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

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

  
  

  الجمهورية التشيكيةو والصين وكرواتيا األرجنتين مشروع قرار مقترح من 
  وبنما وتركيا وأوكرانيا والتفيا وليتوانياوأيسلندا وفنلندا 

  
  

  المجلس التنفيذي،   
 

الخــاص بالمســاهمة فــي التنميــة االجتماعيــة واالقتصــادية: إجــراءات مســتدامة عبــر بعــد النظــر فــي التقريــر 
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
  

  لمية السابعة والستون،جمعية الصحة العا
  
إذ تؤكد مجددًا مبادئ دستور منظمة الصـحة العالميـة الـذي يـنص علـى    من الديباجة ١لفقرة ا

أن ما تحققه أية دولة في مجال تحسين الصحة وحمايتها أمر له أهميتـه للجميـع؛ وأن الحكومـات مسـؤولة 
  عن صحة شعوبها وال يمكن الوفاء بهذه المسؤولية إال باتخاذ تدابير صحية واجتماعية كافية؛

  
وٕاذ تؤكــد مجــددًا حــق كــل إنســان فــي التمتــع دون أي شــكل مــن أشــكال    باجــةمــن الدي ٢الفقــرة 

التمييـز بــأعلى مســتوى يمكــن بلوغــه مــن الصــحة البدنيـة والنفســية، وبمســتوى معيشــة كــاٍف يضــمن الصــحة 
والرفاه له وألسرته، بما في ذلـك مـا يكفـي مـن الغـذاء والملـبس والسـكن، وحقـه فـي مواصـلة تحسـين ظروفـه 

  من الديباجة)؛ ٤، الفقرة ٦٨/٩٨الجمعية العامة لألمم المتحدة، القرار (المعيشية؛ 
  

 واســتراتيجية الرعايـــة الصـــحية األوليـــة،آتـــا،  –ر بــإعالن ألمـــا وٕاذ تـــذكِّ    مـــن الديباجـــة ٣الفقـــرة 
وهاتـــان ، ومـــا دعـــا إليـــه هـــذا اإلعـــالن ٢٠٠٠واالســـتراتيجية العالميـــة لتـــوفير الصـــحة للجميـــع بحلـــول عـــام 

                                                  
  .١٣٤/٥٤م تالوثيقة    ١
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فيما من تنسيق وتعاون وعمل مشترك بين القطاعات من أجل الصحة وهذه االستراتيجية   يجيتاناالسترات
  ؛بين القطاعات المعنية وجوانب التنمية الوطنية والمجتمعية

  
وٕاذ تقر بوثيقـة الجمعيـة العامـة لألمـم المتحـدة التـي جـاءت تحـت عنـوان    من الديباجة ٤الفقرة 

الصحة شـرط مسـبق للتنميـة المسـتدامة بأبعادهـا الثالثـة "المستقبل الذي نصبو إليه"، ال سيما تسليمها بأن 
جميعًا ونتيجة من نتائجها ومؤشر عليها، والدعوة إلى إشراك جميع القطاعـات المعنيـة فـي العمـل المنسـق 

  ؛]٦٦/٢٨٨[المتعدد القطاعات لتلبية االحتياجات الصحية لسكان العالم على نحو عاجل 
  

بشأن تعزيز الصحة واإلعالم والتثقيف من  الصادرة  بالقراراتوٕاذ تذّكر    من الديباجة ٥الفقرة 
تعزيــز الصــحة فــي و  ٣تعزيــز الصــحة وأنمــاط الحيــاة الصــحية،و  ٢وبشــأن تعزيــز الصــحة، ١أجــل الصــحة،

ــة للصــحة ٤عــالم تســوده العولمــة، بالوثــائق الختاميــة لمــؤتمرات  وٕاذ تحــيط علمــاً  ٥،والمحــددات االجتماعي
وخصوصـــًا  دعواتهــا إلـــى تعزيـــز الصـــحة بصـــورة أقـــوىو  ٦المنظمــة العالميـــة الســـبعة بشـــأن تعزيـــز الصـــحة

  ؛ودعوة عمل نيروبي ديليدإميثاق أوتاوا وبيان 
  

ر بنــداء ميثــاق أوتــاوا مــن أجــل وضــع سياســات عامــة صــحية تــذكِّ  وٕاذ   مــن الديباجــة ٦الفقــرة 
بشــأن السياســات العامــة الصــحية وبنــداء نيروبــي للعمــل مــن أجــل ســد  ديليــدأوتكــوين بيئــات داعمــة وببيــان 

  ثغرة التنفيذ في مجال تعزيز الصحة؛
  

ــــة لمنظمـــــــة البرمجيـــــر بالميزانيـــــتق وٕاذ   مـــن الديباجـــة ٦ ٧ الفقـــرة ــــة للثنائيـــــة العالميـــــة الصحـ ة ـ
  التي ترد فيها وتخص "تعزيز الصحة طيلة العمر"؛ ٣وبالفئة  ٢٠١٥-٢٠١٤

  
تؤكـــد مجــــددًا االلتزامــــات المقطوعــــة بخصــــوص أخــــذ الصــــحة  وٕاذ   مــــن الديباجــــة ٧ ٨ الفقــــرة

 التوصــية تكــرر التأكيــد علــىو  ]A/RES/63/33[فــي ســياق السياســات األجنبيــة العالميــة فــي عــين االعتبــار 
بــــالنظر فــــي التغطيــــة الصــــحية الشــــاملة فــــي إطــــار المناقشــــات بشــــأن خطــــة التنميــــة لمــــا بعــــد  التوصــــيات

العامـة فـي مجـال الصـحة العموميـة وحمايـة يضًا للتدابير مع المراعاة أ بما في ذلك التـدابير، ٢٠١٥ عام
  ؛]A/RES/67/81[الصحة والتصدي لمحددات الصحة من خالل السياسات عبر القطاعات 

  
بـــاإلعالن السياســـي لالجتمـــاع الرفيـــع المســـتوى للجمعيـــة  روٕاذ تـــذكِّ    مـــن الديباجـــة ٨ ٩ الفقـــرة

العامة بشأن الوقاية مـن األمـراض غيـر المعديـة (غيـر السـارية) ومكافحتهـا الـذي يعتـرف بـدور الحكومـات 
ساســية إلــى بــذل الجهــود األولــي فــي التصــدي للتحــدي الــذي تطرحــه األمــراض غيــر الســارية وبالحاجــة األ

لتوليـد عمليـات االسـتجابة الراميـة إلـى الوقايـة القطاعـات  قطاعـات المجتمـعوالمشاركة على مستوى جميـع 

                                                  
 .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
وجاكرتا في ؛ ١٩٩١وساندسفال في السويد في عام ؛ ١٩٨٨في أستراليا في عام  ؛ وأديليد١٩٨٦أوتاوا في عام    ٦

 .٢٠٠٩ونيروبي في عام ؛ ٢٠٠٥وبانكوك في عام ؛ ٢٠٠٠ومكسيكو سيتي في عام ؛ ١٩٩٧ عام
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من األمراض غير السارية ومكافحتها وبالـدور المهـم للمجتمـع الـدولي والتعـاون الـدولي فـي مسـاعدة الـدول 
  ؛]A/RES/66/2[األعضاء في إطار تلك الجهود؛ 

  
تالحظ أيضًا استراتيجية المنظمة العالمية الخاصـة بالوقايـة مـن  وٕاذ   الديباجةمن  ٩ ١٠ الفقرة

األمراض غير السارية ومكافحتها التي تشدد على أن جني المنافع الصحية يمكن أن يتيسر إلى حـد بعيـد 
ـــأثير فـــي السياســـات العامـــة المرســـومة لقطاعـــات مثـــل التجـــارة والضـــرائب والتعلـــيم والزراعـــة  والتوســـع بالت

الحضــري وٕانتــاج الغــذاء والمستحضــرات الصــيدالنية وأن أثــر ذلــك يتجــاوز بكثيــر األثــر النــاتج عــن تغييــر 
فضــًال عــن اعتمــاد خطــة العمــل العالميــة للوقايــة مــن  ]١٤ ، الفقــرة ٦١/٨ج [السياســات الصــحية وحــدها 

  ]؛١-٦٦ع  ص  ج [؛ ٢٠٢٠-٢٠١٣األمراض غير السارية ومكافحتها 
 

تالحـــظ أن قطـــاع الصـــحة لـــه دور رئيســـي فـــي العمـــل مـــع وٕاذ    مـــن الديباجـــة ١٠ ١١ الفقـــرة  
وجـودة الهـواء والحـد  وسـالمة األغذيـة والتغذيـة قطاعات أخرى في ضـمان جـودة ميـاه الشـرب واإلصـحاح

مــن التعــرض لمســتويات مضــرة بالصــحة مــن المــواد الكيميائيــة واإلشــعاعات علــى النحــو المعتــرف بــه فــي 
  ١قرارات جمعية الصحة العالمية؛

  
وٕاذ تعترف بإمكانية الوقاية مـن اإلصـابة بعـدد مـن االضـطرابات    من الديباجة ١١  ١٢ الفقرة  

فـــي قطـــاع الصـــحة وفـــي القطاعـــات غيـــر المندرجـــة فـــي قطـــاع النفســـية وٕامكانيـــة تعزيـــز الصـــحة النفســـية 
ـــــوطني والمحلـــــي فـــــي  ]٤-٦٥ع  ص  ج[الصـــــحة؛  ـــــى الصـــــعيدين ال ـــــدعم العـــــالمي للعمـــــل عل وبضـــــرورة ال
ســـيما مـــن خـــالل خطـــة العمـــل الخاصـــة بالصـــحة النفســـية وقاعـــدة  لتنميـــة، والالصـــحة النفســـية وا مجـــالي

  ؛ MINDbankالمنظمة 
  

اإلطاريـة بشـأن مكافحـة تالحظ أيضـًا وجاهـة اتفاقيـة المنظمـة وٕاذ    من الديباجة ١٢ ١٣ الفقرة  
 وتشــدد علــى أهميــة واســتراتيجيات المنظمــة وخطــط عملهــا ذات الصــلة،بالنســبة إلــى عــدة قطاعــات،  التبــغ

 ] ٣-٦٥ع  ص  ج [ ؛التصـــدي لعوامـــل الخطـــر الشـــائعة الخاصـــة بـــاألمراض غيـــر الســـارية عبـــر القطاعـــات
واحتياجات التعاون بمقتضى اللوائح الصحية الدولية، بما في ذلك التعاون فيما بين وكاالت األمم المتحدة 

  وبين الدول األعضاء وداخلها؛
  

وٕاذ تالحظ احتياجات التعاون بموجب اللوائح الصحية الدولية، بما في    من الديباجة ١٤الفقرة   
  ذلك بين وكاالت األمم المتحدة، وضمن الدول األعضاء وفيما بينها؛

  
ـــامي وٕاذ    مـــن الديباجـــة ١٣الفقـــرة    ـــالتقرير الخت ـــة بالمحـــددات االجتماعيـــة تقـــر ب ـــة المعني للجن

: العدالــة واإلنصــاف فــي الصــحة بفضــل اتخــاذ غضــون جيــل واحــدللصــحة المعنــون "تضــييق الفجــوة فــي 
كمــورد للبينــات مــن أجــل اتخــاذ إجــراءات بشــأن المحــددات " إجــراءات حــول المحــددات االجتماعيــة للصــحة

  ؛في مجال الصحة اإلجحافاتو االجتماعية للصحة 
  

ـــرة   وٕاذ تقـــر بـــإعالن ريـــو السياســـي بشـــأن المحـــددات االجتماعيـــة    الديباجـــةمـــن  ١٤ ١٥ الفق
مــن أجــل رفــاه  يعــول عليهــاو وضــع وتنفيــذ تــدابير متينــة ومســندة بالبينــات  ودعوتــه إلــى ومحــدداتهاللصــحة 
االجتمــاعي، ممــا  لُســلما عبــرو المؤشــرات والمعــايير والبــرامج الراهنــة باالســتناد حيثمــا أمكــن إلــى  ،المجتمــع

تعتـــرف بأهميـــة دور وزارات الصـــحة فـــي ٕاذ و  ]، إعـــالن ريـــو السياســـي يتجـــاوز نطـــاق النمـــو االقتصـــادي [
  مجال الدعوة في هذا الصدد؛
                                                  

  .٢٤-٦٤ع  ص  جو ١٥- ٦٤ع  ص  جو ٢٦-٦٣ع  ص  جو ٢٥-٦٣ع  ص  جو ١٩-٦١ع  ص  جو ١٥-٥٩ع  ص  جالقرارات    ١
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ر يشـير إلـى م بـأن دمـج الصـحة فـي جميـع السياسـات أمـوٕاذ تسـلِّ    مـن الديباجـة ١٥ ١٦ الفقرة  
أخــذ آثــار القــرارات علــى الصــحة فــي الحســبان بانتظــام فــي السياســات العامــة عبــر القطاعــات والســعي إلــى 

وتجنب اآلثار المضرة بالصحة، بهدف تحسين صـحة النـاس واإلنصـاف فـي مجـال الصـحة تحقيق التآزر 
  لصحية؛عبر تقييم عواقب السياسات العامة على محددات الصحة والعافية وعلى النظم ا

  
ــرة   وٕاذ يســاورها القلــق إزاء الثغــرات فــي أخــذ آثــار السياســات علــى    مــن الديباجــة ١٦ ١٧ الفق

الصحة واإلنصـاف فـي مجـال الصـحة وأداء النظـام الصـحي فـي الحسـبان علـى كـل المسـتويات الحكوميـة 
  ،على مختلف مستويات تصريف الشؤون

  
: الثــامن بشــأن تعزيــز الصــحةمــع التقــدير بيــان المــؤتمر العــالمي  تالحــظ   -١المنطــوق)  مــن ١الفقــرة (

الــذي عقــد فــي هلســنكي، وتالحــظ العمــل المتواصــل علــى إطــار العمــل  دمــج الصــحة فــي جميــع السياســات
  ؛القطري

  
  على ما يلي: ١الدول األعضاء تحث   -٢المنطوق)  من ٢الفقرة (
  

كأولويــة واتخــاذ إجــراءات فعالــة مناصــرة الصــحة وتعزيــز اإلنصــاف فــي مجــال الصــحة   (أ)
 بمــا يشــمل القيــام بــذلك فــي مجــال للصــحة واالقتصــادية والبيئيــة بشــأن المحــددات االجتماعيــة

  الوقاية من األمراض غير السارية؛و 
 

 ،شـاملة لعـدة قطاعـات وهياكـلفعالـة،  االقتضـاء، تشـريعات سبحاتخاذ تدابير تشمل،   (ب)
تمكـن مـن وضـع سياسـات مجتمعيـة تأخـذ فـي الحسـبان آثارهـا علـى محـددات  ،وموارد ،وٕاجراءات

ابة فيما (بما في ذلك أداة التقييم واالستج في مجال الصحة الصحة وحماية الصحة واإلنصاف
وأداء الـنظم الصـحية وتتصـدى لهـذه  )(Urban HEART)يخص الصحة فـي المنـاطق الحضـرية 

 اآلثار، وقياس وتتبع المحددات االجتماعية وأوجه التفاوت في مجال الصحة؛
 

مثــل  تنميــة قــدرات ومهــارات مؤسســية كافيــة ومســتدامة، عنــد االقتضــاء، والحفــاظ عليهــا،  (ج)
تقــدير اآلثــار الصــحية للمبــادرات المتخــذة علــى صــعيد السياســات فــي كــل القطاعــات، وتحــري 

بمـا فـي ذلـك ضـمن  عبـر القطاعـات،حلول شـاملة لعـدة قطاعـات، والتفـاوض علـى السياسـات 
معاهد الصحة العمومية الوطنية، بغيـة مثل  ،السلطات الصحية ومعاهد البحث والتطوير المعنية

تحقيق حصـائل محسـنة مـن منظـور الصـحة واإلنصـاف فـي مجـال الصـحة وأداء الـنظم الصـحية 
  ؛من خالل اتخاذ اإلجراءات عبر القطاعات

  
اتخـــاذ اإلجـــراءات لالرتقـــاء بالصـــحة والحفـــاظ علـــى مصـــالح الصـــحة العموميـــة مـــن كـــل   (د)

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

  ]A/RES/68/98[صنع القرارات والعمل؛ 
  

 دالمجتمعــات المحليــة والمجتمــع المــدني، عنــ مثــل لمعنيــيناصــحاب المصــلحة أإشــراك   (ه)
، بما في ذلك من خـالل آليـات االقتضاء، في وضع السياسات وتنفيذها ورصدها عبر القطاعات

  ؛لمشاركة المجتمعات والجمهور
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بالتشـديد علـى مـا للسياسـات فـي  ٢٠١٥المساهمة في وضع خطة التنمية لمـا بعـد عـام   (و)
وبتحديــد  القطاعــات الخارجــة عــن نطــاق قطــاع الصــحة مــن تــأثير كبيــر فــي الحصــائل الصــحية،

ـــين أغـــراض سياســـات قطـــاع الصـــحة والقطاعـــات األخـــرى؛ [ ـــآزر ب ـــاءً  أوجـــه الت علـــى الوثيقـــة  بن
  ]. ١٤ ، الفقرة ٦١/٨ج
  

  المدير العام ما يلي: من تطلب   -٣المنطوق)  من ٣الفقرة (
  

إعداد إطار للعمل القطري يتكيف مع مختلف السياقات، كي تنظـر فيـه جمعيـة الصـحة   (أ)
وســـائر  ،ومنظمـــات األمـــم المتحـــدة ١الثامنـــة والســـتون، بالتشـــاور مـــع الـــدول األعضـــاءالعالميـــة 

وفــي حــدود المــوارد الراهنــة، أخــذًا فــي االعتبــار  ،أصــحاب المصــلحة المعنيــين، حســب االقتضــاء
) وبهـــدف دعـــم الجهـــود ٢٠١٣بيـــان المـــؤتمر العـــالمي الثـــامن بشـــأن تعزيـــز الصـــحة (هلســـنكي، 

صـحة وأداء الوطنية الرامية إلى تحسين الصـحة وضـمان حمايـة الصـحة واإلنصـاف فـي مجـال ال
النظم الصحية، بما في ذلـك عـن طريـق اتخـاذ إجـراءات عبـر القطاعـات بشـأن محـددات الصـحة 
وعوامــــل الخطــــر الخاصــــة بــــاألمراض غيــــر الســــارية، باالســــتناد إلــــى أفضــــل المعــــارف والبينــــات 

  المتاحة؛
  
علـى الطلـب، للـدول األعضـاء فـي سـعيها إلـى  توفير اإلرشادات والمساعدة التقنية، بناءً   )ب(

تنفيذ دمج الصحة في جميع السياسات، بما في ذلـك مـن خـالل بنـاء مـا يلـزم مـن قـدرات وهياكـل 
  وآليات وعمليات لقياس وتتبع المحددات االجتماعية للصحة وأوجه التباين في الصحة؛

  
، بمـــا يشـــمل تجميـــع وتحليـــل أفضـــل تعزيـــز دور المنظمـــة وقـــدراتها ومواردهـــا المعرفيـــة  )ج(

اإلرشـادات والمسـاعدة التقنيـة مـن أجـل تنفيـذ  غيـة تقـديمب دول األعضـاء،الممارسات من جانب ال
السياسات عبـر القطاعـات علـى مختلـف مسـتويات تصـريف الشـؤون، وضـمان االتسـاق والتعـاون 

فـي ذلـك فـي إطـار  مع مبادرات المنظمة ذاتها التي تتطلـب اتخـاذ إجـراءات عبـر القطاعـات، بمـا
  غير السارية؛التصدي على الصعيد العالمي للتحديات التي تثيرها األمراض 

  
مواصــــلة العمــــل مــــع وكــــاالت األمــــم المتحــــدة والمصــــارف اإلنمائيــــة وســــائر المنظمــــات   )د(

والمؤسســـــات الدوليـــــة وتـــــوفير القيـــــادة لهـــــا بغيـــــة مراعـــــاة االعتبـــــارات الصـــــحية فـــــي المبـــــادرات 
لتعزيـز ، ٢٠١٥خطة التنمية لما بعد عـام االستراتيجية الرئيسية ورصدها، بما في ذلك في إطار 

وحــّث هــذه المنظمــات علــى تحقيــق االتســاق والتــآزر  دمــاج نهــج المحــددات االجتماعيــة للصــحة،إ
  في عملها مع الدول األعضاء؛والمحددات االجتماعية للصحة مع االلتزامات المتعلقة بالصحة 

  
تقديم تقرير عن التقدم المحرز إلى جمعية الصحة العالمية فـي دورتهـا التاسـعة والسـتين   )ه(
  ) من خالل المجلس التنفيذي.٢٠١٦(

  
  
  

=     =     =  
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