
من املعروف اليوم أّن الّصحة ُتساهم مسامهًة رئيسيًة يف دفع عجلة التنمية وإرساء 
اإلنسان.  حقوق  وَصْون  االجتامعية  العدالة  وحتقيق  الفقر  من  واحلدِّ  الّسالم 
وتدرجيًيا، أضحت الّصحة الدولية موضوًعا رئيسيًا عىل جداول أعامل السّياسة 
اخلارجية. ولقد متخضت مشاركة الدبلوماسيني عن عدٍد من املفاوضات الدولية 
بشأن  اإلطارية  االتفاقية  ومنها  مهمة،  وإعالنات  معاهدات  عنها  انبثقت  الّتي 
مكافحة الّتبغ )2003(، واللوائح الصحّية الدولية )2005(، واإلعالن السيايس 
لألمم املتحدة املعني بالوقاية من األمراِض غري السارية )غري املعدية( ومكافحتها 
 2030 املستدامة  التنمية  2030 وأهداف  لعام  املستدامة  التنمية  )2011(، وخطة 
التي أقّرهتا اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف 2015، وقرار جملس األمن بشأن محاية 

خدمات الرعاية الصحّية أثناء النزاعات املسّلحة يف 2016.

عىل  حكرًا  كانت  التي  القضايا  أنَّ  اآلن  جلًيا  أصبح  املجاالت،  من  كثري  ويف 
من  يصاحبها  ما  مع  بأرسه،  العامل  بال  تشغل  قضايا  باتت  الوطنية  السياسة 
الّدبلوماسية  بأبعاد  البلدان  إملام  زاد  وكّلام  الوطنية.  احلدود  تتجاوز  تداعيات 
التأثرِي عىل القضايا والقرارات  الصحّية، أصبحت مهيأة أكثر ألداء دور أكَبَ يف 
املتعلقة بالّصحة العاملية. وتنبع أمهية الدبلوماسية الصحية من عملها عىل توسيع 
نطاق القضايا الصحية إىل جماالت أخرى خارج قطاع الصحة، وذلك للتصدي 
للتحديات من منظور سيايس   واقتصادي واجتامعي. وحتى ُيكتب للدبلوماسية 
خمتلف  من  املعنية  املصلحة  صاحبة  اجلهات  عىل  ينبغي  فإنه  النجاح،  الصحية 
التخصصات )احلكومات واجلهات الفاعلة غري الدول والبملانات( االحتاد مًعا، 
مع مراعاة السياسات املختلفة التي تتبناها خمتلف قطاعات احلكومة وتأثريها عىل 

الصحة الوطنية. 

ويف الوقت نفسه، ال تقترص الدبلوماسية الصحية فقط عىل املعاهدات الدولية، 
ولكن متتد لتشمل إجياد حلول للمشكالت عىل أرض الواقع. وجدير بالذكر أن 
التعاون الدويل لتحقيق األمن الوطني واإلقليمي والعاملي بات اآلن أكب من أي 
وقت مىض. ففاشيات اإليبوال، ومتالزمة الرشق األوسط التنفسية التي يسببها 
استجابة  من  استتبعته  وما  زيكا  وفريوس   ،)MERS-CoV( كورونا  فريوس 
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التي يقوم هبا بلد واحد منفردًا  عاملية سلطت الضوء عىل حقيقة أن اإلجراءات 
غري كافية لوقف انتشار األوبئة. وما تلك إال أمثلة جلية عىل أمهية الدبلوماسية 

الصحية لألمن الصحي العاملي.

 ،2011 ففي  املستدامة.  التنمية  سياق  يف  مهمة  الصحية  الدبلوماسية  أن  كام 
أجل  من  للتفاوض  مًعا  العمل  العاملية  والصحة  اخلارجية  السياسة  استطاعت 
إجياد حلول لوباء األمراض غري السارية والذي هيدد كاًل من الصحة العمومية 
يف  خاصة  العامل،  أرجاء  كافة  يف  البالد  بكل  واالقتصادية  االجتامعية  والتنمية 
إقليمنا. كام أن األزمات التي يشهدها اإلقليم وتؤثر عىل سكان أكثر من نصف 
آثاًرا مدمرة عىل النظم الصحية الوطنية ال تقل أمهية عن ذلك.  البلدان وختلف 
وتلعب الّدبلوماسية الصحّية دوًرا رئيسًيا يف توفري اإلغاثة اإلنسانية للمجتمعات 
للّسامح  العدائية  إيقاف األعامل  الّتي حتتاجها ويف أحيان كثرية يكون هلا دور يف 

بإدخال املساعدات اإلنسانية وللمسامهة يف هَتيَئة بيئٍة إجيابيٍة للحوار السيايس.

املتغرّيُ  العاملِ  هذا  يف  كبرًيا  اهتامًما  مجيًعا  منّا  يستحقُّ  املجال  هذا  بأن  أؤمن  وإّنني 
فهاًم  َن  ُيكوِّ ألن  الّصحة  قطاع  يف  يعمل  ممن  منا  البعض  وحيتاج  رسيعٍة.  بوتريٍة 
قطاع  ومنها  األخرى،  القطاعات  وسياسات  الصحة  بني  الّروابِط  عن  أفضَل 
وحضوره  اإلقليم  هذا  مشاركة  أمهية  مدى  ندرك  هنا،  ومن  اخلارجيُة.  السياسُة 
يف املفاوضات بالغة األمهية بالنسبة للصحة، وكذلك يف املناقشات الدائرة يف كثري 

من املحافل السياسية املختلفة، اإلقليمية منها والعاملية .

يومي  القاهرة  يف  انعقدت  التي  الصحية،  الدبلوماسية  حول  اخلامسة  الندوة  إن 
الشؤون  وزارات  من  املسؤولني  كبار  بني  مجعت  قد   ،2016 أيار/مايو   8 إىل   7
يف  املتحدة  األمم  لدى  الدائمة  البعثات  وممثيل  والسفراء،  والصحة،  اخلارجية 
بالصحة،  املعنية  البملانية  اللجان  ورؤساء  السياسية،  املعاهد  وعمداء  جنيف، 
العاملية،  الصحة  ملنظمة  التنفيذي  املجلس  يف  اإلقليم  يمثلون  الذين  واألعضاء 

وخباء يف جمال الدبلوماسية الصحية.

ولقد ُشفنا بوجود السيد عمرو موسى، األمني العام لسابق جلامعة الدول العربية 
أن  عىل  الضوء  ألقى  حيث  رئييس،  كمتحدث  األسبق  املرصي  اخلارجية  ووزير 
اإلقليم ال يزال يفتقر إىل الوعي الكامل بدور الدبلوماسية الصحية يف إطار العمل 
العاملي يف جمال التنمية وبتأثريها عىل احلياة اليومية. وأضاف سيادته أنه مع تزايد 
الدبلوماسية  عىل  لزاًما  أصبح  ورفاهتهم،  البرش  حياة  أمام  التحديات  وتفاقم 
تعزيز دورها يف جمال الصحة عالوة عىل دورها التقليدي يف صون السالم واألمن 
متعلقة  مسألة  باتت  قد  نطاًقا  األوسع  الصحة  قضايا  أن  إىل  أشار  كام  العامليني. 
االشرتاك  العاملية  الصحة  ملنظمة  يمكن  وبالتايل  متزايدة،  بصورة  العاملي  باألمن 
بصفة مرشوعة مع األمم املتحدة يف وضع الصحة عىل جدول أعامل جملس األمن، 
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مؤكدًا عىل رضورة أن توظف الدول النامية الدبلوماسية الصحية عىل نحو أفضل 
يف املفاوضات الثنائية واملتعددة األطراف عىل املستويني الوطني والدويل.

ومن ناحية أخرى، فإن معايل الدكتور عيل سعد العبيدي، وزير الصحة الكويتي 
لرشق  اإلقليمية  العاملية  الصحة  منظمة  للجنة  والستني  الثانية  الدورة  ورئيس 
املتوسط، قد ألقى الضوء عىل دور اللجنة اإلقليمية يف الدبلوماسية الصحية ويف 

دعم وتعزيز جدول أعامل الصحة العاملي.

القدرات  بناء  الندوات أن تعمل عىل نرش فكرة أن  ومن شأن هذه السلسلة من 
يف جمال الدبلوماسية الصحية أمر بالغ األمهية للدول األعضاء يف منظمة الصحة 

العاملية بإقليم شق املتوسط، كام أهنا تساهم يف هذه اجلهود. وسوف نواصل دعم 
الندوة السنوية حول الدبلوماسية الصحية لنساعد يف رفع مستوى الوعي، وتعزيز 
التنسيق، وبناء القدرات عىل املستوى الوطني وحتى نضمن أيًضا مشاركة بالدنا 
هبمة وفاعلية يف املناقشات العاملية بشأن التحديات التي تواجه الصحة والتنمية 

االجتامعية واالقتصادية يف هذا اإلقليم ومجيع ربوع العامل.

 الدكتور عالء الدين العلوان

مدير منظمة الصحة العاملية إلقليم رشق املتوسط

موضوعات الندوة

تتمثل أهداف الندوة اخلامسة فيام ييل: مناقشة أحدث قضايا الصحة العاملية التي 
تتطلب مشاركة كاملة من جانب احلكومة بأرسها، بام يف ذلك السياسة اخلارجية 
ذات  الصحة  قضايا  الستيعاب  املشاركني  قدرات  وتعزيز  الترشيعية؛  والسلطة 
تأثري  وإحداث  ذلك  عىل  بناء  والترصف  باإلقليم  وعالقتها  القصوى  األولوية 
للدبلوماسية  احلديثة  والنهج  املفاهيم  ودمج  بشأهنا؛  الوعي  زيادة  عىل  إجيايب 
الصحية يف منتديات السياسية اخلارجية من أجل التصدي ملا تواجهه الصحة من 
بني  التفاعل  الضوء عىل  إلقاء  إىل  وباإلضافة  بطابع عاملي.  تتسم  حتديات كبى 
الصحة والسياسة اخلارجية، ناقش املشاركون عدًدا من املوضوعات التي ألقت 
بدورها الضوء عىل املجاالت املهمة التي ساعدت فيها الدبلوماسية الصحية عىل 
حتقيق نتائج إجيابية للصحة العاملية وكذلك عىل املجاالت التي حتتاج إىل تدخل 

الدبلوماسية الصحية.

التفاعل بني الصحة والسياسة الخارجية 

الفعالة من جانب احلكومات واجلهات  الدبلوماسية الصحية إىل املشاركة  ُتشري 
والتي  للصحة  بالنسبة  األمهية  بالغة  املفاوضات  يف  الدول  غري  األخرى  الفاعلة 
ترسم مالمح بيئة الصحة. وهي تضم عدًدا كبرًيا من اجلهات الفاعلة يف املجاالت 
التي تؤثر عىل الصحة العمومية. وتتمثل األهداف الرئيسية للدبلوماسية الصحية 
يف: حتسني األمن الصحي وصحة السكان؛ وحتسني العالقات بني الدول والتزام 
طيف واسع من اجلهات الفاعلة بالعمل سوًيا نحو حتسني الصحة؛ وحتقيق نتائج 
وُتظِهر  اإلنصاف.  وزيادة  الفقر  من  باحلد  املتعلقة  الغايات  ودعم  عادلة؛  تعتب 
العديد من األمثلة أن الدبلوماسية الصحية تؤيت ثامرها، وأن املواءمة بني الصحة 
اعرتاف  وهناك  للصحة.  كبرية  فوائد  عنها  َينُتج  أن  يمكن  اخلارجية  والسياسة 
التي  الرئيسية  العوامل  ومن  اخلارجية،  السياسة  أهداف  كأحد  بالصحة  متزايد 
تساهم يف حتقيق التنمية والسالم وختفيف وطأة الفقر، وحتقيق العدالة االجتامعية 

وحقوق اإلنسان.

الرشاكات من أجل الدبلوماسية الصحية 

االجتامعي  السياق  عن  بمعزل  معها  التعامل  أو  الصحة  إىل  النظر  يمكن  ال 
واالقتصادي األوسع نطاًقا واخلاص باالهتاممات والشواغل الوطنية والدولية. 
حتكم  نطاق  خارج  تقع  الرئيسية  الصحة  حمددات  أن  املعروف  من  كان  ولطاملا 
قطاع الصحة نفسه، إال أنه مؤخًرا فقط بدأت تدور مناقشات مهمة عىل الصعيد 
العاملي بشأن أفضل طرق التعامل مع املسائل املطروحة املتعلقة بقطاعات متعددة. 
املصلحة  صاحبة  اجلهات  من  العديد  ودعم  مشاركة  إىل  الصحة  قطاع  وحيتاج 
املعنية، سواء كانت جهات حكومية أو غري حكومية، حيث إن دور املجتمع املدين 

بالنسبة  األمهية  بالغ  واخلاص  العام  القطاعني  يف  الدول  غري  الفاعلة  واجلهات 
للتنمية املستدامة يف جمال الصحة.

تنفيذ اإلعالن السيايس للجمعية العامة لألمم املتحدة املعني بالوقاية 

من األمراض غري السارية )غري املعدية( ومكافحتها

يف 2011، حققت منظمة الصحة العاملية والدول األعضاء نرًصا كبرًيا من خالل 
عىل  السارية  غري  األمراض  وباء  إىل  املتحدة  لألمم  العامة  اجلمعية  أنظار  توجيه 
واالقتصادي  االجتامعي  التأثري  العامة  اجلمعية  أدركت  بحيث  العاملي،  الصعيد 
القائم والناتج عن تلك األمراض وتبعات عدم اختاذ أي إجراء يف ذلك الشأن. 
معينة  التزامات  تتضمن  واضحة  طريق  خارطة  السيايس  اإلعالن  أرسى  ولقد 
من  الرغم  وعىل  حتققها.  لكي  البلدان  لكل  زمنية  بأطر  حمددة  أهدافًا  ووضع 
الـُمحَرز  م  التقدُّ أن  إىل  خُلص   2014 يف  ُعقد  الذي  املتابعة  اجتامع  فإن  ذلك، 
لبلوغ  ينبغي عمله  الذي  الكثري  فإن هناك  كان غري متساٍو وغري كاٍف، وبالتايل، 
تلك األهداف التي سرتفع الدول األعضاء بشأهنا تقارير للجمعية العامة لألمم 
عمل  إطار  إىل  األعضاء  الدول  التزامات  ترمجة  متت  ولقد   .2018 يف  املتحدة 
إقليمي واضح يتناول التدابري الرئيسية التي ينبغي عىل الدول األعضاء تنفيذها يف 
د.  أربعة جماالت، وهي: احلوكمة، والوقاية، والرعاية الصحية، والرصد والرتصُّ
االتفاق  تم  العمل،  إطار  تنفيذ  يف  ملحوظ  تقدم  حتقيق  البلدان  تستطيع  وحتى 
الصحة عىل مستوى  القطاعات األخرى بخالف قطاع  عىل احلاجة إىل مشاركة 
إن  املجتمع والرشكاء غري احلكوميني..  أقوى من جانب  أعىل وكذلك مشاركة 
للدبلوماسية الصحية دور مهم يف ضامن تنفيذ هذا اإلعالن وغريه من االتفاقيات 
الدولية. ومع استمرار ارتفاع الوفيات املبكرة النامجة عن األمراض غري السارية 
عاملًيا ويف إقليم شق املتوسط، فهناك حاجة إىل مشاركة فاعلة ومفاوضات مع 
ويمكن  الصناعة.  ودوائر  املدين  املجتمع  إىل  باإلضافة  احلكومة،  قطاعات  كل 
للبملان أن يلعب دوًرا له أمهيته اخلاصة يف سن الترشيعات املهمة ورصد إنفاذها.

األمن الصحي باعتباره جزًءا ال يتجزأ من األمن الوطني وأمن البرشية

يعتب األمن الصحي جزًءا ال يتجزأ من األمن الوطني والعاملي، كام تشكل اللوائح 
الصحية   الدولية لعام 2005 مكوًنا رئيسًيا يف صون ذلك األمن للعامل. ومنذ أقرت 
مجعية الصحة العاملية اللوائح الصحية الدولية يف 2005، سعت احلكومات بدأب 
قطاع  خارج  منها  وكثري  اللوائح،  بموجب  الالزمة  األساسية  القدرات  لبناء 
منظمة  إىل  سنوية  تقارير  ترفع  أن  األعضاء  الدول  من  مطلوًبا  وكان  الصحة. 
القدرات األساسية، استناًدا إىل  تنفيذ  الذي حترزه يف  التقدم  العاملية عن  الصحة 
التقييم الذايت. ولقد سلطت فاشية اإليبوال يف 2013-2014 الضوء عىل الثغرات 
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املوجودة يف القدرات األساسية للبلدان والتحديات التي تواجهها احلكومات يف 
الوفاء بالتزاماهتا، حتى يف األوقات التي شعرت فيها أهنا يف وضع آمن نسبيًا. ويف 
2015-2016، عملت منظمة الصحة العاملية وخطة األمن الصحي العاملي مًعا 
نحو إعداد إطار ُمنَسق لرصد وتقييم القدرات األساسية الالزمة بموجب للوائح 
الدولية الصحية بواسطة أداة تقييم خارجي مشرتك. وهذا النهج اجلديد من شأنه 
تيسري العمل بني الدول، واملنظامت الدولية، واجلهات املانحة، واخلباء التقنيني 
بشأن  املعلومات  تبادل  يف  الشفافية  يعزز  أنه  كام  التقييم.  عمليات  يف  املشاركني 
الذين يدعمون وضع  املعنيني  بالنسبة ألصحاب املصلحة  التقييم، خاصة  نتائج 
الدولية  الصحية  اللوائح  مفهوم  ويقوم  البلدان.  قدرات  وتعزيز  وطنية  خطط 
هذه  وتعتب  العامل.  بلدان  لكل  املشرتكة  واملسؤوليات  اجلامعي  األمن  فكرة  عىل 
الصحية  الدبلوماسية  استمرار  يلزم  أنه  إال  الصحية،  الدبلوماسية  نتاج  اللوائح 
لضامن حتقيقها أقىص مبتغاها يف محاية العامل. ولقد اتفق مجيع املشاركني عىل احلاجة 
البلدان بإيالء أولوية أكب لألمن الصحي بوصفه جزءًا ال يتجزأ  املاسة إىل قيام 
القدرات األساسية بموجب  بتقييم  القدرات اخلاصة  من األمن الوطني، ولبناء 
اللوائح الصحية الدولية ومعاجلة الثغرات. وال يستطيع قطاع الصحة القيام هبذه 
فاعل يف  بدور  القطاعات مشاركة كاملة واضطالعها  باقي  املهمة دون مشاركة 

التصدي للتحدي.

الطوارئ واألزمات اإلنسانية

يشهد اإلقليم أزمات صحية غري مسبوقة، من حيث العدد والنطاق والتأثري، مما 
يزيد العبء الواقع عىل النظم الصحية املحملة أساًسا بام يفوق قدراهتا، إذ تعرض 
كثري من السكان للترشيد إما داخل حدود بلداهنم أو عبها إىل دول أخرى داخل 
وتوفري  الطوارئ  حلاالت  االستجابة  إىل  كبرية  حاجة  وهناك  وخارجه.  اإلقليم 
اإلغاثة يف كثري من البلدان، حيث ضاعت مكاسب التنمية والصحة التي حتققت 
الصحية  واملرافق  الصحيون  العاملون  اسُتهِدف  وقد  طويلة.  سنوات  مدار  عىل 

وال يزالون ُيستهَدفون عىل الرغم من الدعوات املتكررة لتوفري احلامية هلم وفًقا 
لالتفاقيات الدولية. فلقد ُفرضت العزلة عىل املجتمعات الواقعة يف مناطق حتت 
احلصار أو يصعب الوصول إليها، مما تتسبب يف احلرمان واملعاناة وخسائر فادحة 
الصحيني  العاملني  محاية  رضورية لضامن  الصحية  الدبلوماسية  إن  األرواح.  يف 
القيام  املهم  ومن  املعنية.  األرواح  كل  ملصلحة  عملهم  استمرار  من  ومتكنهم 
الالجئني  من  السكان  احتياجات  تلبية  لضامن  األقاليم  بني  والتعاون  بالتنسيق 

والنازحني داخليًا.

الصحة بوصفها أحد مكونات أهداف التنمية املستدامة

لألمم  العامة  اجلمعية  يف  احلكومات  رؤساء  ق  صدَّ  ،2015 أيلول/سبتمب  يف 
هدًفا   17 اخلطة  حددت  ولقد  لعام 2030.  املستدامة  التنمية  خطة  عىل  املتحدة 
تتوزع بني املجاالت االقتصادية والبيئية  املستدامة( و169 غاية  التنمية  )أهداف 
واالجتامعية لضامن »أال يتخلف أحد عن الركب«. إن الصحة هي جوهر التنمية، 
فهي شط أسايس للتقدم يف حتقيق التنمية املستدامة ومؤش هلذا التقدم ونتيجة 
اجلوانب  ويشمل  بالصحة،  املستدامة  التنمية  أهداف  من   3 اهلدف  ويتعلق  له. 
الرئيسية الالزمة لتحقيق الصحة اجليدة. وُمدرج حتت اهلدف 3 من أهداف التنمية 
املستدامة ثالث عرشة غايًة تغطي من الناحية العملية مجيع التحديات األساسية 
أمام التنمية الصحية. كام أن الصحة مرتبطة ارتباًطا وثيًقا باألهداف الستة عرشة 
األخرى. إن الصحة العاملية ليست أحسن حاالً من وضع الصحة يف أكثر الدول 
أمجع،  للعامل  املستدامة  التنمية  لتحقيق  أسايس  شط  الصحة  وحتسني  هشاشة. 
التزام وعمل من جانب كل احلكومات والقطاعات. وسيتطلب  ويتطلب ذلك 
االسرتاتيجيات  تنسيق  هبا  املرتبطة  والغايات  املستدامة  التنمية  أهداف  تنفيذ 
واخلطط الوطنية احلالية، وسيتطلب رصدها وجود نظم معلومات صحية أقوى 

من تلك املوجودة حالًيا يف معظم البلدان.
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الخالصة 

واألمن  العاملي  الصحي  األمن  من  كل  حتقيق  يف  الصحية  الدبلوماسية  تساهم 
الصحي  األمن  أمام  املاثلة  التحديات  وتعتب  نطاقًا.  أوسع  كقضية  عام  بشكل 
اإليبوال  فريوس  مرض  فاشيات  مثل  العاملي،  األمن  أمام  حتديات  هي  العاملي 
وفريوس زيكا، باإلضافة إىل استمرار الرصاعات الدائرة يف اإلقليم، والتي أدت 
إىل نزوح مجاعي للسكان إىل بلدان أخرى. وحتسني الصحة عىل مستوى العامل من 
الوعي عىل  زيادة  الصدد،  ويلزم يف هذا  والنمو.  واألمن  االستقرار  تعزيز  شأنه 
كافة املستويات بشأن قيمة الدبلوماسية الصحية يف تعزيز كل من الصحة واألمن.

لرشق  العاملية  الصحة  منظمة  إقليم  أن  إىل  الندوة  يف  املشاركون  خُلص  ولقد 
الصحية بصورة  الدبلوماسية  املتوسط يعمل عىل زيادة معارفه وقدراته يف جمال 
تدرجيية. وأصبحت احلكومات تشارك بشكل ملحوظ أكثر يف املفاوضات العاملية 
الروابط بني  الرئيسية ذات األمهية للصحة، كام تعمل عىل حتسني  القضايا  بشأن 
األخرى.  والقطاعات  الصحة  قطاع  وبني  اخلارجية،  والشؤون  الصحة  وزاريت 
وعىل الرغم مما سبق، فإن هناك الكثري مما يلزم عمله لتعزيز التنسيق بني الصحة 
عىل  الصحة  قطاع  بخالف  األخرى  القطاعات  ولتشجيع  اخلارجية  والسياسة 

املشاركة يف القضايا املرتبطة باألمن الصحي العاملي.

وفيام ييل نقاط العمل التي أثارها املشاركون. وعىل منظمة الصحة العاملية والدول 
األعضاء العمل سوًيا نحو تعزيز الدبلوماسية الصحية وتنفيذ نقاط العمل أدناه، 

متى أمكن ذلك.

االستمرار يف تأكيد وتعزيز فكرة أن الصحة إحدى ركائز السياسة اخلارجية . 1
األساسية ومسئولية جوهرية تقع عىل عاتق احلكومة بأرسها. وعىل منظمة 
الصحة العاملية مواصلة عقد ندوات وطنية لزيادة الوعي وبناء القدرات يف 

كل القطاعات.

قدرات . 2 تعزيز  إىل  املاسة  واحلاجة  العاملية  الصحة  قضايا  إدراج  إىل  الدعوة 
البلدان يف جلسة استثنائية ملجلس األمن التابع لألمم املتحدة، بوصفها متثل 

مكوًنا رئيسًيا لألمن والسالم العامليني بشكل عام.

إنشاء وحدات للدبلوماسية الصحية داخل وزارات الصحة لتنسيق املواقف . 3
الدولية  الصحة  إدارات  تقوية  أو  اخلارجية  الشؤون  وزارات  مع  املشرتكة 

القائمة.

يف . 4 بالصحة  معني  املستوى  رفيع  تنسيق  مسؤول  بإنشاء  التوصية  مواصلة 
وزارات الشؤون اخلارجية يف كل البلدان. 

معينة . 5 ملواقف  تعزيًزا  السياسات  وموجزات  البيانات  أمهية  عىل  التأكيد 
مرتبطة بالصحة داخل البلدان )الدبلوماسية الصحية الداخلية(.

املستوى . 6 الرفيع  املتحدة  لألمم  العامة  اجلمعية  الجتامع  التحضريات  بدء 
املقرر  السارية( ومكافحتها  املعدية )غري  األمراض غري  بالوقاية من  املعني 

الدول  متكن  عدم  وراء  األسباب  حتليل  ذلك  يف  بام   ،2018 يف  انعقاده 
اإلعالن  هبا  أوىص  التي  التدابري  تنفيذ  يف  كاٍف  تقدم  إحراز  من  األعضاء 
املتحدة، وعدم قدرهتا أحياًنا عىل استيفاء بعض مؤشات  السيايس لألمم 
التقدم التي ستقوم اجلمعية العامة لألمم املتحدة بتقييمها يف 2018. وينبغي 
أن تركز التحضريات أيًضا عىل االستثامر يف توفري البيانات األساسية لرصد 
التقدم املحرز، كام ينبغي أن تدرس تأثري دوائر الصناعة عىل جهود الوقاية 

من األمراض وإمكانية احلصول عىل األدوية.

دعم تنفيذ اللوائح الصحية الدولية )2005( بوسائل منها حتديد آلية متويل . 7
مستدام لتمويل خطط العمل الوطنية التي يتم إعدادها عقب بعثات التقييم 
الدول  تلتزم  مل  إذا  العاملية  الصحة  منظمة  دور  تعزيز  وكذلك  اخلارجي؛ 

األعضاء بتوصيات املديرة العامة حال حدوث فاشية.

خالل . 8 من  العاملي  الصحي  األمن  تعزيز  أجل  من  املبذولة  اجلهود  دعم 
مع  والعمل  )البيانات(  بالبّينات  املسندة  الدعوة  أنشطة  يف  االستثامر 
ترمجة  الزراعي واحليواين، من أجل  القطاعني  القطاعات األخرى، خاصة 
وطنية  خطط  إىل  امليكروبات  مضادات  مقاومة  بشأن  العاملية  العمل  خطة 

مالئمة.

ضامن متثيل الدول األعضاء يف جلسة اجلمعية العامة لألمم املتحدة املقبلة . 9
الوطني  املستوى  عىل  احلوار  وتعزيز  امليكروبات،  مضادات  مقاومة  بشأن 
القطاعني  يف  ملموسة  إجراءات  إىل  املاسة  احلاجة  بشأن  الوعي  لزيادة 

الزراعي واحليواين وقطاع صحة اإلنسان. 

أحداث . 10 إدارة  يف  للمنظمة  الُقطرية  املكاتب  دور  وتقوية  تعزيز  يف  النظر 
مبدأ  إىل  استناًدا  وذلك  للمنظمة،  األخرى  املستويات  من  بدعم  الطوارئ 

تفويض السلطة ويف سياق عملية إصالح املنظمة.

الدعوة بصورة أكب إىل محاية املدنيني والعاملني الصحيني واملرافق الصحية . 11
يف أوقات النزاع والعمل مع مجيع الرشكاء لرصد االنتهاكات ورفع مستوى 

الوعي بشأن املبادئ وراء االتفاقيات الدولية يف ذلك الشأن.

حتديد آليات مستحدثة إلجياد حل شامل للسكان النازحني، خاصة هؤالء . 12
املعلومات  نظم  تقوية  يف  واالستثامر  مضيفة،  جمتمعات  مع  يعيشون  الذين 

الصحية الوطنية دعاًم لذلك.

مع . 13 والعمل  املتعددة  القطاعات  بني  فيام  التعاون  لتعزيز  طرق  استكشاف 
التي  املستدامة  التنمية  أهداف  من  املنبثقة  الغايات  لتحقيق  القطاعات  كل 

اعتمدهتا األمم املتحدة يف أيلول/سبتمب 2015.

االستمرار يف عقد ندوة سنوية حول الدبلوماسية الصحية، ومواصلة دعم . 14
البلدان يف استضافة الندوات الوطنية وفعاليات بناء القدرات.


