
  
  
  
  
  
  
  

  ٢٤-٦٠ع ص ج    الستونجمعية الصحة العالمية 
  ٢٠٠٧مايو /  أيار٢٣

  WHA60.24     من جدول األعمال١١-١٢البند 
  
  
  

  تعزيز الصحة في عالم تسوده العولمة
  
  

  جمعية الصحة العالمية الستون،  
  

ـ           ٤٤-٤٢ج ص ع  إذ تذكّر بالقرار         رار  بشأن تعزيز الصحة واإلعالم والتثقيف من أجل الـصحة، والق
 بشأن تعزيز الصحة وأنماط الحياة الـصحية،        ١٦-٥٧ج ص ع   بشأن تعزيز الصحة، والقرار      ١٢-٥١ج ص ع  

؛ ١٩٨٨؛ أدالييـد، أسـتراليا،   ١٩٨٦أوتـاوا،  (وحصائل المؤتمرات الدولية الستة المعنية بتعزيـز الـصحة        
  ؛ )٢٠٠٥؛ بانكوك، ٢٠٠٠؛ مكسيكو سيتي، ١٩٩٧؛ جاكارتا، ١٩٩١سندسفال، السويد، 

  
بـانكوك،  (وبعد أن نظرت في التقرير الخاص بمتابعة المؤتمر العالمي السادس لتعزيـز الـصحة،                 
   والذي يؤكد على ضرورة التركيز على إجراءات تعزيز الصحة لمعالجة محددات الصحة؛١)٢٠٠٥

  
ي عـالم   وإذ تستند إلى إعالن ألما آتا، وميثاق أوتاوا لتعزيز الصحة وميثاق بانكوك لتعزيز الصحة ف                

تسوده العولمة الذي يبين التوجهات االستراتيجية لتحسين الصحة على نحو عادل في العقود األولى من القـرن             
  الحادي والعشرين؛

  
وإذ تضع في اعتبارها اإلجراءات والتوصيات الواردة في ميثاق بانكوك لتعزيز الصحة فـي عـالم                

ل التنمية العالمي، ومسؤولية أساسية لكل الحكومات،       تسوده العولمة لجعل تعزيز الصحة في صميم جدول أعما        
  ومحوراً رئيسياً لتركيز المجتمعات المحلية والمجتمع المدني والقطاع الخاص؛

  
وإذ تالحظ أن تعزيز الصحة أمر أساسي لبلوغ األهداف المندرجة ضمن المرامي اإلنمائيـة المتفـق                  

امي الواردة في إعالن األلفية وهو يرتبط ارتباطاً وثيقاً بعمل عليها دولياً وذات الصلة بالصحة بما في ذلك المر      
لجنة منظمة الصحة العالمية المعنية بالمحددات االجتماعية للصحة، ويسهم إسهاماً ذا شأن في تحقيق أغراض               

  برنامج العمل العام الحادي عشر؛
  

السيما العبء النـاجم عـن   وإذ تعترف بأن التغيرات الهائلة الطارئة على عبء المرض في العالم، و            
األمراض غير السارية، تقتضي المزيد من االهتمام وتدعو إلى إجراء تعديالت على المجتمع في مجمله وعلى                

  تخصيص الموارد بهدف التصدي لمحددات الصحة المباشرة واألساسية؛
                                                           

 .٦٠/١٨الوثيقة ج   ١
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  وإذ تقر بأن تعزيز الصحة يسهم في تحقيق توفير الصحة للجميع؛   
  

التصدي كذلك لمحددات الصحة ذات الطابع األعم، وتنفيذ التوصيات التي قُدمت فيما            وإذ تؤكد أهمية      
  يتعلق بتوفير الصحة للجميع واتخاذ إجراءات في هذا الصدد،

  
  :جميع الدول األعضاء على ما يليتحثّ   -١
  

زيادة االستثمار، حسب االقتضاء، ورسم سياسات سليمة من أجل تعزيز الصحة بوصف ذلك               )١(
  ناً أساسياً في التنمية االجتماعية واالقتصادية العادلة؛ مكو

  
القيام، حسب االقتضاء، بوضع آليات فعالة التباع نهج متعدد القطاعات، بما في ذلك الـنهج                 )٢(

المشترك بين الوزارات، من أجل التصدي بفعالية للمحددات االجتماعيـة واالقتـصادية والـسياسية              
  لعمر؛والبيئية للصحة طوال فترة ا

  
دعم وتعزيز المشاركة النشطة، في تعزيز صحة المجتمعات المحليـة والمجتمـع المـدني،                )٣(

والسيما األفراد أو المجموعات ممن يقدمون مساهمات إيجابية، وعامة الناس، بمن في ذلك النقابـات               
تشارك فـي أنـشطة الـصحة    المهنية والعمالية، والمؤسسات التجارية والرابطات، والسيما تلك التي     

العمومية وتعزيز الصحة، مع تالفي أي تضارب محتمل في المصالح وتعزيز المشاركة البناءة مـن               
  أجل الفائدة المشتركة؛ 

  
رصد وتقييم وتحسين السياسات والبرامج والبنية التحتية واالسـتثمارات المتعلقـة بتعزيـز               )٤(

ذلك النظر في استخدام تقييمات األثـر الـصحي،         بشكل منهجي وعلى أساس منتظم، بما في         الصحة
لتبليغ النتائج المنجزة في حل المشاكل المتعلقة بتعزيز الصحة، ونشر هذه النتائج واسـتخدامها فـي                

  عملية التخطيط؛ 
  
إعادة توجيه نُظم الصحة العمومية الوطنية تجاه تعزيز وتبني أنماط الحياة األصح من قبـل                 )٥(

  لمجتمعات؛األفراد واألسر وا
  
  إدخال تدخالت تعزيز الصحة الفعالة والمسندة بالبينات في الممارسات الحالية؛   )٦(
  
تحث الدول األعضاء التي نجحت في تنفيذ سياسة وطنية للصحة العمومية، والتي كان تعزيز                )٧(

ـ               دان التـي   الصحة العامل الرئيسي في تعديل محددات الصحة فيها، على نقل خبرتها بفعالية إلى البل
  التزال في مرحلة التنفيذ؛ 

  
  : المديرة العامة القيام بما يليتطلب إلى  -٢
  

زيادة القدرة على تعزيز الصحة في جميع مستويات المنظمة، بغية تحسين الدعم المقدم للدول                )١(
األعضاء وذلك باالرتقاء بالمعارف وبمشاركة سائر مؤسسات منظومة األمـم المتحـدة والمنظمـات              

  لية المالئمة مشاركة نشطة؛الدو
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دعم الدول األعضاء في جهودها المستمرة من أجل تعزيز النُظم الصحية الوطنية بـالتركيز                )٢(
على نحو خاص على قطاع الصحة األولية بغية تعزيز القدرة على التصدي لألخطار الجسيمة التـي                

  تتهدد الصحة؛
  
ول األعضاء والمعدة للجهـات المعنيـة المتعـددة         االستخدام األمثل للمنتديات القائمة في الد       )٣(

القطاعات، بما فيها المشتركة بين الوزارات، والمنظمات المهتمة، وغير ذلك من الهيئات، مع تالفـي               
  أي تعارض محتمل في المصالح، من أجل دعم عملية إعداد وتنفيذ أنشطة تعزيز الصحة؛ 

  
قليمية وعالمية متعددة القطاعات حول تعزيـز       تشجيع عقد مؤتمرات وطنية ودون إقليمية وإ        )٤(

  الصحة بشكل منتظم؛ 
  

رصد وتقييم التقدم المحرز والتعرف على أوجه القصور الرئيسية في مجال تعزيز الـصحة                )٥(
  على الصعيد العالمي وتقديم تقارير عن ذلك بانتظام، وإتاحة هذه التقارير لعامة الناس؛ 

  
المنتديات الدولية غير المعنية بالصحة حول الجوانب الرئيـسية         تسهيل تبادل المعلومات مع       )٦(

  لتعزيز الصحة؛ 
  
الدعوة إلى السياسات العامة ذات الطابع السياسي والسياسات االجتماعيـة االقتـصادية ذات               )٧(

  التأثير اإليجابي في الصحة؛ 
  

ة العالميـة الحاديـة     تقديم تقرير عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار إلى جمعية الـصح              )٨(
  .والستين، عن طريق المجلس التنفيذي

  
  ٢٠٠٧مايو /  أيار٢٣، الحادية عشرةالجلسة العامة   
  ١١/المحاضر الحرفية/ ٦٠ج   
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