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

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

  
  
  األمانةتقرير من 

  
  
إعـداد إطـار للعمـل القطـري يتكيـف مـع فـي جملـة أمـور  ١٢-٦٧ع  ج صُطلب من المدير العام في القرار  -١

 ١مختلــــف الســــياقات، كــــي تنظــــر فيــــه جمعيــــة الصــــحة العالميــــة الثامنــــة والســــتون، بالتشــــاور مــــع الــــدول األعضــــاء
ومنظمات األمم المتحدة، وسائر أصـحاب المصـلحة المعنيـين، حسـب االقتضـاء، وفـي حـدود المـوارد الراهنـة، أخـذًا 

وبهــدف دعــم الجهــود الوطنيــة الراميــة إلــى  ٢ج الصــحة فــي جميــع السياســاتفــي االعتبــار بيــان هلســنكي بشــأن دمــ
تحسين الصحة وضمان حماية الصحة واإلنصاف في مجال الصحة وأداء النظم الصحية، بما في ذلك عن طريق 
اتخاذ إجراءات عبر القطاعات بشأن محددات الصحة وعوامل الخطر الخاصة بـاألمراض غيـر السـارية، باالسـتناد 

  .أفضل المعارف والبينات المتاحةى إل
  
وتمشيًا مع الطلب الموجه إلى المدير العام في هذا القـرار ومـع االهتمـام بهـذا الطلـب الـذي أبدتـه الجمعيـة   -٢

عبر القطاعات من أعدت األمانة مسودة إطار للعمل القطري  ٣،A/RES/68/300العامة لألمم المتحدة في قرارها 
  جوالت من المشاورات غير الرسمية:أجل الصحة واإلنصاف في مجال الصحة من خالل ثالث 

ــــوبر  تشــــرين األول/ ٢٩نشــــرت األمانــــة فــــي   • ــــى  ٢٠١٤أكت ــــى إلجــــراء مشــــاورة عل ورقــــة مناقشــــة أول
 ٤اإلنترنت.

                                                           
 وحسب االقتضاء، منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي.   ١

: إطار العمل القطري، الذي اعتمده المؤتمر العالمي الثامن بشأن بيان هلسنكي بشأن دمج الصحة في جميع السياسات   ٢
 تعزيز الصحة، متاح على الموقع اإللكتروني التالي: 

http://www.who.int/healthpromotion/frameworkforcountryaction/en/  ؛ ٢٠١٥أيـــار/ مـــايو  ١(تـــم االطـــالع فـــي(
  ة اإللكتروني ذاته.على موقع المنظم دمج الصحة في جميع السياساتوانظر أيضًا إطار العمل القطري بشأن 

  .١٠، الفقرة A/RES/68/300قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة    ٣
. وتواصـلت المشــاورة وُطلـب التعليـق علـى مســودة ٢٠١٤ ديسـمبر كـانون األول/ ٣١ُنشـرت ورقـة المناقشـة األولـى حتــى    ٤

قــة المناقشــة األولــى متاحــة علــى الموقــع . وور ٢٠١٥ مــارس آذار/ ٣إلــى  فبرايــر شــباط/ ١٦اإلطــار األولــى فــي الفتــرة مــن 
. وتتضـــمن الـــروابط ذات الصـــلة /http://www.who.int/nmh/events/action-framework-step1/enاإللكترونـــي التـــالي: 

واحــدة مــن منظمــات األمــم المتحــدة وثــالث منظمــات غيــر حكوميــة  المســاهمات التــي ُتلقيــت مــن تســع دول أعضــاء ومنظمــة
  وكيان واحد من كيانات القطاع الخاص.
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 ١على اإلنترنت. ورقة مناقشة ثانية إلجراء مشاورة ٢٠١٥فبراير  شباط/ ١٦نشرت األمانة في   •

فـي جنيـف لـدعم األمانـة  ٢٠١٥مـارس  آذار/ ٦و ٥عقدت األمانة اجتماعًا لفريق مرجعي تقنـي فـي   •
  في استكمال عملها على مسودة اإلطار للعمل القطري.

  
عبـــر القطاعـــات مـــن أجـــل الصـــحة واإلنصـــاف فـــي مجـــال وتـــرد المســـودة النهائيـــة إلطـــار العمـــل القطـــري   -٤

  التقرير.الصحة في ملحق هذا 
  
  

  اإلجراء المطلوب من جمعية الصحة 
  
جمعيـــة الصـــحة مـــدعوة إلـــى النظـــر فـــي مســـودة إطـــار العمـــل القطـــري عبـــر القطاعـــات مـــن أجـــل الصـــحة   -٥

  واإلنصاف في مجال الصحة العتمادها.
  

                                                           
وعنوانهـا "المسـودة  ٢٠١٥ مـارس آذار/ ٣حتـى  ٢٠١٥ فبرايـر شـباط/ ١٦ُنشرت ورقة مناقشة المنظمة الثانيـة المؤرخـة    ١

األولى إلطار العمـل القطـري عبـر القطاعـات مـن أجـل الصـحة واإلنصـاف فـي مجـال الصـحة". وورقـة المناقشـة متاحـة علـى 
(تـــــــم االطـــــــالع فـــــــي  http://www.who.int/nmh/events/WHO-discussion-paper2.pdfالموقــــــع اإللكترونـــــــي التـــــــالي: 

ـــار/ ٤ دول أعضـــاء ومنظمتـــين مـــن  مـــانيث). وتتضـــمن الـــروابط ذات الصـــلة المســـاهمات التـــي ُتلقيـــت مـــن ٢٠١٥ مـــايو أي
منظمـة غيـر حكوميـة. ولـم تـرد أي مسـاهمات مـن كيانـات القطـاع  ١٢منظمات األمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية و

 الخاص.
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  إطار العمل القطري عبر القطاعات مسودة
  من أجل الصحة واإلنصاف في مجال الصحة

  
  

  : مقدمة١الجزء 
  

  ما هو الغرض من اإلطار؟
  
يقــدم اإلطــار التوجيــه إلــى الــدول األعضــاء بشــأن اتخــاذ اإلجــراءات علــى الصــعيد القطــري عبــر القطاعــات  -١

واإلنصاف في مجال الصحة. وتشمل هذه اإلجراءات دعم قطاع الصحة لقطاعات أخرى  من أجل تحسين الصحة
في وضع سياسـات وبـرامج ومشـاريع تنـدرج فـي نطـاق اختصـاص هـذه القطاعـات وتنفيـذها علـى نحـو يحقـق الفوائـد 

 المشتركة المثلى (أي الفوائد لجميع القطاعات المعنية).
 
التــي  ةساســيوســبب ضــرورة هــذا العمــل والقــيم والمبــادئ األ العمــل عبــر القطاعــاتمعنــى ويشــرح اإلطــار  -٢

وســبل إمكانيــة االضــطالع بالعمــل الفعــال عبــر القطاعــات علــى جميــع مســتويات الحكومــة. ويوضــح  يرتكــز عليهــا
أدوار الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية المختلفة ومسؤولياتها ويتيح أدوات عملية لتيسير تنفيـذ العمـل عبـر 

 عات.القطا
  

ويمكـــن اســـتخدام اإلطـــار لتنـــاول مســـائل صـــحية محـــددة أو لوضـــع أســـلوب أكثـــر شـــموًال ومنهجيـــة يضـــمن  -٣
 العمل عبر القطاعات من أجل الصحة واإلنصاف في مجال الصحة بالتركيز على محددات الصحة الكامنة.

  
  ما هو العمل عبر القطاعات؟

  
وزارتــان أو وكالتــان حكوميتــان أو أكثــر لوضــع يشــير العمــل عبــر القطاعــات إلــى العمــل الــذي تضــطلع بــه  -٤

السياســـات أو البـــرامج أو المشـــاريع. وهـــو يشـــمل العمـــل األفقـــي بـــين الـــوزارات أو الوكـــاالت والعمـــل عبـــر مختلـــف 
مســـتويات الحكومـــة علـــى حـــد ســـواء. وقـــد يّســـر قطـــاع الصـــحة تقليـــديًا العمـــل عبـــر القطاعـــات مـــن أجـــل الصـــحة 

 ٢ونهج "مشاركة الحكومة ككـل" ١يق نهج "دمج الصحة في جميع السياسات"واإلنصاف في مجال الصحة عن طر 
 على سبيل المثال.

  
                                                           

فـي السياسـات العامـة عبـر القطاعـات يأخـذ آثـار القـرارات علـى الصـحة متبـع مج الصحة في جميع السياسات نهـج إن د   ١
تحسـين صـحة النـاس إلـى في الحسبان ويستهدف تحقيق التآزر ويتجنب اآلثار المضرة بالصحة بانتظـام. ويهـدف هـذا الـنهج 

ســات عــن اآلثــار الصــحية علــى جميــع مســتويات رســم ن أيضــًا مســاءلة راســمي السياواإلنصــاف فــي مجــال الصــحة. ويحّســ
عواقب على النظم الصحية ومحـددات الصـحة والعافيـة. انظـر بيـان هلسـنكي من لسياسات العامة ما لالسياسات ويشدد على 

ــــــــــــــالي: ــــــــــــــي الت ــــــــــــــع اإللكترون ــــــــــــــى الموق ــــــــــــــاح عل ــــــــــــــع السياســــــــــــــات المت ــــــــــــــي جمي  بشــــــــــــــأن دمــــــــــــــج الصــــــــــــــحة ف
http://www.who.int/healthpromotion/frameworkforcountryaction/en/  ٢٠١٥ مايو أيار/ ٤(تم االطالع في.(  

نهــج "مشــاركة الحكومــة ككــل" هــو نهــج تتبعــه وكــاالت الخــدمات العامــة للعمــل الرســمي وغيــر الرســمي عبــر حــدود  إن   ٢
الحــوافظ مــن أجــل تحقيــق هــدف مشــترك وضــمان اســتجابة حكوميــة متكاملــة لمســائل معينــة. ويهــدف هــذا الــنهج إلــى تحقيــق 

يم اإلداري ال يركـز علـى السياسـات فحسـب بـل علـى إدارة اتساق السياسات بغية تحسين الفعالية والكفاءة. وهو رد على التقس
وحمـل  ٢٠٠٤البرامج والمشاريع أيضًا. وأحد األمثلة على ذلك منشور صدر عن اللجنة األسـترالية للخـدمات العامـة فـي عـام 

 ”Connecting government: Whole of government responses to Australia’s priority challenges“العنــوان التــالي: 
-http://www.apsc.gov.au/publications-and-media/archive/publicationsالموقــــــــــــــــــــع اإللكترونــــــــــــــــــــي التــــــــــــــــــــالي:  علــــــــــــــــــــى

archive/connecting-government  ٢٠١٥ مايو أيار/ ٤(تم االطالع في.(  
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تبـذلها قطاعـات خـارج قطـاع التـي صـريحة الجهـود ال ال يسـتهان بهـا بفضـلويمكن تحقيق مكاسب صحية  -٥
. ومن المهم بالتـالي أن يـدعم قطـاع الصـحة قطاعـات أخـرى ١٢إلى  ٧من  الصحة على النحو المبين في الفقرات

في وضع سياسات وبرامج ومشاريع مندرجة في نطاق اختصاص هذه القطاعـات وتنفيـذها علـى نحـو يحقـق الفوائـد 
 المشتركة المثلى. وعليه، يشير العمل عبر القطاعات على مستوى الحكومة أو في القطاع العام بصفة عامة أيضاً 

 في هذا اإلطار. ١إلى "العمل المتعدد القطاعات"
  

ومــن األساســي المشــاركة مــع الجهــات الفاعلــة غيــر الــدول المضــطلعة بــدور حاســم فــي تعزيــز العمــل عبــر  -٦
 القطاعات مما يسمى أيضًا "عمل الجهات صاحبة المصلحة المتعددة".

  
  ما هو سبب ضرورة العمل الصحي عبر القطاعات؟

  
عبــــر القطاعــــات أمــــر ضــــروري إذ تخــــرج عــــدة عوامــــل تعتبــــر أساســــية بالنســــبة إلــــى إن العمــــل الصــــحي  -٧

أسباب عدة أمراض وتوزيع هـذه  :الحصائل الصحية عن نطاق تأثير قطاع الصحة وسيطرته. وتشمل هذه العوامل
األمــراض وعوامــل الخطــر المرتبطــة بهــا؛ عــدم تكــافؤ الفــرص فــي الحصــول علــى الرعايــة؛ المحــددات االجتماعيــة 

االقتصــادية والبيئيــة للصــحة. ومــن الضــروري العمــل عبــر القطاعــات ضــمانًا لحمايــة الصــحة وتحقيقــًا ألداء الــنظم و 
 الصحية األمثل وهما أمران أساسيان لتحسين الصحة واإلنصاف في مجال الصحة.

 
 وتشمل األمثلة على سبل إمكانية تأثر الصحة بإجراءات تتجاوز نطاق قطاع الصحة ما يلي: -٨

انخفــاض عــدد حــاالت الوفــاة الناجمــة عــن حــوادث الســير علــى الطــرق نتيجــة لمجموعــة مــن التــدابير   •
 المتصلة مثًال بتعزيز مأمونية تصميم الطرق وبسالمة السيارات؛

انخفــاض معــدالت المراضــة والوفيــات المتصــلة بــالتبغ نتيجــة لتنفيــذ تــدابير مكافحــة التبــغ مــن جانــب   •
 مختلف القطاعات الحكومية؛

انخفاض حاالت اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية والسكتات الدماغية نتيجة لخفـض مـدخول   •
 الملح في النظام الغذائي؛

 انخفاض حاالت اإلصابة بورم المتوسطة نتيجة للوائح مكافحة استخدام األسبستوس؛  •

الميــاه النظيفــة  انخفــاض معــدالت الوفيــات بســبب اإلســهال نظــرًا إلــى تحســين فــرص الحصــول علــى  •
 وخدمات اإلصحاح؛

  زيادة متوسط العمر المتوقع نتيجة لسنوات التعليم اإلضافية.  •
  

وقد أثبت العمل عبر القطاعات أنه وسيلة فعالة لتناول مسائل صحية محددة طيلـة العمـر وعلـى األخـص  -٩
ة الفعاليـة فـي حـاالت الطـوارئ في مجال مكافحة التبغ ومكافحـة األيـدز والعـدوى بفيروسـه. ويعـد أيضـًا وسـيلة شـديد
 الصحية التي تتطلب عادة مشاركة القطاعات المختلفة وتعاونها على وجه السرعة.

 
                                                           

يشــير تعبيــر "العمــل المتعــدد القطاعــات" إلــى العمــل المشــترك بــين قطــاعين أو أكثــر ضــمن القطــاع العــام ويمكــن مبادلتــه    ١
 عمومًا بتعبير "العمل المشترك بين القطاعات".
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ويكتسي العمل عبر القطاعات أهمية خاصة فـي بلـدان تتصـف بضـعف البنـى التحتيـة وتبـالغ فـي التشـديد  -١٠
والتشريعات الخاصة بالوقايـة مـن األمـراض غيـر على التنمية االقتصادية على حساب البيئة وتتسم بضعف اللوائح 

 السارية ومكافحتها وتتيح نظمًا صحية محدودة من حيث قدراتها وفرص إتاحتها.
  

بــد مــن العمــل عبــر  شــرط مســبق ومؤشــر لتحقيــق التنميــة المســتدامة. وال وجميــع هــللالصــحة تــوفير وٕان  -١١
تشمل هـدفًا مقترحـًا  ٢٠١٥المستدامة لما بعد عام  القطاعات في جميع البلدان لتحقيق مجموعة من أهداف التنمية

وغاية مقترحة مفادها تحقيق التغطيـة  تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع األعمارمفاده ضمان 
ــــول  ١الصــــحية الشــــاملة. والعكــــس صــــحيح إذ يكتســــي تحقيــــق مجموعــــة أهــــداف التنميــــة المســــتدامة المقترحــــة بحل

حاســمة مــن أجــل الصــحة واإلنصــاف فــي مجــال الصــحة، أخــذًا فــي الحســبان أن معظــم أهــداف أهميــة  ٢٠٣٠ عــام
الفقـــر؛ الجـــوع؛ األمـــن الغـــذائي  :التنميـــة المســـتدامة عبـــارة عـــن محـــددات اجتماعيـــة واقتصـــادية وبيئيـــة للصـــحة مثـــل

صــرف الصــحي؛ الطاقــة؛ الجيــد؛ تحقيــق المســاواة بــين الجنســين؛ تــوافر الميــاه وخــدمات الو  والتغذيــة؛ التعلــيم الشــامل
مـــة إقا ؛تغيـــر المنـــاخ ؛النمـــو االقتصـــادي الشـــامل والمســـتدام؛ العمالـــة والعمـــل الالئـــق؛ جعـــل المـــدن آمنـــة ومســـتدامة

مجتمعــات مســالمة وشــاملة للجميــع. وعــالوة علــى ذلــك، تعتبــر الصــحة عــامًال مســاهمًا فــي تحقيــق هــدفين مقتــرحين 
وتوجـد  ٢صـاف والشـراكة العالميـة مـن أجـل تحقيـق التنميـة المسـتدامة.آخرين مـن أهـداف التنميـة المسـتدامة أي اإلن

التصـــنيع  :أيضـــًا روابـــط بـــين الصـــحة واألهـــداف األربعـــة المقترحـــة المتبقيـــة مـــن أهـــداف التنميـــة المســـتدامة وهـــي
كولوجيــة واالبتكــار؛ أنمــاط االســتهالك واإلنتــاج؛ اســتخدام المحيطــات والبحــار والمــوارد البحريــة؛ اســتخدام الــنظم اإلي

 البرية.
 

 ية بأكملهـــاســـكانفئـــات لمحـــددات االجتماعيـــة والبيئيـــة للصـــحة عبـــر جميـــع القطاعـــات ولفائـــدة ا تنـــاولوٕان  -١٢
بصرف النظر عن مستوى التنمية االقتصادية واالجتماعية في بلد معين أمر له "أهمية في إقامـة مجتمعـات عادلـة 

 ٣.تسع الجميع منتجة اقتصاديًا تنعم بالصحة"
  

  أشكال العمل الصحي عبر القطاعات؟ ما هي
  

 يمكن أن يأتي العمل عبر القطاعات في أشكال متعددة تشمل ما يلي: -١٣

العمــل بمشــاركة وزارة أو وكالــة واحــدة أو أكثــر وبــالتركيز فــي المقــام األول الســلطة الصــحية تســتهل   •
أشـــكال علـــى تحســـين الصـــحة واإلنصـــاف فـــي مجـــال الصـــحة (هـــذا هـــو الشـــكل األكثـــر شـــيوعًا مـــن 

 العمل)؛

العمل بمشاركة جميع الوزارات فيما يتصـل فـي أغلـب األحيـان بأحـد الشـواغل  رئيس الحكومةيستهل   •
الصحية ذات األولوية مثل فاشية أو حالة طارئة أو تحديات صحية أطول أمدًا على غرار األمراض 

والعــدوى بفيروســه ومســائل  غيــر الســارية. وقــد أثبــت هــذا الشــكل نجاحــه فــي إطــار التصــدي لأليــدز
 صحة األم والطفل والفاشيات كفاشية اإليبوال األخيرة؛

                                                           
 .A/68/970والوثيقة  A/RES/68/309انظر قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة    ١

ـــــــــالي:    ٢ ـــــــــى معلومـــــــــات إضـــــــــافية عـــــــــن أهـــــــــداف التنميـــــــــة المســـــــــتدامة، انظـــــــــر الموقـــــــــع اإللكترونـــــــــي الت للحصـــــــــول عل
https://sustainabledevelopment.un.org/sdgsproposal  ٢٠١٥ مايو أيار/ ٤(تم االطالع في.(  

للحصول على معلومات إضافية عن مؤتمر األمم المتحدة للتنمية المسـتدامة، المسـتقبل الـذي نصـبو إليـه، انظـر الموقـع    ٣
  ).٢٠١٥ مايو أيار/ ٤(تم االطالع في  http://www.uncsd2012.org/thefuturewewant.htmlاإللكتروني التالي: 
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(أو ُيســـتخدم كيـــان حكـــومي قـــائم) لإلشـــراف علـــى التعـــاون بـــين مختلـــف الـــوزارات  هيكـــل جديـــدُينشـــأ   •
وتوطيد هذا التعاون والتصدي لشاغل من شواغل الصـحة العموميـة ذات األولويـة (يشـيع هـذا الشـكل 

العمــل فــي إطــار التصــدي لأليــدز والعــدوى بفيروســه علــى الصــعيد الــدولي أو الــوطني أو مــن أشــكال 
 المحلي)؛

بدور الوكالة الرائدة كما حصـل فـي إطـار الوقايـة مـن حـاالت  السلطات خارج قطاع الصحةتضطلع   •
 إذ أخذت سلطات النقل البـري علـى عاتقهـا الناجمة عن حوادث السير على الطرقالوفاة واإلصابات 

المسؤولية األوليـة عـن ذلـك. وهنـاك عـدة أمثلـة علـى هـذا الشـكل مـن أشـكال العمـل تشـمل اإلجـراءات 
التي تتخذها الوكاالت المعنية بحماية البيئة للتصدي للمخاطر البيئيـة بمـا فيهـا تلـوث الهـواء والتلـوث 

 الضوضائي وتلوث المياه؛

. ومن الشائع بصفة متزايدة أن يالحظ عمل القطاعـات مستوى الحكومة المحليةالعمل على ُيستهل   •
أو أكثــــر مــــن المســــائل المرتبطــــة بالصــــحة العموميــــة واحــــدة مســــألة  تنــــاولالمختلفــــة معــــًا مــــن أجــــل 

وباإلنصاف في مجال الصحة عبر أنشطة تعزيز الصحة المعتمدة على المجتمع المحلـي أو السـياق 
  والمدارس المعززة للصحة). ١(مثل المدن الصحية

  
: اإلطــار المقتــرح للعمــل القطــري عبــر القطاعــات مــن أجــل الصــحة واإلنصــاف فــي ٢الجــزء 

  مجال الصحة
  

  القيم والمبادئ األساسية
 

 ترد فيما يلي القيم والمبادئ األساسية التي يرتكز اإلطار عليها: -١٤

مع دستور منظمة الصحة العالمية وينطبـق علـى جميـع مراحـل  يتمشى هذا الحق :الحق في الصحة  •
 العمر على قدم المساواة.

يمكن تناول اإلنصاف في مجال الصحة في حال التركيز على أسـباب  :اإلنصاف في مجال الصحة  •
 استمرار أوجه التفاوت. ومن الضروري إيالء عناية خاصة للفئات السكانية المستضعفة.

ـــة الصـــحة  • رج أنشـــطة الوقايـــة مـــن األمـــراض وتعزيـــز الصـــحة فـــي مســـؤوليات الحكومـــات تنـــد :حماي
الرئيسية. وتعتبر التشريعات والقواعد واللوائح صكوكًا مهمة لحماية الناس من التهديـدات االجتماعيـة 

 واالقتصادية والبيئية التي تتعرض لها الصحة.

ون مبـدأ الشـرعية المبنـي علـى تشمل المبادئ المقبولة لحسـن تصـريف الشـؤ  :حسن تصريف الشؤون  •
الحقوق والواجبات الممنوحة بموجب القانون الوطني والدولي؛ ومبدأ مساءلة الحكومات إزاء شعوبها؛ 

 ومبدأ مشاركة المجتمع األوسع نطاقًا في وضع السياسات والبرامج الحكومية وتنفيذها.

احتياجات األجيال القادمة للخطر نتيجة للسياسات الراميـة  من المهم ضمان عدم تعرض :االستدامة  •
 إلى تلبية احتياجات األجيال الحالية.

                                                           
ـــــــــالي:    ١ ـــــــــي الت ـــــــــع اإللكترون ـــــــــى معلومـــــــــات إضـــــــــافية عـــــــــن أنمـــــــــاط الســـــــــياقات الصـــــــــحية، انظـــــــــر الموق للحصـــــــــول عل

http://www.who.int/healthy_settings/types/cities/en/  ٢٠١٥ مايو أيار/ ٤(تم االطالع في.( 
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بــد مــن التعــاون والعمــل المشــترك فــي عــدة حــاالت عبــر مختلــف القطاعــات والمســتويات ال :التعــاون  •
علــى نطــاق الحكومــة والجهــات غيــر الــدول والمجتمــع المحلــي بهــدف حمايــة الصــحة واإلنصــاف فــي 

 مجال الصحة وتعزيزهما.

مـن  لـه ألي شـكلتـأثير ال مبـرر  مـن الضـروري تجنـب أي :الحفاظ على مصـالح الصـحة العموميـة  •
الحفــاظ علــى مصــالح مــن أجــل  محــتمالً  ممتصــورًا أ مكــان حقيقيــًا أأأشــكال تضــارب المصــالح ســواء 

  .الصحة العمومية
  

  العناصر المقترحة للعمل
 

للبلدان من أخـذها فـي االعتبـار لتنفيـذ العمـل الفعـال عبـر القطاعـات علـى بد هناك ستة عناصر رئيسية ال -١٥
. وليســت هــذه العناصــر محــددة حســب ترتيبهــا أو أولويتهــا. وينبغــي للبلــدان أن تكيــف ١النحــو المبــين فــي الشــكل 

 العناصر وتعدلها على أساس سياقات البلدان االجتماعية واالقتصادية والسياسية المحددة.
  

  لعناصر الرئيسية لتنفيذ العمل الصحي عبر القطاعات: ا١الشكل 
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ، انظر الموقع اإللكتروني التالي: دمج الصحة في جميع السياساتبشأن إطار العمل القطري على  المصدر: مكيف بناءً 
http://www.who.int/healthpromotion/frameworkforcountryaction/en/. 

تحديد االحتياجات  
واألولويات للعمل 
 عبر القطاعات

تحديد الهياكل 
 والعمليات الداعمة

 صياغة 
 خطط العمل

تيسير التقييم 
 والمشاركة

 بناء 
  القــدرات

وضع آلية للرصد 
 والتقييم

تطبيق العمل عبر 
  القطاعات
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  : تحديد االحتياجات واألولويات للعمل عبر القطاعات١العنصر الرئيسي 
 

المقصود بتحديد االحتياجات ألغراض العمل هو تحديد االحتياجات المعينة وسبل إمكانية تلبيتها. ويجب  -١٦
اإلنصـاف فـي مجـال الصـحة واإلحاطـة علمـًا بالجوانـب الناجحـة ودعـم قطاعـات تحديد الثغرات المتصـلة بالصـحة و 

أخرى فـي وضـع سياسـات وبـرامج ومشـاريع تنـدرج فـي نطـاق اختصـاص هـذه القطاعـات وتنفيـذها علـى نحـو يحقـق 
 الفوائد المشتركة المثلى.

 
 ١واألولويات:ويرد أدناه ذكر بعض اإلجراءات التي يمكن اتخاذها لتحديد االحتياجات  -١٧

يتطلــب هــذا األمــر الــدعوة مــن أجــل  - ضــمان وجــود اإلرادة وااللتــزام السياســيين علــى أرفــع مســتوى  •
إذكاء الوعي بخصوص كون ضمان الصحة واإلنصاف في مجال الصحة مسؤولية رئيسية تقع على 
عــاتق جميــع الحكومــات وكــون الصــحة حصــيلة جميــع السياســات وعــامًال مســاهمًا فــي تحقيــق أهــداف 

 االقتصادية.المجتمعات والسياسات األوسع نطاقًا مثل النمو االقتصادي واالستدامة 

مـن خـالل إذكـاء وعـي صـانعي القـرارات والمجتمـع المـدني  - تكوين الظروف للعمـل عبـر القطاعـات  •
والجمهور بشأن سبل إمكانية تأثير السياسات المنبثقـة عـن مختلـف القطاعـات الحكوميـة فـي الصـحة 

ل مشــاركة واإلنصــاف فــي مجــال الصــحة، وبيــان ســبل إمكانيــة تحســين نتــائج اتخــاذ اإلجــراءات بفضــ
الجهات الفاعلة الرئيسية غير الدول، والتركيز على الفوائد العائدة على قطاعات أخرى بفضل العمـل 

 مع قطاع الصحة، واإلبالغ بثمن التقاعس عن العمل.

هذا أمر يسمح بتحديد الجهات مـن األعضـاء والمجموعـات ضـمن  - استخدام رسم الخرائط السياسية  •
 تقديم الدعم والتأثير في إطار ضمان التزام قطاعات أخرى.الحكومة التي من شأنها 

التي يمكـن  تحديد المجاالت ذات االهتمام المشترك والهياكل واألطر القائمة المشتركة بين القطاعات  •
 تدعيمها لتعزيز فعالية العمل.

مســـألة يمكـــن أن يســـتند ذلـــك علـــى ســـبيل المثـــال إلـــى أهميـــة ال - تحديـــد اإلجـــراءات حســـب األولويـــة  •
بالنســبة إلــى الصــحة أو اإلنصــاف فــي مجــال الصــحة، والمواءمــة مــع األولويــات الحكوميــة، ووجــود 
حلــول ممكنــة ومســندة بالبينــات، والمــوارد المتاحــة، والمعــايير األخالقيــة أو المعــايير األكثــر اســتجابة 

 للعمل المشترك بين القطاعات.

اعتمـــد بعـــض البلـــدان منهجيـــة المواصـــفات  - تحليـــل المعلومـــات عـــن العوامـــل المـــؤثرة فـــي الصـــحة  •
الصحية لبيـان المحـددات الرئيسـية للصـحة والعافيـة فـي كـل بلديـة ممـا يسـاعد علـى تحديـد األولويـات 

  واالحتياجات المحلية في مجال الصحة العمومية من أجل العمل عبر القطاعات.
  
  
  
  

                                                           
  تتاح األمثلة على الحد من الطلب على التبغ في تركيا وأداة المنظمة لتقييم اإلنصاف في مجال الصحة في المناطق    ١

  ) على الموقع اإللكتروني التالي: Urban Heartالحضرية واالستجابة لمقتضياته (أداة 
http://www.who.int/nmh/events/2015/case-studies-framework.pdf?ua=1  أيــــــــــــار/ ١٣(تــــــــــــم االطــــــــــــالع فــــــــــــي 

 ).٢٠١٥ مايو
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  : تحديد الهياكل والعمليات الداعمة٢العنصر الرئيسي 
  

يمّكــن الهيكــل فــي هــذا الســياق الجهــات الفاعلــة المنتميــة إلــى مختلــف القطاعــات مــن التفاعــل. وقــد يكــون  -١٨
الهيكل عبارة عن مجموعة من األشخاص المعينين لوظيفة معينة أو غرض معين مثل لجنة أو شبكة مشتركة بـين 

معهــــد للصــــحة العموميــــة. الوكــــاالت أو جهــــة مقدمــــة للخــــدمات، أو عــــن مجموعــــة مــــن الخــــدمات المترابطــــة مثــــل 
 فتعرض عالقات التفاعل والتواصل التي تشمل موازين السلطة والتأثير بين الجهات الفاعلة.العملية  أما
 

 ويرد أدناه ذكر بعض اإلجراءات التي يمكن اتخاذها لتحديد الهياكل والعمليات: -١٩
مــن حيــث قــدرتها علــى تحديــد القطاعــات الحكوميــة المختلفــة والمشــاركة مــع هــذه  تــدعيم وزارة الصــحة  •

القطاعـــات ومـــع منظمـــة الصـــحة العالميـــة ومنظمـــات األمـــم المتحـــدة األخـــرى والمنظمـــات الحكوميـــة 
الدوليــة والجهــات الفاعلــة غيــر الــدول فــي إطــار األعمــال التــي يســتهلها قطــاع الصــحة. ومــن المهــم 

ين وبـــدء الحـــوار معهـــم ومـــع األفـــراد المســـاهمين فـــي صـــنع القـــرارات أو تنفيـــذ تحديـــد القـــادة المتحمســـ
 السياسات ضمن القطاعات المختلفة.

إلدارة العمل عبر القطاعات والمضي قدمًا به وتعليله بالنسبة إلى موضوع  تحديد أنسب وكالة ميسِّرة  •
معين أو أولوية محددة فضًال عن ضمان إمداد الوكالة بـالموارد البشـرية الالزمـة لالضـطالع بأعمـال 
التنســـيق الالزمـــة وفحـــص أطـــر التعـــاون القائمـــة عبـــر القطاعـــات واستكشـــاف إمكانيـــة إدمـــاج جوانـــب 

 في تلك الحوارات. الصحة واإلنصاف
لهـــا أدوار ومســـؤوليات واضـــحة أو  إنشـــاء هياكـــل واقعيـــة ووظيفيـــة للتواصـــل والعمـــل عبـــر القطاعـــات  •

). ويمكــن أن تكــون هــذه ١اســتخدام الهياكــل الراهنــة حيثمــا تكــون متاحــة (األمثلــة مبينــة فــي الجــدول 
عـــددة. وعلـــى المســـتوى معـــين أو عامـــة بمـــا فيـــه الكفايـــة لتنـــاول مســـائل مت الهياكـــل خاصـــة بموضـــوع

الوطني، تفيد تجارب بلدان مختلفة بأن الهياكل تحقق أفضل أداء عندما تشـهد مشـاركة رئـيس الدولـة 
 أو الحكومة المباشرة.

بضـمان مشـاركة الكيانـات اإلقليميـة  النظر في استخدام آليـات التنسـيق الراهنـة المشـتركة بـين األقـاليم  •
 ات الهيكل الحكومي الالمركزي.والمحلية في العملية في البلدان ذ

بمـــا فيهـــا المعاهـــدات الدوليـــة واألوامـــر الرئاســـية ومـــذكرات التفـــاهم لتعزيـــز  اســـتخدام األطـــر القانونيـــة  •
وعلـــى المســـتوى الـــوطني، اعتمـــدت عـــدة بلـــدان قـــوانين ولـــوائح تـــؤثر فـــي  ١التعـــاون بـــين القطاعـــات.

ضــرائب أو بحظــر التــدخين فــي األمــاكن قطاعــات مختلفــة مــن أجــل الحــد مــن تعــاطي التبــغ بزيــادة ال
 ٢العامة.

فـي إطـار العمليـة التشـريعية مثـل لجـان المراقبـة  تحسين المساءلة واستكشاف اآلليات المتاحة للتدقيق  •
وجلسات االستماع العامة والمجموعات واالئتالفات القائمة على المسـائل المطروحـة وتقـارير الصـحة 

  العمومية الموجهة إلى الهيئة التشريعية.
  

                                                           
 تشمل األمثلة اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ واتفاقية حقوق الطفل.   ١

األمثلة على التشريعات المؤثرة في قطاعات مختلفة ألغـراض تحسـين الصـحة قـانون الصـحة العموميـة النرويجـي  تشمل   ٢
المتصــلة  ٢٠١٢إلضــفاء الطــابع المؤسســي علــى دمــج الصــحة فــي جميــع السياســات وضــريبة عــام  ٢٠١٢الصــادر فــي عــام 

  بمنتجات الصحة العمومية في هنغاريا.
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  ١: أمثلة على الهياكل التي تعزز العمل القائم على التعاون عبر القطاعات١الجدول 
  

  األمثلة  الوصف  اكلالهي
اللجان أو األفرقة 

  البرلمانية
تتألف من أعضـاء البرلمـان وتضـطلع بـدور محـدد 

  في مجال الدعوة أو المراقبة.
  فريق ساموا البرلماني للدعوة من أجل العيش الصحي  •

الوزارات المدمجة 
  أو وزارات التنسيق

وزارات تشــمل واليتهــا عــدة قطاعــات أو مســؤوليات 
  القطاعات. للتنسيق بين

 وزارة الشؤون االجتماعية والصحة (فنلندا)  •
 وزارة الصحة ورعاية األسرة (الهند)  •
  االجتماعية (جنوب أفريقيا) وزارة التنمية  •

اللجان المشتركة 
 بين الوزارات/

  الوزاريةس

تتـــألف مـــن ممثلـــي مختلـــف القطاعـــات الحكوميـــة 
وتكـــــون أفقيـــــة عــــــادة (أي ذات مســـــتويات إداريــــــة 

كالمســتوى الــوطني ودون الــوطني ومســتوى  مماثلــة
المقاطعات) وعموديـة فـي بعـض األحيـان. ويمكـن 
أن تضم منظمـات غيـر حكوميـة والقطـاع الخـاص 
وأحزابًا سياسية وأن تكون دائمة أو محدودة الوقـت 
وتضطلع بمهام عامـة أو تكـون مخصصـة ومركـزة 

  على مهمة معينة.

 ندا)المجلس االستشاري للصحة العمومية (فنل  •
 لجنة التوظيف المشتركة بين القطاعات (بيرو)  •
فرقة العمل المعنية بدمج الصحة في جميـع السياسـات   •

 (كاليفورنيا، الواليات المتحدة األمريكية)
اللجنة المشتركة بين القطاعـات والمعنيـة بمراقبـة إنتـاج   •

دات الهــــوام واألســــمدة والمــــواد الســــامة واســــتعمالها مبيــــ
 (المكسيك)

شـــــبكة حكومـــــة كيبيـــــك للممثلـــــين الـــــوزاريين مـــــن أجـــــل   •
"تعزيـــــز الـــــوعي بـــــاألدوات الحاليـــــة لتقيـــــيم اآلثـــــار فـــــي 
وزاراتهـــــــــم المعنيـــــــــة ودعـــــــــم اســـــــــتخدام هـــــــــذه األدوات" 

 كندا) (كيبيك،
 اللجنة الحكومية اإلنمائية الوطنية (هنغاريا)  •
اللجنــــة الحكوميــــة المعنيــــة باأليــــدز والعــــدوى بفيروســــه   •

وفرقة العمل المشتركة بين القطاعات والمعنية بالوقايـة 
  (إستونيا) من اإلصابات

ـــــــف القطاعـــــــات   اللجان الصحية ـــــــين مـــــــن مختل ـــــــألف مـــــــن ممثل تت
الحكومية ومن المنظمـات غيـر الحكوميـة والقطـاع 

  الخاص وترفع التقارير إلى وزير الصحة.

جنـــــــة الوطنيـــــــة المعنيـــــــة بـــــــاألمراض غيـــــــر الســـــــارية الل  •
  (بربادوس)

وحــــــدات ضــــــمن وزارة الصــــــحة أو وزارات أخــــــرى   وحدات الدعم
  تتمثل واليتها في تعزيز التعاون بين القطاعات.

وحــــــــــــدة دمــــــــــــج الصــــــــــــحة فــــــــــــي جميــــــــــــع السياســــــــــــات   •
  أستراليا، أستراليا)  (جنوب

 االئتالفات المحلية/
  المجتمعية

ــــنهض  ــــين مختلــــف منظمــــات محليــــة ت بالتعــــاون ب
  القطاعات.

االئتالفــــات األمريكيــــة المجتمعيــــة لمكافحــــة المخــــدرات   •
 (الواليات المتحدة األمريكية)

مجلس الصحة المحلي المعني بتنسيق جهـود التصـدي   •
  ريا)يلإليبوال في مارغيبي ولوفا (ليب

ـــدمج الصـــحة فـــي جميـــع السياســـات شـــراكة   •آليــــــة تنســــــيق مرنــــــة تتــــــألف مــــــن جهــــــات شــــــريكة   الشبكات كـــانتربري ل

                                                           
علـى الموقـع اإللكترونـي  إلنترنـت بشـأن مسـودة اإلطـار األولـيها المنظمـة عبـر المشـاورة علـى اانظر التعليقات التي تلقت   ١

). ٢٠١٥ مـــايو أيـــار/ ٤(تـــم االطـــالع فـــي  http://www.who.int/nmh/events/WHO-discussion-paper2.pdfالتـــالي: 
 :Leppo K, Ollila E, Peña S, Wismar M, Cook S, editors. Health in all policiesانظـر أيضـًا المنشـور التـالي: و 

seizing opportunities, implementing policies. Helsinki: Ministry of Social Affairs and Health, Finland; 
2013, page 11 ني التالي:، المتاح أيضًا على الموقع اإللكترو  

 http://www.euro.who.int/en/about-us/partners/observatory/publications/studies/health-in-all-policies-
seizing-opportunities,-implementing-policies  ٢٠١٥ مايو أيار/ ١٣(تم االطالع في.(  



  A68/17          Annex  الملحق          ٦٨/١٧ج

11 

  األمثلة  الوصف  اكلالهي
 (كانتربري، نيوزيلندا)  مؤسسية

شــــــبكة الممثلــــــين الــــــوزاريين مــــــن أجــــــل تعزيــــــز الــــــوعي   •
بــــاألدوات الحاليــــة لتقيــــيم اآلثــــار فــــي وزاراتهــــم المعنيــــة 

  ودعم استخدام هذه األدوات (كيبيك، كندا)
تضـــــــم خبـــــــراء مـــــــن المنظمـــــــات غيـــــــر الحكوميـــــــة   لجان الخبراء

اديميــة وأفرقــة البحــث والقطــاع العــام واألوســاط األك
أو الخــاص. وتُنشــأ غالبــًا لغــرض مخصــص يركــز 
على مهمة معينة. ويمكن تحقيق التوازن السياسـي 

  في عضويتها.

المجلس االستشاري الرئاسي إلصـالح نظـام المعاشـات   •
  التقاعدية (شيلي)

معاهد الصحة 
  العمومية

معاهــــد عامــــة تتمتــــع بالقــــدرة علــــى رصــــد الصــــحة 
ــــل السياســــات وآثارهــــا ا ــــة ومحــــدداتها وتحلي لعمومي

  الصحية المحتملة عبر القطاعات.

انظر الرابطة الدولية لمعاهد الصحة العمومية الوطنية.   •
وهنـــــــاك اتفـــــــاق مبـــــــرم بـــــــين وزارة الصـــــــحة والخـــــــدمات 

الـــوطني  االجتماعيـــة فـــي كيبيـــك (كنـــدا) ومعهـــد كيبيـــك
للصــحة العموميــة ومكــرس بالتحديــد لتطبيــق المتطلبــات 
التشريعية الخاصة بتقييم اآلثار الصحية، انظر الموقـع 

 اإللكتروني التالي: 
http://www.ncchpp.ca/133/Publications.ccnp
ps?id_article=124  

  
  : صياغة خطط العمل٣العنصر الرئيسي 

  
ة. وستستهل الوكالـة الراهنستراتيجية االوثائق العمل أو الفي خطط  قد تكون خطط العمل مستقلة أو تدرج -٢٠

 بالتعاون مع الهيكل المنشأ المشترك بين القطاعات سواء أكان لجنة أم فريقًا عامًال أم هيكًال آخر. الرائدة التخطيط
 

 ١ويرد أدناه ذكر بعض اإلجراءات التي يمكن اتخاذها لصياغة خطط العمل: -٢١
سيشـــمل ذلـــك تحلـــيًال قانونيـــًا وسياســـيًا  - المتاحـــة بشـــأن مســـألة معينـــة واستعراضـــها تحديـــد البيانـــات  •

 وملخصًا للتدخالت المتاحة المسندة بالبينات؛
ـــة   • ـــائق السياســـات والواليـــات الراهن ـــةتحديـــد خطـــط العمـــل ووث  – الخاصـــة بمختلـــف القطاعـــات المعني

الــنظم التــي  التغييــرات فــي المجتمــع/أجــل تحديــد أوجــه التــآزر ووضــع خطــة مشــتركة تتثبــت مــن  مــن
 ينبغي استهدافها ومن الجهات التي ستضطلع بالعمل؛

تحديـــــد األهـــــداف والغايـــــات والمؤشـــــرات والتغطيـــــة الســـــكانية واألدوار والوكـــــاالت المســـــؤولة واألفـــــراد   •
 ؛المسؤولين واألطر الزمنية والموارد وخطة طارئة واالتفاق على ذلك

: علــى الــرغم مــن احتمــال عــدم ضــرورة زيــادة عــدد المــوظفين، والماليــة الكافيــةضــمان المــوارد البشــرية   •
 يكون من الضروري تعديل ممارسات العمل؛ قد

 ؛الوقاية منها أو التصدي لهاأو وضع استراتيجية لتحديد حاالت تضارب المصالح   •

                                                           
ــــــــــى الخطــــــــــة الوطنيــــــــــة للعــــــــــيش الســــــــــليم فــــــــــي    ١ ــــــــــة عل ــــــــــى الموقــــــــــع اإللكترونــــــــــي التــــــــــالي: إتتــــــــــاح األمثل كــــــــــوادور عل

http://www.who.int/entity/nmh/events/2015/case-studies-framework.pdf?ua=1  أيــــار/ ١٣(تــــم االطــــالع فــــي 
  ).٢٠١٥ مايو
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القطاعـات المعنيـة وعامـة وضع استراتيجية لتقـديم التقـارير عـن النتـائج والتعليقـات الكافيـة إلـى جميـع   •
 ؛الجمهور

  .وضع استراتيجية للرصد والتقييم بمساهمة جميع القطاعات المعنية تشمل تقييم اآلثار الصحية  •
  

  : تيسير التقييم والمشاركة٤العنصر الرئيسي 
 

فـــي إطـــار صـــياغة  مـــن المهـــم تقيـــيم االحتياجـــات الصـــحية لتحديـــد الثغـــرات مـــن االحتياجـــات غيـــر الملبـــاة -٢٢
السياسات أو توفير الخدمات. ومن الممكن استخدام المعلومات بعـد ذلـك لتحديـد األولويـات للعمـل عبـر القطاعـات 

 المحددة المتصلة بالسياسات أو الخدمات بهدف تلبية هذه االحتياجات. التحسينوتخطيط أوجه 

قد ينطوي تقييم االحتياجـات الصـحية علـى مـا يلـي: وصـف وبائيـات المسـائل الصـحية؛ إدراك أنمـاط   •
اإلجحافات الصحية والعوامل المساهمة فيها؛ تحديد اإلجراءات المحتملة الرامية إلى تحسـين الصـحة 

عات واإلنصاف في مجال الصحة على أساس أفضل البينات المتاحة؛ استطالع آراء الفئات والمجتم
الرئيســية؛ توثيــق الــروابط بــين االحتياجــات الصــحية ذات األولويــة ومحــددات الصــحة الكامنــة والقــوى 

 الراهنة الدافعة للسياسات واإلجراءات المحتملة عبر القطاعات.

مــن األساســي أيضــًا تقيــيم وقــع السياســات علــى الصــحة بهــدف ضــمان تحقيــق النتيجــة المتوقعــة مــن   •
 السياسات.

التقيـيم الـالزم. وفـي بعـض الحـاالت، قـد  وعالوكالة المسـؤولة عـن إجـراء التقيـيم علـى نـديد تحعتمد سي  •
  قلة ألداء هذه المهمة.تيكون من المفضل االستعانة بهيئة مس

 
ـــــــدول طـــــــوال مســـــــار رســـــــم  -٢٣ ـــــــدول وغيـــــــر ال ـــــــة مـــــــن ال وعمومـــــــًا، مـــــــن األساســـــــي إشـــــــراك الجهـــــــات الفاعل

ت والتخطـــــيط والتنفيـــــذ ووصـــــوًال إلـــــى الرصـــــد والتقيـــــيم. وتكتســـــي السياســـــات برمتـــــه انطالقـــــًا مـــــن تقيـــــيم االحتياجـــــا
أنشــــــطة التوعيــــــة وتيســــــير مشــــــاركة الجهــــــات صــــــاحبة المصــــــلحة مــــــن خــــــالل إشــــــراكها المبكــــــر منــــــذ المراحــــــل 
التحضـــــيرية فصـــــاعدًا أهميـــــة حاســـــمة لتحقيـــــق النجـــــاح فـــــي نهايـــــة المطـــــاف. ومـــــن األساســـــي التواصـــــل المنفـــــتح 

جهــــــات صــــــاحبة المصــــــلحة بخصــــــوص اآلثــــــار الصــــــحية المحتملــــــة واآلثــــــار والفعــــــال مــــــع جميــــــع القطاعــــــات وال
 األخرى لضمان فهم أوفى لإلجراءات والسياسات الحالية والمقررة في المجتمع األوسع نطاقًا.

  
وقـــــــــد تعايشـــــــــت مجموعـــــــــات الجهـــــــــات صـــــــــاحبة المصـــــــــلحة أو القطاعـــــــــات المختلفـــــــــة ضـــــــــمن هياكـــــــــل  -٢٤

هـــــج "العمـــــل عبـــــر القطاعـــــات" هـــــو أكثـــــر فعاليـــــة. ويهـــــدف هـــــذا منفصـــــلة تاريخيـــــًا. ويســـــلَّم بصـــــفة متزايـــــدة بـــــأن ن
 النهج إلى نقل المشاركة عبر السلسلة المتصلة من التعايش إلى التعاون.

  
 ١ويرد أدناه ذكر بعض اإلجراءات التي يمكن اتخاذها لتيسير المشاركة: -٢٥

مثل تقييم اآلثار على الصحة واإلنصـاف فـي مجـال الصـحة والتحليـل مـن  استخدام األدوات المالئمة  •
منظور الصحة واإلنصاف في مجال الصحة وتدقيق السياسات واستعراض الميزانيات من أجل تقيـيم 

 أثر السياسات على الصحة.

                                                           
تتـــــــــــاح األمثلـــــــــــة علـــــــــــى عمليـــــــــــات تقيـــــــــــيم اآلثـــــــــــار الصـــــــــــحية فـــــــــــي تايلنـــــــــــد علـــــــــــى الموقـــــــــــع اإللكترونـــــــــــي التـــــــــــالي:    ١

http://www.who.int/entity/nmh/events/2015/case-studies-framework.pdf?ua=1  أيــــار/ ١٣(تــــم االطــــالع فــــي 
  ).٢٠١٥ مايو
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 تنطــوي علــى مشــاركة األفــراد الرئيســيين ومجموعــات المجتمــع إرســاء عمليــة شــاملة لرســم السياســات  •
المــدني وجمعيــات المهنيــين فــي مجــال الرعايــة الصــحية وقــادة المجتمعــات وأفرادهــا والمرضــى الــذين 
يحتمــل تــأثرهم بالسياســات الراهنــة أو المقترحــة. وينبغــي دعــوة أولئــك األشــخاص أو تلــك المجموعــات 

راض إلــــى التعبيــــر عــــن آرائهــــم بشــــأن فوائــــد السياســــات أو عواقبهــــا الوخيمــــة وتقــــديم اقتراحــــاتهم ألغــــ
التحســــين. ويمكــــن أن تشــــمل أدوات المشــــاركة الرســــمية جمعيــــات الصــــحة أو هيئــــات المحلفــــين مــــن 
المواطنين أو مناقشات مجالس البلديات أو اجتماعات التـداول أو المشـاورات الفرديـة. وتتـيح األدوات 

 .المعتمدة على اإلنترنت مثل منتديات المناقشة ووسائط التواصل االجتماعي بدائل محتملة

ودعـوتهم إلـى المشـاركة فـي الحـوار بهـدف أو تنفيـذ السياسـات  تحديد األفراد المعنيين بصـنع القـرارات  •
 فهم أولوياتهم وتوصياتهم؛

بمــــا فيهــــا األوســــاط األكاديميــــة  تبــــّين الفــــرص بالتحديــــد للمشــــاركة مــــع الجهــــات الفاعلــــة غيــــر الــــدول  •
فــي إطــار عمليــات التقيــيم والمشــاركة ومــع إلــى الحصــول علــى المســاعدة والجمعيــات المهنيــة ســعيًا 

  القطاع الخاص تيسيرًا للتفاهم بشأن برنامج العمل الصحي.
  

  : وضع آلية للرصد والتقييم والتبليغ٥العنصر الرئيسي 
  

تتيح آليات رصد التقدم المحرز وتقييمه والتبليغ عنـه البينـات علـى الجوانـب الناجحـة وأفضـل الممارسـات.  -٢٦
استجابة كل قطاع لمؤشراته ومنجزاته المسـتهدفة الرئيسـية الخاصـة بـاألداء. وعليـه، تعتبـر مؤشـرات ويسلَّم باحتمال 

الرصد والتقييم الخاصة بجهود التنسيق والتدخل والتنفيذ المشـتركة بـين القطاعـات مـن المتطلبـات اإلضـافية بالنسـبة 
لمالئمـة مـن األمثلـة التـي أعـدتها المنظمـة إلى الجهات صاحبة المصلحة. ويمكن استمداد األمثلة على المؤشـرات ا

لرصد األوجه المشتركة بين القطاعات للتأثير في اإلنصـاف فـي مجـال الصـحة والتغطيـة الصـحية الشـاملة وضـمن 
ـــة  خطـــة العمـــل بشـــأن دمـــج الصـــحة فـــي جميـــع السياســـات (باســـتخدام مؤشـــرات المنظمـــة الخاصـــة بأهـــداف التنمي

 المستدامة).
 

) من أجل الرصد والتقييم ٢٥ويمكن أيضًا استخدام األدوات المذكورة آنفًا لتيسير المشاركة (انظر الفقرة  -٢٧
والتحليل من منظور الصحة وقد تشمل هذه األدوات تقييم اآلثار على الصحة وعلى اإلنصاف في مجال الصحة 

 .ستعراض الميزانياتوتدقيق السياسات واوتقييم اآلثار البيئية واإلنصاف في مجال الصحة 
  

 ١ويرد أدناه ذكر بعض اإلجراءات التي يمكن اتخاذها لوضع آليات للرصد والتقييم والتبليغ: -٢٨
 بدء التخطيط للرصد والتقييم مبكرًا في مسار العمل ووضع إطار للتقييم عند االقتضاء.  •
 تحديد مؤشرات مشتركة ومجدية واالتفاق عليها.  •
مــن إطــار العمــل القطــري بشــأن دمــج  ١ج الرصــد والتقيــيم طــوال مســار العمــل (انظــر الملحــق إدمــا  •

 الصحة في جميع السياسات).
تحديـــد البيانـــات األساســـية والغايـــات والمؤشـــرات حســـب االقتضـــاء. ويمكـــن أن تكـــون هـــذه المؤشـــرات   •

ة بــاألداء (بشــأن والغايــات فــي حــال العمــل المشــترك بــين القطاعــات مؤشــرات رســمية وغايــات متصــل
                                                           

يتــاح مثــال علــى خطــة عمــل منظمــة الصــحة للبلــدان األمريكيــة بشــأن دمــج الصــحة فــي جميــع السياســات علــى الموقــع    ١
  اإللكتروني التالي:

 http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/4629/CE154-17-e.pdf?sequence=1&isAllowed=y  
  ).٢٠١٥ مايو أيار/ ٤(تم االطالع في 
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وضع الصحة؛ وبشأن اإلجحافات الصـحية ومحـدداتها؛ وبشـأن العمـل الصـحي). وعوضـًا عـن ذلـك، 
يمكــن لبلــد معــين أن يســتخدم نهجــًا أكثــر مرونــة يقــوم علــى دراســة حالــة علــى أســاس وضــعه المحــدد 

ــــيم ا ــــة للرصــــد والتقي ــــه المحــــددة (مــــن األفضــــل اســــتخدام الهياكــــل واألطــــر الراهن لمتصــــلين واحتياجات
 بتصريف الشؤون حيثما يكون ممكنًا).

ســيما الفئــات الســكانية الفرعيــة والالحصــول علــى بيانــات يمكــن أن تــوفر التقــديرات الخاصــة بمختلــف   •
بالفئــــات المستضــــعفة والنظــــر فــــي مــــدى احتمــــال إدراج البيانــــات المصــــنفة (بمــــا فيهــــا البيانــــات عــــن 

 محددات الصحة).
 يم المتفق عليها وفقًا للجداول الزمنية المتفاوض بشأنها.تنفيذ أنشطة الرصد والتقي  •
ضـــمان عـــدم المبالغـــة فـــي تشـــّدد آليـــات التبليـــغ إزاء المشـــاركين بهـــدف تجنـــب تعـــرض التنفيـــذ الفعلـــي   •

 للخطر.
 قياس الفوائد المشتركة وتوفير البينات دعمًا للتعاون بين القطاعات في المستقبل.  •
ستخلصة على جميع القطاعات المشاركة بغية إتاحـة الـردود لفائـدة جـوالت تعميم النتائج والدروس الم  •

  السياسات واالستراتيجيات المقبلة.
  

  : بناء القدرات٦العنصر الرئيسي 
  

من المحتمل أن يتطلب تعزيز العمل عبر القطاعات وتنفيـذه اكتسـاب معـارف ومهـارات جديـدة مـن جانـب  -٢٩
مجموعــة واســعة مــن المؤسســات وأصــحاب المهــن (الصــحية وغيــر الصــحية) واألفــراد فــي المجتمــع األوســع نطاقــًا. 

السياســية الراهنــة، وٕالــى تــوافر  تشــير القــدرة المؤسســية إلــى خبــرة األفــراد الممارســين فحســب بــل إلــى االلتزامــات وال
 األموال والمعلومات وقواعد البيانات ألغراض التخطيط والرصد والتقييم، وٕالى الهيكل التنظيمي.

 
ويعتبـــر بنـــاء القـــدرات أمـــرًا أساســـيًا بالنســـبة إلـــى جميـــع القطاعـــات المعنيـــة ويتعـــين تخطيطـــه وتكييفـــه وفقـــًا  -٣٠

د للقطاعــات المختلفــة مــن التفاعــل وتبــادل القــدرات خــالل هــذا المســار. لســياقات البلــدان والقطاعــات المحــددة. وال بــ
ومن المهم أيضًا بناء القدرات في الوقت ذاته في جميع القطاعات ألن العمل القائم علـى التعـاون يقتضـي مشـاركة 

 ١الجميع. ويرد أدناه ذكر بعض اإلجراءات التي يمكن اتخاذها لتيسير بناء القدرات:
 ات على مشاطرة المهارات والموارد وتبادلها ألغراض بناء القدرات.تشجيع القطاع  •
 ٢تعزيز تشكيل جماعات الممارسة المهنية.  •

                                                           
  لالطالع على األمثلة على تنفيذ التمويل االبتكاري لعالج األيدز والعدوى بفيروسه وعلى دليل المنظمة التدريبي بشأن    ١

  الموقع اإللكتروني التالي: دمج الصحة في جميع السياسات، انظر 
http://www.who.int/social_determinants/publications/health-policies-manual/en/  أيــــار/ ٤(تــــم االطــــالع فــــي 

لبـدء تنفيـذ التـدريب فـي مجـال العمـل عبـر القطاعـات علـى الموقـع اإللكترونـي التـالي:  )؛ وانظر الخطـة الرئيسـية٢٠١٥ مايو
http://www.who.int/entity/nmh/events/2015/case-studies-framework.pdf?ua=1  أيــــار/ ١٣(تــــم االطــــالع فــــي 

  ).٢٠١٥ مايو
تطورت جماعة الممارسة المهنية في والية جنوب أستراليا مع مرور الزمن بـدءًا مـن عالقـات التعـاون غيـر الرسـمية بـين    ٢

راسمي السياسات عبر القطاعات. واكتسبت هذه العالقات تـدريجيًا طابعـًا رسـميًا أكبـر وتطـورت لتصـبح شـبكة. وُوطـدت عـن 
مل خاصة بالمهارات وتبادل الخبرات والحصائل ومشاطرة االعتراف المتبادل بالنجـاح فـي العمـل عبـر طريق تنظيم حلقات ع

القطاعــات بمــا يشــمل مــثًال التمثيــل المشــترك بــين القطاعــات للعمــل عبــر القطاعــات فــي مختلــف المحافــل. وتظهــر جماعــة 
وتصــبح هــيكًال داعمــًا مهمــًا لتيســير تبــادل المعــارف الممارســة المهنيــة إذ تشــهد نمــوًا وتطــورًا فــي غرضــها ووظيفتهــا وخبرتهــا 

  والمعلومات والتجارب الشخصية بين الجهات الفاعلة عبر مختلف القطاعات ومستويات الحكومة والمجتمع.
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بنــــاء القــــدرات المتعلقــــة بالبحــــث واالبتكــــار باســــتخدام التكنولوجيــــات الجديــــدة للوقايــــة مــــن األمــــراض   •
 وعالجها على سبيل المثال.

البتكـــاري أو التمويـــل الـــراهن لضـــمان االســـتدامة فـــي األمـــد بنـــاء القـــدرات المتصـــلة بآليـــات التمويـــل ا  •
 الطويل.

كتسـب هـذه تنمية مهارات الدبلوماسية والتفاوض التي ال تقدر بثمن لنجاح العمـل عبـر القطاعـات. وتُ   •
 ١المهارات غالبًا من خالل أنشطة تدريبية محددة تركز على العمل عبر القطاعات.

  وضع آليات متينة للمساءلة وتنفيذها. تشجيع القطاعات على  •
  

هج العديــدة المتاحــة بســهولة التــي نموذجــًا لبنــاء القــدرات المشــتركة ببيــان بعــض مــن الــنُ  ٢يعــرض الشــكل  -٣١
 يمكن اتباعها لبناء القدرة المؤسسية في مختلف القطاعات.

  
  نموذج لبناء القدرات المشتركة: ٢الشكل 

  

  
  
  

                                                           
على سبيل المثـال، يعـرض دليـل المنظمـة التـدريبي بشـأن دمـج الصـحة فـي جميـع السياسـات األنشـطة التدريبيـة المحـددة    ١

 الستراتيجيات واألساليب للتفاوض بشأن السياسات.المتصلة با
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  تطبيق العمل عبر القطاعات
 

يقتضي تطبيق العمل عبر القطاعات بذل جهود واعية واستخدام البينات بحصافة. ومن األساسي اعتمـاد  -٣٢
الممارسات علـى التوجيـه النظـري لتعزيـز أثـر التطبيـق إلـى أقصـى حـد ومـن الضـروري االسـتعانة بـاألدوات لتطبيـق 

 النظريات في الواقع.
 

للعمل ورسم خرائط األنشطة والفرص علـى المسـتوى  ويمكن أن تشمل تلك األدوات االستراتيجيات الوطنية -٣٣
الحكـــومي. وتســـتطيع الحكومـــات اســـتخدام التشـــريعات (بمـــا فيهـــا المعاهـــدات الدوليـــة واألوامـــر الرئاســـية) أو إنشـــاء 
وحـــدات حكوميـــة جديـــدة أو وضـــع مـــذكرات تفـــاهم مـــن أجـــل تحســـين العمـــل المشـــترك بـــين القطاعـــات. كمـــا يمكـــن 

ج العمــل عبــر القطاعــات فــي العمليــات التشــريعية عــن طريــق المراقبــة مــن جانــب لجــان اســتخدام أدوات أخــرى لــدم
المجموعـات واالئتالفـات والمشـاورات، أو  جلسـات االسـتماع العامـةمسؤولة بموجب القانون عن شؤون الصحة، أو 

 اتإلـــى الهيئـــتقـــارير الصـــحة العموميـــة الموجهـــة ضـــمن الهيئـــات التشـــريعية، أو  القائمـــة علـــى المســـائل المطروحـــة
 على سبيل المثال. التشريعية

  
 ١ويرد أدناه ذكر بعض المسائل الرئيسية للتنفيذ الفعال: -٣٤

ضرورة التصدي لشواغل الصـحة العموميـة ذات األولويـة ومحـدداتها الكامنـة  - التطبيق االستراتيجي  •
 ٢،٣وفقًا لوضع بلد معين لدى تطبيق اإلطار.

قد تتيح األزمات والتغييرات الطارئة فـي الحكومـة والعوامـل السـياقية األخـرى  - التنبه للفرص المتاحة  •
الفرص للمشاركة عبر القطاعات خارج نطـاق العمـل المقـرر. وعـالوة علـى ذلـك، ينبغـي بـذل الجهـود 
بعــد انقضــاء األزمــة الصــحية للحفــاظ علــى الهيكــل وآليــة التنســيق المنشــأين بســرعة مــن أجــل األزمــة 

 .واالرتقاء بهما
جميــع القطاعــات  إدراكضــرورة ضــمان  - تطبيــق الخطــط بمــا فــي ذلــك تنفيــذ خطــط الرصــد والتقيــيم  •

بد من استثمارها واآلثار الناجمة عن بما في ذلك كمية الموارد التي الالمختلفة ألدوارها ومسؤولياتها (
 أيضًا بهذه األدوار والمسؤوليات. عهاواضطالعدم أداء األنشطة المكلف بها) 

مــع فئــات مهنيــة مختلفــة (مثــل مخططــي المنــاطق  - مــن خــالل اســتراتيجيات مختلفــة تعزيــز التعــاون  •
ـــة مســـاهماتها فـــي الجهـــود المتصـــلة بالصـــحة واإلنصـــاف فـــي مجـــال الصـــحة مثـــل  الحضـــرية) لتعبئ
التعاون مع الفئات المهنية وتوفير التدريب لبناء القدرات وٕانشاء أفرقـة عاملـة مشـتركة بـين القطاعـات 

تحديـــد عامـــل محفـــز ذي صـــلة (الجهـــة المؤيـــدة والضـــرورة السياســـية واالســـتراتيجية الوطنيـــة والعمـــل و 
 المدني).

                                                           
  تتاح األمثلة على حمالت خفض مدخول الملح في البحرين والكويت وقطر وعلى المشاركة المتعددة القطاعات من    ١

نام على الموقع اإللكتروني التالي:  أجل السالمة على الطرق في فييت
http://www.who.int/entity/nmh/events/2015/case-studies-framework.pdf?ua=1  أيار/ ١٣(تم االطالع في 

  ).٢٠١٥ مايو
اشــئ عــن األمــراض غيــر الســارية وعــن األمــراض الســارية تشــمل األمثلــة علــى تلــك الشــواغل العــبء المتنــامي بســرعة والن   ٢

مثــل مــرض فيــروس اإليبــوال واأليــدز والعــدوى بفيروســه والمالريــا والســل؛ وآثــار التغيــرات البيئيــة مثــل التوســع الحضــري علــى 
و الصحة. وٕان وضع خطط متعـددة القطاعـات بشـأن الوقايـة مـن األمـراض غيـر السـارية ومكافحتهـا علـى الصـعيد القطـري هـ

 مثال من األمثلة األخيرة.

 إن وضع خطط وطنية متعددة القطاعات للوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها هو مثال من األمثلة األخيرة.   ٣
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ضـرورة تــدبير حــاالت الطـوارئ التــي يحتمـل ظهورهــا. وفــي هـذا الصــدد، يجــب  - االسـتعداد للطــوارئ  •
وتقييمهـــا  بـــذل الجهـــود لتحديـــد التهديـــدات والعقبـــات التـــي تحـــول دون العمـــل الفعـــال عبـــر القطاعـــات

 والتصدي لها. ومن المفيد التعاون لوضع "خطة بديلة" تتضمن خيارات مختلفة.
والنظـر أيضـًا فـي  ١قد أثبت أنـه عـالي المـردود النظر في نهج شامل لعدة قطاعات للتمويل المشترك  •

مصــــادر التمويــــل المســــتدام مثــــل فــــرض الضــــرائب علــــى المنتجــــات (منتجــــات التبــــغ والكحــــول هــــي 
 عبر تقاسم الموارد والتمويل. الميزانيات والحسابات المتكاملةاألكثر شيوعًا) وفي المنتجات 

مـــن خـــالل إدارة أدوات مثـــل األدلـــة العمليـــة والـــتعلم القـــائم علـــى  تكـــوين ثقافـــة تنظيميـــة تـــدعم التنفيـــذ  •
جميـع  التعاون والتعليم والتدريب المتواصلين باستخدام دليل المنظمة التدريبي بشأن دمـج الصـحة فـي

  السياسات.
  

  : األدوار والمسؤوليات٣الجزء 
  

  األدوار الريادية
  

بـد مـن االســتعانة بوكالـة ميسـرة تتــولى تنسـيق العمـل وٕادارتــه بنشـاط ضـمانًا لفعاليــة العمـل الصـحي عبــر ال -٣٥
 القطاعات.

 
على الوكالة الميسرة أن تتمتع بالسلطة للعمل مع قطاعات أخرى وتتحلى بالخبرة الالزمـة وتحصـل  ويجب -٣٦

علـــى المعلومـــات الضـــرورية عـــن المســـائل الصـــحية وآثارهـــا علـــى القطاعـــات األخـــرى بهـــدف التـــأثير الفعـــال فـــي 
حســن إدراك أولويــات القطاعــات األخــرى كــي تضــطلع بالعمــل مــن أجــل الصــحة. وينبغــي لهــذه الوكالــة أيضــًا أن ت

 القطاعات األخرى وأساليبها لصنع القرارات.
  

وأيــًا كانــت الوكالــة المحــددة ألداء دور الوكالــة الميســرة، يجــب تحديــد األدوار والمســؤوليات والمســاءلة فيمــا  -٣٧
يخــص جميــع القطاعــات الحكوميــة منــذ بــدء عمليــة التخطــيط بحيــث تتضــح لجميــع الجهــات األدوار والمســؤوليات 

ة بها والفوائد المحتملة العائدة عليها مما سيجّنب ازدواج النشاط ويعزز فعالية التعاون بـين مختلـف الجهـات الخاص
 الفاعلة.

  
  قطاع الصحة

  
تقــع علــى عــاتق الحكومــة ككــل المســؤولية النهائيــة عــن صــحة مواطنيهــا غيــر أن الســلطات الصــحية علــى  -٣٨

متــع بالواليــة واألهليــة الشــرعية والخبــرة الســتهالل الشــراكات مــع جميــع المســتويات (الوطنيــة واإلقليميــة والمحليــة) تت
توطيــد التعــاون فــي إطــار تعزيــز الصــحة واإلنصــاف فــي مجــال الصــحة. ويضــطلع  قطاعــات حكوميــة أخــرى بهــدف

القطاعـــات وعـــرض الفوائـــد المتبادلـــة  قطـــاع الصـــحة عـــادة بوظيفـــة أساســـية فـــي مجـــال الـــدعوة لتعزيـــز العمـــل عبـــر
علـــى شـــكل العمـــل المضـــطلع بـــه عبـــر القطاعـــات وطبيعـــة المســـألة  المنبثقـــة عـــن هـــذا الـــنهج. وســـيتبدل دوره بنـــاءً 

 المطروحة وعوامل الخطر.
  
 

                                                           
 ).٢٠١٥ مايو أيار/ ٤(تم االطالع في  http://strive.lshtm.ac.ukانظر الموقع اإللكتروني التالي:    ١
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 وتتمثل أدوار قطاع الصحة المحتملة فيما يلي: -٣٩
 تحديد المسائل الصحية ومنحها األولوية؛  •
 وٕاعداد قاعدة للبينات من أجل وضع السياسات والتخطيط االستراتيجي؛تكوين المعارف   •
 تقييم فعالية العمل عبر القطاعات وثمن التقاعس عن العمل مقابل االستثمار؛  •
استهالل الحوار المنتظم والمتواصل مع قطاعات أخرى ومـع المجتمـع ككـل وٕانشـاء الهياكـل الخاصـة   •

 بهذا الحوار عند الضرورة؛
 ؛وأساليبها لصنع القراراتإدراك أولويات القطاعات األخرى   •
الدعوة من أجل تناول حماية الصحة ومحددات الصحة االجتماعية في الخطابات العامة والسياسات   •

 العامة؛
تعزيــــز التــــآزر والتفــــاوض بشــــأن عمليــــات الموازنــــة بــــين القطاعــــات وفــــي صــــفوف الجهــــات الشــــريكة   •

  المؤسسية المحتملة.
  
  طاعات الحكومية األخرىالق
  

يمكــن أن يســهم العمــل الــذي تضــطلع بــه قطاعــات أخــرى غيــر قطــاع الصــحة علــى المســتويات الوطنيــة  -٤٠
واإلقليمية والمحلية إسهامًا كبيرًا في تحسين الصحة واإلنصاف في مجال الصحة من خالل السياسـات التـي تشـمل 

الفقـــر والنقـــل والبيئـــة والشـــؤون الماليـــة والتجـــارة وفـــرض  الحمايـــة االجتماعيـــة واألمـــن الغـــذائي والتعلـــيم والحـــد مـــن
الضرائب على تسويق بعض المنتجات والتشريع بشأنه على سبيل المثال. ويعمل بعض القطاعات على نحو أوثق 

 المصالح المشتركة والفوائد المشتركة. :على عاملين رئيسيين هما مع قطاع الصحة مقارنة بقطاعات أخرى بناءً 
 

دور رؤساء البلديات (أو من يقابلهم) ومساهمتهم في تعزيز العمـل عبـر القطاعـات وتيسـيره  ويجب فحص -٤١
بصـفة متزايـدة نظـرًا إلـى تصـريف الشـؤون الالمركـزي فـي البلـدان. وقـد  ضمن الحكومـة المحليـة وخارجهـا وتوثيقهمـا

حية الـذي يعـّرف المدينـة يكون العمل عبر القطاعات علـى مسـتوى المـدن شـديد التـأثير مـن خـالل نهـج المـدن الصـ
الصحية على أنها مدينة تثابر على تكوين البيئات المادية واالجتماعية وتحسينها وتوسيع نطاق المـوارد المجتمعيـة 
مما يمّكن الناس من دعم بعضهم بعضًا على أساس متبادل في أداء جميع مهـام الحيـاة وتحقيـق تنميـتهم المحتملـة 

 ١القصوى.
  

  المنظمة
 

للمنظمــة أن تهــدف إلــى االضــطالع بمــا يلــي تمشــيًا مــع خبرتهــا وتجربتهــا فــي االســتجابة للمســائل  ينبغــي -٤٢
 الصحية على الصعيد العالمي وعلى المستويات اإلقليمية والوطنية:

 تجميع الممارسات المسندة بالبينات والمتصلة بالعمل عبر القطاعات وتعزيزها؛  •
 حية الشاملة ومحددات الصحة االجتماعية؛النهوض بالعمل المتعلق بالتغطية الص  •

                                                           
  على الموقع اإللكتروني التالي:  Health Promotion Glossaryيتاح المسرد    ١

www.who.int/healthpromotion/about/HPR%20Glossary%201998.pdf   ٢٠١٥ مايو أيار/ ٤(تم االطالع في.(  
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 دعم السياسات لحماية الصحة وتعزيزها على الصعيد العالمي؛  •
تقــديم التوجيــه والمســاعدة التقنيــة لتنفيــذ السياســات عبــر القطاعــات علــى مختلــف مســتويات تصــريف   •

 الشؤون؛
ــــد اإلجــــرا  • ــــاء بالعمــــل المتعــــدد القطاعــــات مــــن خــــالل تحدي ــــر لالرتق ــــوفير منب ــــر ت ءات المتواصــــلة عب

القطاعات التي يمكن أن تساهم في تنفيذ خطة العمل العالمية للمنظمة بشأن األمراض غيـر السـارية 
وتـــدعم تنفيـــذها عبـــر آليـــة التنســـيق العالميـــة التابعـــة للمنظمـــة والمعنيـــة بالوقايـــة مـــن  ٢٠٢٠-٢٠١٣

 األمراض غير السارية ومكافحتها وتعزيز هذه اإلجراءات؛
منظمــات األمــم المتحــدة األخــرى وســائر المنظمــات الحكوميــة الدوليــة وتــوفير القيــادة لهــا العمــل مــع   •

لـــدى تنفيـــذ المبـــادرات االســـتراتيجية الرئيســـية فـــي االعتبـــار األهـــداف الصـــحية  أخـــذوتشـــجيعها علـــى 
  ورصدها.

  
  منظمات األمم المتحدة األخرى وسائر المنظمات الحكومية الدولية

 
عدة منظمات تابعة لألمم المتحدة ومنظمات حكومية دولية أخرى العمل المتصل بمحددات الصـحة  تدعم -٤٣

االجتماعيــة فــي ميــادين مثــل التعلــيم والبيئــة والالجئــين وقضــايا الجنســين وحقــوق اإلنســان. وٕاذا ُأدرجــت االعتبــارات 
ى الصـحة واإلنصـاف فـي مجـال الصحية بصورة أوضح في هذه الجهود، فمـن شـأنها أن تحسـن أثرهـا المحتمـل علـ

الصحة. وسيدعم إدماج األمراض غير السارية في عمليات بدء تنفيذ إطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائيـة 
الحكومات من أجل دمج تدابير الوقاية من األمراض غير السـارية ومكافحتهـا فـي التخطـيط الصـحي علـى الصـعيد 

 سات الخارجة عن نطاق قطاع الصحة.القطري وفي التنمية الوطنية والسيا
 

 والمعنية بالوقاية من األمـراض غيـر السـارية ومكافحتهـافرقة عمل األمم المتحدة المشتركة بين الوكاالت و  -٤٤
هي مثال من األمثلة األخيرة على العمل عبر القطاعات إذ تعمل على الصعيد القطري للوقاية مـن األمـراض غيـر 

 ١السارية ومكافحتها.
  

  الجهات الفاعلة غير الدول مشاركة
  

تتطلــب االســتجابة الفعالــة المتعــددة القطاعــات الراميــة إلــى تحســين الصــحة واإلنصــاف فــي مجــال الصــحة  -٤٥
أيضــًا مشــاركة الجهــات الفاعلــة غيــر الــدول. وهنــاك مجموعــة متزايــدة مــن التجــارب المتصــلة بمبــادرات نجحــت فــي 

الصحة واإلنصاف في مجال الصـحة. وتسـتلزم مشـاركة القطـاع تعبئة الجهات الفاعلة غير الدول من أجل تحسين 
الخــاص أخـــذ مســـائل معينـــة فـــي عـــين االعتبـــار علـــى غـــرار إدارة حـــاالت تضـــارب المصـــالح وخصوصـــًا إذا كانـــت 

 كيانات القطاع الخاص المعنية تنتج سلعًا أو خدمات قد تضر بالصحة.
 

واإلجحافــات الصــحية واقتــراح حلــول مالئمــة والمجتمعــات المحليــة هــي فــي وضــع رئيســي لتحديــد المســائل  -٤٦
على المستوى المحلي. وٕاضافة إلى الحكمة المحلية الجماعية النفيسـة، مـن المهـم بنـاء قـدرة المجتمعـات مـن خـالل 

                                                           
-www.who.int/events/2015/action-across-sectorsتتاح معلومات إضافية على الموقعين اإللكترونيين التـاليين:    ١

framework وhttp://www.who.int/entity/nmh/events/2015/case-studies-framework.pdf?ua=1  ـــــم االطـــــالع (ت
  ).٢٠١٥ مايو أيار/ ١٣في 
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دعــم قــدرة أفــراد المجتمعــات علــى المشــاركة التامــة فــي العمــل المجتمعــي مــن أجــل الصــحة ممــا قــد يشــمل تعزيــز 
 ت وتدريب القادة بشأن أساليب دعم مجتمع مستنير وتمكينه.الصحة واإللمام بالسياسا

  
وتضـــطلع المنظمـــات غيـــر الحكوميـــة بـــدور حاســـم فـــي تعزيـــز العمـــل الصـــحي عبـــر القطاعـــات نظـــرًا إلـــى  -٤٧

تأثيرها الكبيـر فـي شـؤون الـدول. ويمكنهـا فـي الغالـب تـوفير البيانـات والبينـات المتعلقـة بمسـائل الصـحة واإلنصـاف 
لتي تعتبر مهمة لتحديد الفئات السـكانية المستضـعفة والحاجـة إلـى العمـل. وقـد تـوفر المنظمـات في مجال الصحة ا

غير الحكومية موارد وخبرات تقنية مفيدة لوضع السياسات والخطط. وعالوة على ذلـك، تخضـع هـذه الهيئـات عـادة 
رة علـى التـأثير فـي الـرأي العـام. لقيادة أفراد متحمسين وملتـزمين يتمتعـون بمهـارات عظيمـة فـي مجـال الـدعوة وبالقـد

وينبغــي للــدول األعضــاء الســاعية إلــى تنفيــذ العمــل الصــحي عبــر القطاعــات أن تســتهدف إشــراك المنظمــات غيــر 
الحكوميــة المعنيــة المحتملــة وضــمها قــدر المســتطاع. والمنظمــات غيــر الحكوميــة الدوليــة هــي مســؤولة أيضــًا عــن 

 المتصلة بالصحة ومحددات الصحة.ضمان اتساق السياسات في إطار األعمال 
  

ويؤدي القطـاع الخـاص دورًا رئيسـيًا فـي تحقيـق أهـداف محـددة إال أنـه قـد يسـاهم أيضـًا فـي التـأثير السـلبي  -٤٨
فـــي الصـــحة وعوامـــل الخطـــر المرتبطـــة بهـــا. وعليـــه، يعتبـــر إدراك المســـاهمات واآلثـــار المحتملـــة المتعلقـــة بالصـــحة 

 مالئمة بإدارة حاالت تضارب المصالح المحتملة في الوقت ذاته.الخطوة األولى لتحديد المشاركة ال
  

الرفيع المستوى المعني لألمم المتحدة الوثيقة الختامية الجتماع الجمعية العامة وقد ُطلب من المنظمة في  -٤٩
أن  ١ومكافحتهـاغير المعدية (غير السـارية) باالستعراض والتقييم الشاملين للتقدم المحرز في الوقاية من األمراض 

العالميـة  ةختياريـاال الغايـات بلـوغ مسـاهمات الجهـات الفاعلـة غيـر الـدول فـي تضـع نهجـًا يمكـن اسـتخدامه لتسـجيل
 ها.وتعميم يةسار ال غير باألمراض المتعلقة التسع

  
  : إدارة تضارب المصالح٤الجزء 

  
على الصحة  ال يستهان بهاأن تعود مشاركة الدول األعضاء مع الجهات الفاعلة غير الدول بفوائد  يمكن -٥٠

سيما مـع القطـاع مع الجهات الفاعلة غير الدول والالعمومية. ومع ذلك، قد تكون هناك مخاطر مرتبطة بالمشاركة 
 تضارب في المصالح بين الجهة الفاعلة غير الدولة والدولة العضو. الخاص. والخطر الواضح هو عندما يوجد

 
وينبغي للحكومات أن تجـري عمليـات شـفافة للتحقـق الواجـب وتقيـيم المخـاطر قبـل االنخـراط فـي المشـاركة  -٥١

مــع الجهــات الفاعلــة غيــر الــدول. وينبغــي لهــا قــدر اإلمكــان أن تضــمن اســتقالل المــوارد الماليــة المتاحــة الئتالفــات 
محليـــة أو وطنيـــة محـــددة والمخصصـــة للعمـــل الصـــحي عبـــر القطاعـــات وأي وظـــائف تنظيميـــة أو خاصـــة بوضـــع 
القواعد والمعايير. ويمكن للدول األعضاء عند االقتضاء أن تحصل على دعم المجتمـع الـدولي فـي اإلشـراف علـى 

 المشاركة وٕادارتها وخاصة فيما يتعلق بااللتزامات بموجب المعاهدات الدولية.
  

الحكومـــات علـــى اعتمـــاد تـــدابير خاصـــة  هلســـنكي بشـــأن دمـــج الصـــحة فـــي جميـــع السياســـاتبيـــان ويحـــث  -٥٢
 بتضارب المصالح لحماية السياسات من التشويه الناتج عن المصالح واآلثار التجارية الراسخة.
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