
  
  
  
  
  
  
  

  ٩ق١١٧ت م     بعد المائة  عشرة   السابعة  الدورة  
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  EB117.R9    من جدول األعمال  ١٤-٤البند 
  
  
  

  تعزيز الصحة في عالم تسوده العولمة
  
  

  المجلس التنفيذي،
  

  : جمعية الصحة العالمية التاسعة والخمسين باعتماد القرار التالييوصي  
  

  مية التاسعة والخمسون،جمعية الصحة العال  
  

 بشأن تعزيز الصحة واإلعالم والتثقيف من أجل الصحة،         ٤٤-٤٢ج ص ع  إذ تشير إلى القرار       
 بشأن تعزيز الـصحة وأنمـاط   ١٦-٥٧ج ص ع بشأن تعزيز الصحة، والقرار     ١٢-٥١ج ص ع  والقرار  

؛ أدالييـد،   ١٩٨٦ا،  أوتاو(الحياة الصحية وحصائل المؤتمرات الدولية الخمسة المعنية بتعزيز الصحة          
  ؛)٢٠٠٠؛ مكسيكو سيتي، ١٩٩٧؛ جاكارتا، ١٩٩١؛ سندسفال، السويد، ١٩٨٨أستراليا، 

  
وبعد أن نظرت في التقرير الخاص بمتابعة المؤتمر العالمي السادس لتعزيز الصحة، الـذي                

  ١يؤكد على ضرورة التركيز على إجراءات تعزيز الصحة لمعالجة محددات الصحة؛
  

إلى إعالن ألما آتا، وميثاق أوتاوا لتعزيز الصحة وميثاق بانكوك في عالم تـسوده              وإذ تستند     
العولمة الذي يبين التوجهات االستراتيجية لتحسين الصحة على نحو عادل في العقود األولى من القرن               

  الحادي والعشرين؛
  

الصحة فـي  وإذ تضع في اعتبارها اإلجراءات والتوصيات الواردة في ميثاق بانكوك لتعزيز       
عالم تسوده العولمة لجعل تعزيز الصحة في صميم جدول أعمال التنمية العالمي، ومسؤولية أساسـية               
لكل الحكومات، ومحوراً رئيسياً لتركيز المجتمعات المحلية والمجتمع المدني وشـرطاً مـن شـروط           

  الممارسات المؤسسية السليمة؛
  

مرامي اإلنمائية لأللفية وهو يرتبط ارتباطاً      وإذ تالحظ أن تعزيز الصحة أمر أساسي لبلوغ ال          
وثيقاً بعمل لجنة منظمة الصحة العالمية المعنية بمحددات الصحة االجتماعية، ويسهم إسهاماً ذا شـأن               

  في تحقيق أغراض برنامج العمل العام الحادي عشر؛
  

يالءهـا  وإذ تعترف بأن التغيرات الهائلة الطارئة على عبء المراضة في العـالم تقتـضي إ                
المزيد من االهتمام وتدعو إلى إجراء بعض التعديالت على المجتمع في مجملـه وعلـى تخـصيص                 

  الموارد بهدف التصدي لمحددات الصحة المباشرة واألساسية؛
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وإذ تؤكد أهمية التصدي كذلك لمحددات الصحة ذات الطابع األعم، وتنفيذ التوصيات التـي                
 فيما يتعلق بتوفير الصحة للجميع واتخاذ إجراءات في هذا الصدد على النحو المبين في ميثـاق                 قُدمت

  بانكوك لتعزيز الصحة في عالم تسوده العولمة،
  

  :جميع الدول األعضاء على ما يليتحثّ   -١
  

النظر في الحاجة إلى زيادة االستثمار في مجال تعزيز الصحة بوصفه مكوناً أساسياً               )١(
  تنمية االجتماعية واالقتصادية العادلة؛في ال

  
وضع آليات إلشراك الحكومات على النحو الكامل مـن أجـل التـصدي بفعاليـة                 )٢(

  للمحددات االجتماعية للصحة طوال العمر؛
  

دعم وتعزيز المشاركة النشطة للمجتمع المدني، والقطاع الخاص، والمنظمات غيـر             )٣(
  نية بالصحة العمومية في تعزيز الصحة؛الحكومية بما في ذلك الجمعيات المع

  
القيام بالرصد المنهجي لسياسات تعزيز الصحة، وبرامجهـا، وبنيتهـا األساسـية،              )٤(

  واالستثمار فيها؛
  

سد الثغرات القائمة بين الممارسات الحالية والتيقن من تعزيز الصحة بشكل فعـال،               )٥(
  كزة على المعارف؛عن طريق االستخدام الكامل لسبل تعزيز الصحة المرت

  
  : المدير العام القيام بما يليتطلب إلى  -٢

  
زيادة القدرة على تعزيز الصحة في جميع مستويات المنظمة، بغية تحـسين الـدعم                )١(

  المقدم للدول األعضاء؛
  

االستخدام األمثل للمنتديات القائمة في الدول األعضاء المعـّدة للجهـات المتعـددة               )٢(
ي عملية صنع القرار، والمنظمات المعنية، وغير ذلك من الهيئات، مـن            القطاعات المؤثرة ف  

 واإلبالغ عن الحاجة إلى إقامة منتديات أو        أجل دعم عملية إعداد وتنفيذ أنشطة تعزيز الصحة       
  ؛هيئات جديدة للتشجيع على تعزيز الصحة

  
  تعزيز الصحة بشكل منتظم؛حول عالمية مؤتمرات تشجيع عقد   )٣(

  
 في مجال تعزيز الـصحة علـى   تقدم المحرز وتحديد أوجه القصور الرئيسية ال تقييم  )٤(

  ؛الصعيد العالمي
  

تقديم تقرير حول التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار إلى جمعية الـصحة العالميـة                 )٥(
  .الستين، عن طريق المجلس التنفيذي
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