١المشاركون في المؤتمر.
  ٢."السياسات من أجل العمل القطري الصحة في جميع

  
القطريــة واألدلــة العمليــة التــي تشــمل عــددًا كبيــرًا مــن األمثلــة تحضــير المــؤتمر أعــدت المنظمــة  وفــي إطــار  -٥

وأدلــة وشــرق المتوســط  وجنــوب شــرق آســيا ألفريقيــا واألمــريكتيناإلقليميــة المنظمــة مكاتــب  أعــدتهادراســات حــاالت 
علـى وضـع  المكتب اإلقليمي لجنوب شـرق آسـيا يعملوٕاطارًا إقليميًا للعمل القطري نشرها المكتب اإلقليمي ألوروبا 

كمــا أعــدت مجموعــة مــن األنشــطة التدريبيــة وأجــري تــدريب فــي المكتــب اإلقليمــي لغــرب المحــيط . صــيغته النهائيــة
شخصــية  رؤيــة ٢٠حــوالي  تجيــدة وأدلــة عمليــة وســجلأعــدت أمثلــة علــى الممارســات الالهــادئ. وفضــًال عــن ذلــك، 

  ٣.وبثت كل الجلسات العامة على اإلنترنتعلى الفيديو 
  

    إجراءات المتابعة الفورية
مــن المقـــرر اتخــاذ اإلجـــراءات التاليـــة: ستُنشــر حصـــائل المـــؤتمر الرئيســية بمـــا فيهـــا مجموعــة مختـــارة مـــن   -٦

ســتعراض الوتعمــل المنظمــة مــع شــركائها  ٢٠١٤الثــاني مــن عــام  لربــعاالعــروض القطريــة فــي مجلــة أكاديميــة فــي 
التقـدم المحـرز فـي مجـال تعزيـز دمـج الصـحة فـي  سـوف ُيسـتعرضو  القتضـاءاوتنفيـذه حسـب  إطار العمل القطـري

  .٢٠١٦جميع السياسات خالل المؤتمر العالمي التاسع المزمع عقده في أواخر عام 
  

  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
  
  المجلس مدعو إلى اإلحاطة علمًا بهذا التقرير.  -٧
  

=     =     =  
                                                           

  على العنوان اإللكتروني التالي ةمتاح المعلومات    ١
 http://www.who.int/healthpromotion/conferences/8gchp/statement_2013/en/index.html )كــانون  ١٥فــي  تــم االطــالع

  ).٢٠١٤ يناير /الثاني
  على العنوان اإللكتروني التالي ةمتاح المعلومات    ٢

http://www.who.int/healthpromotion/frameworkforcountryaction/en ٢٠١٤كانون الثاني/ يناير  ١٧ (تم االطالع في.(  
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