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قامت منظمة الصحة العاملية وحكومة جنوب أسرتاليا بنرش الكتاب املعنون التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية 
املستدامة من خالل دمج الصحة يف جميع السياسات: دراسات حاالت من جميع أنحاء العامل، الذي يصف تجارب من 

جميع أنحاء العامل يف سياق خطة التنمية املستدامة لعام 2030. وكتيّب املعلومات هذا، بعنوان املجاالت الرئيسية 
للتعلّم من جميع أنحاء العامل بشأن تنفيذ دمج الصحة يف جميع السياسات، يستخلص الدروس املستفادة من كتاب 

دراسات الحالة. كام يعتمد عىل بعض أمثلة املعلومات املقتبسة من تقرير اجتامع الشبكة العاملية املعنية بدمج 
الصحة يف جميع السياسات )2017).

إن العمل املشرتك بني القطاعات من أجل الصحة أمر حيوي 
لتحقيق خطة التنمية املستدامة. وعىل الرغم من إدراك 
واضعي السياسات بشكل متزايد للحاجة إىل العمل عب 

القطاعات، فإن التغيري ليس سهالً. ومن الصعب فهم املحددات 
األساسية للصحة ومعالجتها ملا تتسم به من طبيعة معقدة 

وديناميكية. كام أن بلورة أنظمة ذات نهج مستدام ومتكامل 
وتجاه محددات الصحة، كام هو مطلوب يف نهج دمج الصحة 

يف جميع السياسات، أمر ينطوي عىل تحديات.

وعىل الرغم من التحديات، هناك أمثلة لدمج الصحة يف 
جميع السياسات عىل الصعيد العاملي. ويتطلع املزيد من 

البلدان واملناطق إىل الرشوع يف هذا املسار، السيام يف ضوء 
خطة التنمية املستدامة. ومثة خبات راسخة متاماً وأخرى 

التزال مناذج ناشئة. ويقدم كتاب دراسات الحالة الذي وضعته 
منظمة الصحة العاملية وحكومة دولة جنوب أسرتاليا، بعنوان 

“التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية املستدامة من خالل دمج 
الصحة يف جميع السياسات: دراسات حاالت من جميع أنحاء 

الخلفية
العامل” أمثلة ملبادرات عىل مستوى السكان بدالً من التدخالت 

البنامجية املحددة. وستكون هذه التجارب ذات أهمية ألولئك 
الذين يريدون معرفة املزيد عن تنفيذ دمج الصحة يف جميع 

السياسات. وتتقاطع التجارب عب تدّخالت وقضايا صحية 
متعدّدة، وتغطّي بيئات منخفضة إىل عالية الدخل، وبلداناً 

من جميع أنحاء العامل. وتظهر يف الشكل 1 التجارب املغطّاة 
يف كتاب دراسات الحالة: أفريقيا )ناميبيا، زامبيا)؛ واألمريكتان 
)كاليفورنيا ]الواليات املتحدة األمريكية[، كيبيك ]كندا[، كيتو 

]إكوادور[، سورينام)؛ وجنوب رشق آسيا )تايلند)؛ وأوروبا 
)فنلندا، ويلز)؛ ورشق املتوسط )السودان)؛ وغرب املحيط 

الهادئ )كانرتبري ]نيوزيلندا [، جمهورية الصني الشعبية، جنوب 
أسرتاليا ]أسرتاليا[). ويلّخص كتيّب املعلومات هذا املعلومات 

املقّدمة يف الكتاب واملستمّدة من هذه الحاالت.

الجهات املنّفذة لدمج الصحة يف جميع السياسات

التخوم واألس�ء املبيّنة والتسميات املستخدمة يف هذه الخريطة ال تعّرب إطالقاَ عن رأي منظمة الصحة العاملية بشأن الوضع 
القانو¢ ألي بلد، أو إقليم، أو مدينة، أو منطقة، أو لسلطات أيٍّ منها، أو بشأن تحديد حدودها أو تخومها. و�ثّل الخطوط 

املنقوطة واملتقطّعة عىل الخرائط خطوطاً حدودية تقريبية قد ال يوجد بعد اتّفاق كامل عليها.
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تنظيم الحكومة 
وهيكلها

السياق 
االجتامعي 
واالقتصادي 

والسيايس

ملحة 
عامة للصحة 

واملجتمع

آليات
االستدامة

التوّجه نحو 
منظور العدالة 
يف السياسات 

والتدخالت

العوامل األساسية فرص البدء
املحركة للتنفيذ

العوامل األساسية 
املحركة لالستدامة

النطاقات األساسية 
ملنظور العدالة

البدء يف دمج الصحة 
يف جميع السياسات

الحفاظ عىل 
استدامة دمج 

الصحة يف جميع 
السياسات

تنفيذ دمج 
الصحة يف جميع 

السياسات

األُطُر الدولية 
إن االهتامم دمج الصحة يف جميع السياسات بات محدداً زمنياً 
ومناسباً اآلن أكرث من أي وقت مىض. فخطة التنمية املستدامة 

لعام 2030 تحفزنا عىل التحرك نحو نُهج جامعة للحكومة 
بأكملها وللمجتمع بأرسه ال ترتك أي أحد خلف الركب. ودمج 

الصحة يف جميع السياسات أمر أسايس لتحقيق برنامج التحّول 
هذا. وتوجد حالياً خمسة أطر عمل عاملية رئيسية ملنظمة 

الصحة العاملية تدعو إىل العمل عب أنواع متعددة من محّددات 
الصحة، وتعكس أيضاً املسؤولية الجامعية املطلوبة للتنمية 
املستدامة. وجميع األطر مستمّدة من العديد من خصائص 

التنفيذ األساسية الشاملة لعدة قطاعات يف مجال دمج الصحة يف 
جميع السياسات، وأبرزها الحوكمة الرشيدة؛ وتعزيز الرشاكات؛ 

وتخصيص القدرات واملوارد )للعمل املشرتك بني القطاعات)؛ 
واألدلة والتقييم )عب املحّددات). ويف حني ال يوجد منوذج 

واحد أو بسيط لدمج الصحة يف جميع السياسات، فهناك قاعدة 
بيّنات متنامية تشمل الظروف الداعمة لدمج الصحة يف جميع 

السياسات. 

وميكن استخدام األطر الصحية الدولية الشاملة القامئة بالفعل 
ملنظمة الصحة العاملية من أجل ترسيخ العمل الوطني لدمج 
الصحة يف جميع السياسات. وتشمل هذه األطر: إطار عمل 

املحددات االجتامعية للصحة )2016(؛ إعالن شنغهاي بشأن 
تعزيز الصحة )2016(؛ توافق آراء رؤساء بلديات شنغهاي 

)2016(؛ رؤية التغطية الصحية الشاملة لعام2030 )2017(؛ 
خطة العمل املتعلقة بالصحة واملناخ )2016(؛ أعامل منظمة 

الصحة العاملية بشأن صحة اإلنسان والحيوان املرتبطة بتوحيد 
األداء يف مجال الصحة؛ واللوائح الصحية الدولية وسالمة 

األغذية. وقد توفر القضايا املستقبلية القادمة مزيداً من نقاط 
االرتكاز الدولية، كتلوث الهواء عىل سبيل املثال.

ويؤدي استخدام هذه األطر عىل املستويني العاملي واإلقليمي 
لدعوة الجهات الفاعلة إىل االجتامع وبناء القدرات املتعلقة 

مبحددات الصحة عب مختلف الهيئات التأسيسة يف مجال 
الصحة )ويف غري مجال الصحة) إىل إعادة إنفاذ المبادرات 
الوطنية لدمج الصحة يف جميع السياسات بشكل إيجايب. 

وتوضح هذه األطر مساهامت منظمة الصحة العاملية يف دعم 
تنفيذ دمج الصحة يف جميع السياسات عىل املستويني الوطني 

والعاملي، وإمكانية اتخاذ املزيد من اإلجراءات االسرتاتيجية لبناء 
القدرة عىل معالجة محددات الصحة عب أنظمة متعددة، مبا 

من شأنه أيضاً توسيع املفهوم املنهجي للنظام الصحي.

وعالوًة عىل ذلك، تم وضع أطر عمل محددة لدمج الصحة 
يف جميع السياسات، وعىل وجه التحديد، إطار العمل عرب 

القطاعات لتحسني الصحة والعدالة الصحية.

التعلُّم من التجارب
يصف تقرير منظمة الصحة العاملية، املعنون بيان عميل لدمج 

الصحة يف جميع السياسات - إطار تحلييل للتعلّم من التجارب، 
املجاالت الرئيسية للتعلم بشأن العمل املشرتك بني القطاعات 
وهي: البدء، والتنفيذ، ومنظور العدالة وضامن االستدامة يف 

دمج الصحة يف جميع السياسات كام هو موضح يف الشكل 2. 
ويعتمد الكتيّب إىل حد كبري هذا الهيكل لعرض التعلّم من 

الحاالت، مع اإلشارة املرجعية إىل العدالة الصحية عب كلٍّ من 
املجاالت الثالثة.

الشكل 2: مجاالت التعلّم من تجارب دمج الصحة يف جميع السياسات )منظمة الصحة العاملية 2013)

املصدر: منظمة الصحة العاملية )2013) بيان عميل لدمج الصحة يف جميع السياسات – إطار تحلييل للتعلّم من التجارب

http://www.who.int/social_determinants/implementation/WHA68_sdh-resolution65-8-May2015.pdf?ua=1
www.who.int/healthpromotion/conferences/9gchp/shanghai-declaration.pdf
http://www.who.int/social_determinants/implementation/WHA68_sdh-resolution65-8-May2015.pdf?ua=1
http://www.who.int/social_determinants/implementation/WHA68_sdh-resolution65-8-May2015.pdf?ua=1
www.who.int/healthpromotion/conferences/9gchp/9gchp-mayors-consensus-healthy-cities.pdf
www.who.int/healthpromotion/conferences/9gchp/shanghai-declaration.pdf
www.who.int/healthpromotion/conferences/9gchp/shanghai-declaration.pdf
https://www.uhc2030.org/fileadmin/uploads/uhc2030/Documents/About_UHC2030/mgt_arrangemts___docs/UHC2030_Official_documents/UHC2030_vision_paper_WEB2.pdf
https://www.uhc2030.org/fileadmin/uploads/uhc2030/Documents/About_UHC2030/mgt_arrangemts___docs/UHC2030_Official_documents/UHC2030_vision_paper_WEB2.pdf
www.who.int/healthpromotion/conferences/9gchp/9gchp-mayors-consensus-healthy-cities.pdf
www.who.int/healthpromotion/conferences/9gchp/9gchp-mayors-consensus-healthy-cities.pdf
http://www.who.int/zoonoses/en/
www.who.int/globalchange/conference-actionagenda-final.pdf
www.who.int/globalchange/conference-actionagenda-final.pdf
http://www.who.int/zoonoses/en/
http://www.who.int/topics/international_health_regulations/en
http://www.who.int/zoonoses/en/
http://www.who.int/topics/international_health_regulations/en
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA68/A68_17-en.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA68/A68_17-en.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA68/A68_17-en.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/104083/9789241506274_eng.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/104083/9789241506274_eng.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/104083/9789241506274_eng.pdf
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إن نقاط الدخول إىل دمج الصحة يف جميع السياسات ذاتسياق 
محّدد. وسيساعد فهم البيئة السياسية وبيئة السياسات التي 
تعمل بها يف تحديد شكل املوضع املستهدف ملواردك الالزمة 
للبدء يف دمج الصحة يف جميع السياسات. ابحث عن الفرص 

د األهداف والغايات املشرتكة، وابدأ يف بناء أساس  السانحة، حدَّ
متني للتعاون والرشاكات. وميكن أن يساعد البدء “عىل نطاق 

صغري” يف توفري الرتكيز؛ ومن املهم إنشاء عالقات ثقة من البداية 
إلتاحة تعزيز خطة دمج الصحة يف جميع السياسات الحقاً.

وتوفر خطة التنمية املستدامة وأهداف التنمية املستدامة 
املنبثقة عنها منصة جديدة لتحقيق الصحة وفهم الحوكمة 
الرشيدة. وبينام تتتمثل غاية الهدف 3 من أهداف التنمية 

املستدامة يف “ضامن متتُّع الجميع بأمناط عيش صحية 
وبالرفاهية يف جميع األعامر”، فإن الغايات األساسية للصحة 

والعدالة حارضة يف األهداف األخرى أيضاً.

    تحديد موضع دمج الصحة يف جميع السياسات يف 
سياق أهداف التنمية املستدامة. إن الطبيعة املتكاملة 

ألهداف التنمية املستدامة تقتيض وضع سياسات تنظر بشكل 
منهجي يف أوجه الرتابط بني املجاالت االقتصادية واالجتامعية 
والبيئية، أو “محددات الصحة”. وميثل تأطري دمج الصحة يف 

جميع السياسات كاسرتاتيجية أو أداة للتقدم نحو تحقيق 
أهداف التنمية املستدامة فرصة لتضمني مامرسة دمج الصحة 
يف جميع السياسات كطريقة معرتف بها للعمل معاً من أجل 

تحسني الصحة والرفاه، وتعزيز االستدامة. كام يوفر دمج الصحة 
يف جميع السياسات آلية مفيدة لتحقيق الهدف 17 من أهداف 

التنمية املستدامة، املتعلق أيضاً بالحوكمة، - “الرشاكات من 
أجل األهداف”.

    اغتنام الفرص. استخدام نهج موجه نحو الفرص التخاذ 
قرارات مستنرية، والقيام بأبحاث قامئة عىل العمل، وإطالق 
برامج تجريبية، واختبار النامذج األولية. اتِّبع دورة لتحسني 

الجودة، حيث يَُسهِّل أسلوب التجربة والخطأ ونهج التعلّم عن 
طريق العمل وضع اللبنات األساسية لدمج الصحة يف جميع 

السياسات داخل منطقتك. وميكن تحقيق مكاسب مبّكرة من 
خالل االستفادة من فرص السياسات السانحة والفرص األخرى.

    البحث عن الفوائد املشرتكة وتحديد األهداف املشرتكة. 
د إطار صحة السكان وقطاع الصحة باعتبارهام يقدمان  حدِّ

مساهمة كبى نحو مجتمع أكرث إنتاجية و ميثالن بالتايل هدفاً 
رئيسياً يف خطط التنمية. وإن الحفاظ عىل الصحة لدى السكان 
يعّزز صمودهم ومتاسكهم االجتامعي، وميّكن الناس، ويساهم 
يف تحقيق رأس املال االجتامعي والسعادة. كام يسهم القطاع 

الصحي بشكل كبري يف االقتصاد – إذ يوِجد فرصاً لألعامل 
التجارية، ويتغلّب عىل الثغرات التي تشوب العدالة، ويطّور 

صناعات جديدة تدور حول املنتجات والخدمات الصحية.

    ابحث عن نقطة الدخول املناسبة لحالتك. افحص 
بيئة سياساتك وبيئتك السياسية لتحديد ما قد ينجح بشكل 

أفضل يف سياقك. وميكن أن ميثل استخدام االسرتاتيجيات 
القامئة الجامعة للحكومة بأكملها، أو “املفكرين” الدوليني، أو 

األزمات أو املشكالت املتصاعدة، نوعيات الفرص السانحة التي 
يجب البحث عنها عند محاولة البدء يف دمج الصحة يف جميع 
السياسات. وعىل سبيل املثال، فإن الروابط بني الصحة والبيئة 

موثقة بشكل جيد. وميكن أن يكون العمل عىل الصحة والبيئة 
نقطة انطالق معقولة، حيث يَسُهل إبراز الفوائد املشرتكة بني 
القطاعات. وتُعتَب السمنة أو تلوث الهواء أمثلة عىل الكيفية 

التي ميكن من خاللها أن تكون الروابط بني الصحة والبيئة 
واضحة يف الفهم الشعبي. وقد بات ترتيب أولويات األهداف 

الصحية والبيئية مهاّمً أكرث من أي وقت مىض مع تزايد الحاجة 
إىل حلول لتغرّي املناخ.

حلقة العمل الوطنية بشأن دمج الصحة يف جميع السياسات 
يف زامبيا، التي نظمتها وزارة الصحة ووزارة تنمية املجتمع 

والرعاية االجتامعية بدعم من منظمة الصحة العاملية

تستخدم بلدان يف املراحل املبكرة من إنشاء مناذج لدمج 
الصحة يف جميع السياسات، مثل ناميبيا وزامبيا، عىل سبيل 
املثال، خطة التنمية املستدامة كمحرّك حيوي لربط الصحة 
بعمل القطاعات األخرى عىل نحو أوثق، بالنظر إىل الطبيعة 

املرتابطة لجميع األهداف وتفاعلها مع هدف الصحة.

وكان استخدام خطط التنمية الوطنية مساراً ناجحاً فيام 
يخص السودان وسورينام وناميبيا وزامبيا، التي وضعت 

الصحة يف موضع اسرتاتيجي كجزء من تحقيق خطة جامعة 
للحكومة بأكملها.

كيفية البدء يف دمج الصحة يف جميع السياسات
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ويف كاليفورنيا، كان تغري املناخ والسمنة يف مرحلة الطفولة 
من األولويات الرئيسية للحاكم آنذاك أرنولد شفارتزنيغر. 

وكانت هذه فرصة إلطالع الحاكم عىل دمج الصحة يف جميع 
السياسات، كطريقة ممكنة ملساعدة كاليفورنيا يف معالجة كلٍّ 
من هاتني القضيتني يف وقت واحد. واعرتافاً بالتعقيدات التي 

تنطوي عليها مجاالت السياسة، تم تأسيس فرقة العمل املعنية 
بدمج الصحة يف جميع السياسات بوالية كاليفورنيا كهيئة 

تعاونية مشرتكة بني الوكاالت مكلّفة بتعزيز الصحة والعدالة 
واالستدامة البيئية.

يقود قطاع الصحة دفة النقاشات 
داخل كافة القطاعات يف سبيل 
وضع الصحة الجيدة عىل رأس 

االهت�مات لدى الجميع

8

ما املقصود بنهج إدماج الصحة يف كافة السياسات؟
الصحة الجيدة تتطلب سياسات فّعالة يف دعم الصحة

في� ييل
مثال عىل ذلك:

يتطلب ذلك
التعاون ب� مختلف

القطاعات، مثل:
املياهاإلسكانالنقلالصحة

والرصف الصحي
التغذية العمل

لض�ن »تع كل الناس بفرص متكافئة لبلوغ أعىل مستويات الصحة

كيف تجري األمور؟

ل� نتصدى ملشكلة تلوث الهواء، نحتاج إىل التعاون

ترتبطحول العا®

بالتعرض لتلوث الهواء من كل     وفيات

طاقة نظيفة
وقود نظيف

ومستدام

اإلسكان
معاي¹ البناءالتدفئة واإلنارة

مركبات ذات انبعاثات أقل محكم وكفؤ
ضوابط االنبعاثات

استبدال املداخن

الحد من
الخشب،
والديزل،
الطهيوالفحم

الحوافز الرضيبية

التهوية

الصناعة

النقل Àالتخطيط العمرا

وزارة الصحة

إدارة
املخلفات

السلطات
املحلية واإلقليمية

إدارة
املخلفات الحيوية

إدارة
املخلفات

بدائل السيارات

تقليص االستخدام،
وإعادة االستخدام

وإعادة التدوير

معاي¹ التخطيط

تتبع األثر عىل الصحة

ي
ئو

لر
ب ا

ها
اللت

ا
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ض
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الشكل 3: رسم معلومايت عن دمج الصحة يف جميع السياسات – حالة تلوث الهواء )منظمة الصحة العاملية 2015)

برنامج “استدعاء املفّكرين” يف جنوب أسرتاليا هو برنامج يف 
أديليد، جنوب أسرتاليا، جلب القادة يف مجالهم للعمل مع 

املجتمع والحكومة يف جنوب أسرتاليا عىل بلورة أفكار جديدة 
وترجمتها إىل حلول عملية لتحسني حياة شعب جنوب 

أسرتاليا. وقد أتاح برنامج “استدعاء املفكرين” يف جنوب 
أسرتاليا فرصة لخبري دويل الستكشاف كيف ميكن تحسني 

الصحة والرفاه يف الدولة. وكانت إحدى التوصيات الرئيسية 
هي تطبيق نهج دمج الصحة يف جميع السياسات عىل غايات 
الخطة االسرتاتيجية للحكومة، وبذلك تم البدء يف دمج الصحة 

يف جميع السياسات.
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الشكل 4: املحرّكات الرئيسية للبدء يف دمج الصحة يف جميع السياسات والدفع به قُُدماً فيام بني أعضاء الشبكة العاملية املعنية بدمج 
الصحة يف جميع السياسات

معالجة املحددات االجتامعية للصحة

تحديد الحاجة داخل القطاع الصحي للعمل عرب جميع القطاعات أو عرب 
الحكومة بأرسها لتحسني الصحة

معالجة عدم املساواة الصحية للسكان املحرومني

االلتزام السيايس بتضافر العمل الحكومي أو املتعدد القطاعات

العمل عىل األمراض غري السارية

تحقيق أهداف التنمية املستدامة

التصدي للوقاية من األمراض السارية أو استئصالها

زيادة االستثامر املايل يف مجال الصحة أو تعزيز وضع الصحة عرب الحكومة

تغري املناخ واالستدامة البيئية

%95

%75

%70

%70

%45

%30

%25

%25

%20

https://actionsdg.ctb.ku.edu/ 2017 املصدر: املسح الخاص بالشبكة العاملية املعنية بدمج الصحة يف جميع السياسات لعام
wp-content/uploads/2018/02/GNHiAP-Thailand-meeting-report_FINAL_for-web.pdf

    البناء عىل ما هو موجود بالفعل. تتمثّل إحدى 
اإلسرتاتيجيات املهمة، التي أبرزتها العديد من دراسات الحالة، يف 
أن الهدف هو أال تكون السياسات واملشاريع عبارة عن إضافات 

اختيارية، وإمنا يتم تأسيسها كطريقة جديدة ملامرسة األعامل 
التجارية. وعىل سبيل املثال، وفّرت أطر السياسات الوطنية 

العريضة نقطة دخول يف الصني والسودان. ويؤكد ذلك أهمية 
البناء عىل الخطط الحالية مع إجراء تغيريات تدريجية.

    البحث عن “منارصين” لدمج الصحة يف جميع السياسات 
أو رّواد ألعامل السياسات. إبدأ يف إنشاء شبكة من الجهات 
الفاعلة امللتزمة يف مجال السياسات ملنارصة دمج الصحة يف 
جميع السياسات والتعاون بني القطاعات. إن ذلك ميكن أن 

يساعد يف فتح سبل الحدود التنظيمية التقليدية ودعم التنسيق 
عند البدء يف دمج الصحة يف جميع السياسات. 

https://actionsdg.ctb.ku.edu/wp-content/uploads/2018/02/GNHiAP-Thailand-meeting-report_FINAL_for-web.pdf
https://actionsdg.ctb.ku.edu/wp-content/uploads/2018/02/GNHiAP-Thailand-meeting-report_FINAL_for-web.pdf
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توضح أمثلة من عدد من املناطق مدى أهمية القيادة 
والدعم عىل أعىل مستوى لتنفيذ دمج الصحة يف جميع 

السياسات بفعالية.

•   يف كاليفورنيا، صدر أمر تنفيذي من الحاكم يتضمن 
تكليفات بإنشاء فرقة عمل معنية بتنفيذ دمج الصحة يف 

جميع السياسات لإلرشاف عىل املبادرة.

•   تقدم الرشاكة مع الحكومة املركزية، من خالل 
إدارة رئيس الوزراء ومجلس الوزراء يف جنوب أسرتاليا، 

بياناً واضحاً اللتزام الحكومة بنهج دمج الصحة يف 
جميع السياسات.

•   مجموعة القيادة التي ترشف عىل رشاكة كانرتبري لدمج 
الصحة يف جميع السياسات يف نيوزيلندا هي مثال عىل 
مستوى املدينة/ املستوى اإلقليمي للحوكمة الرشيدة يف 

طور املامرسة.

•   يف كيبيك، بكندا، يتم دعم دمج الصحة يف جميع 
السياسات من ِقبل أعىل الجهات الحكومية املسؤولة – أي 

مجلس الوزراء.

صورة: املجموعة الصحية العاملية/ س. ديشابريا

كيفية تنفيذ دمج الصحة يف جميع السياسات

    ضامن االلتزام والقيادة عىل أعىل مستوى لتعبئة 
الحكومة بأكملها. يتعني تحديد االلتزام بوضوح عىل أعىل 
مستوى ودعمه بإطار اسرتاتيجي من أجل إدراج اإلجراءات 

املتعلقة مبحددات الصحة عىل نحو أفضل وتوجيه النشاط عىل 
نطاق الحكومة. ويف عرص التنمية املستدامة، ينبغي أيضاً أن يتم 

ربط دمج الصحة يف جميع السياسات رصاحًة باالسرتاتيجيات 
وخطط العمل الوطنية املتعلقة بأهداف التنمية املستدامة، كام 

يتضح من العمل املضطلع به يف فنلندا وناميبيا وزامبيا. ويعّد 
تحديد موضع دمج الصحة يف جميع السياسات كإطار للحوكمة 
سعياً إىل تحقيق التنمية املستدامة وسيلة للتأكيد عىل االلتزام 

ومغزى دمج الصحة يف جميع السياسات بالنسبة إىل جميع 
مجاالت السياسات العامة.

    عىل وزارات الصحة القيام بدور مختلف. من املعروف 
جيداً أن أدوات السياسات العامة للنهوض بالعمل عىل محددات 

الصحة غالباً ما تقع خارج نطاق اختصاص القطاع الصحي. 
ومثة حاجة إىل زيادة االهتامم واالستثامر من ِقبَل وزارات 

الصحة إلدراج العمل املشرتك بني القطاعات كجزء من األعامل 
األساسية لتعظيم الفوائد الصحية والتقدم نحو تحقيق أهداف 

القطاعات األخرى. وعىل سبيل املثال، فإن العمل يف القطاع 
الصحي عىل املستوى العاملي بشأن اآلثار الصحية الناجمة 

عن تلوث الهواء وصحة الحيوان والزئبق يندرج ضمن بعض 
القضايا التي تم التوسط فيها بنجاح من خالل فهم وجهات نظر 

القطاعات املتشاركة مع الحفاظ عىل املصالح الصحية. وعندما 
يلعب القطاع الصحي دور الوسيط يف عملية صنع السياسات، 

ويستخدم تعريفاً واسعاً للصحة والرفاه، فإنه يدفع نحو التكامل 
عب األنظمة املختلفة.

    الحوكمة املشرتكة بني القطاعات )املعروفة أيضاً باسم 
الحوكمة الشاملة لعدة قطاعات واملتعددة القطاعات( 
وتحديد والية قوية يتسامن بأهمية حاسمة. مثة حاجة 

إىل وضع هيكل حوكمة لإلرشاف عىل دمج الصحة يف جميع 
السياسات كنهج جامع للحكومة بأكملها وللمجتمع بأرسه 

لضامن تحقيق املنافع عىل املدى الطويل. فالحوكمة الرشيدة 
تقود تنفيذ العمل عب القطاعات وتبني قاعدة تويّل زمام األمور 

وتُزيد مدى التعرّض لفرص قامئة عىل التعاون. وهي تعزز 
مواءمة أولويات السياسات وتهيئ بيئة تفويضية لدمج الصحة 

يف جميع السياسات. كام تضمن الحوكمة الرشيدة تنسيق وضع 
السياسات، وأال تؤدي الجهود املبذولة إىل تقويض أولويات 
أخرى، وإمكانية تسوية تضارب املصالح يف الوقت املناسب 
وبطريقة شفافة. ويجدر النظر يف استخدام هياكل حوكمة 
رأسية وأفقية تدعم االبتعاد عن الحدود اإلدارية التقليدية 

إلنشاء مسؤولية مشرتكة.

إن دمج الصحة يف جميع السياسات هو نهج لبلورة سياسات قامئة عىل التعاون وليس مجرد أداة تخطيط تكنوقراطية. وهو يجسد رؤية 
جامعة للمجتمع بأرسه وللحكومة بأكملها من أجل مجتمع أكرث صحة. ومن ثم، فإن االلتزام والقيادة السياسيني رضوريان لتوفري أساس 

يدعم تنفيذ دمج الصحة يف جميع السياسات. 

http://www.mercuryconvention.org/
http://www.who.int/zoonoses/activities/en/
http://www.who.int/globalchange/conferences/second-global/conclusions/en/
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الجدول 1: عدد املوظفني العاملني عىل نطاق واسع يف مجال 
بلورة وتنفيذ دمج الصحة يف جميع السياسات ضمن الواليات 

القضائية ألعضاء الشبكة العاملية املعنية بدمج الصحة يف جميع 
السياسات )املوظفون الذين يشكل دمج الصحة يف جميع 

السياسات جزءاً مهامً من دورهم الوظيفي)

املصدر: املسح الخاص بالشبكة العاملية املعنية بدمج الصحة يف 
https://actionsdg.ctb.ku.edu/( 2017 جميع السياسات لعام

wp-content/uploads/2018/02/GNHiAP-Thailand-
meeting-report_FINAL_for-web.pdf

    تخصيص املوارد واالستثامر يدعم العمل املشرتك بني 
القطاعات. يعتمد دمج الصحة يف جميع السياسات عىل وجود 

موارد مناسبة وقدرة تنظيمية لدعم الجهود املبذولة. ويف 
العديد من دراسات الحالة، عمل فريق صغري ومتخصص من 
املامرسني لدمج الصحة يف جميع السياسات كمحرك للميض 
قدماً ودعم الرشاكات. كام ميكن أن يكون امتالك فريق من 
املوظفني األساسيني الذين يتمتعون مبجموعة من املهارات 
مفيداً يف تحديد وعرض األدلة املتعلقة بالتأثريات الصحية 

بحيث تعّب املعلومات عن أهداف القطاعات املتشاركة )أي 
ميكن لإلدارات املتعاونة معرفة سبب توافق أهداف أعاملها مع 

الصحة والرفاه).

    استخدام األدلة لتوثيق الروابط بني الصحة وسائر 
أولويات السياسات الحكومية. ميكن االستفادة من استخدام 

األدلة، وهي إحدى املهارات القوية لدى موظفي النظم 
الصحية، لفتح حوار مع الرشكاء خارج القطاع الصحي والحفاظ 

عىل استدامته. وينبغي أن يتم تأطري األدلة بطرق توضح العالقة 
د محل الدراسة والنتائج املتعلقة بالصحة والرفاه.  بني املحدِّ

    السياق السيايس له تأثري عىل نهج دمج الصحة يف 
جميع السياسات. إن الدورات السياسية التي غالباً ما تنطوي 

مع تحول فنلندا إىل نهج دمج الصحة والرفاه يف جميع 
السياسات، مثة تأكيد عىل توثيق الروابط بني األعامل 

األساسية للقطاعات الخارجة عن نطاق الصحة والتأثري 
الناجم عىل الصحة والرفاه. وقد أمكن بذلك تحقيق نهج 
معزز للمنافع املشرتكة يف عرص خطة التنمية املستدامة.

خيارات الردود             االستجابات
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عىل استثامر قصري األجل للموارد ميكن أن تعيق عملية تنفيذ 
السياسة املطلوبة لتحفيز املنافع عىل املدى الطويل. واملوازنة 

بني الظروف السياسية والحاجة إىل نتائج سياسية مستدامة أمر 
صعب، ولكن ميكن تسهيلها من خالل إطار واضح للحوكمة 

واملساءلة بشأن دمج الصحة يف جميع السياسات، يُنظر إليه عىل 
أنه مسؤولية مشرتكة. ومن األهمية مبكان وضع آليات لتمكني 

استمرارية الجهود فيام بعد الدورات االنتخابية.

    اتساق السياسات هو الهدف املنشود. يتطلب تعظيم 
أوجه التآزر بني قطاع الصحة والقطاعات األخرى اتساق 

السياسات ووضع حلول مشرتكة عب قطاعات متعددة؛ وهذا 
هو الهدف املتوخى لنهج دمج الصحة يف جميع السياسات. ومثة 

حاجة أيضاً إىل اتساق السياسات لضامن التقدم نحو تحقيق 
التنمية املستدامة، ويف نهاية املطاف الوفاء بأهداف التنمية 

املستدامة السبعة عرش.

قم بتحديد وتنفيذ آليات وعمليات وأدوات تفي بالغرض وتكون 
مالمئة للسياق بغرض تعزيز اتساق السياسات. ويتطلب ذلك 
االنتقال بعيداً عن التفتُّت لتعزيز الكفاءات من أجل تحسني 

الصحة والعدالة الصحية والتنمية املستدامة. ويف األدبيات 
املتعلقة باتساق السياسات، يُقرتَح أن تهدف اسرتاتيجية دمج 

الصحة يف جميع السياسات إىل القيام بثالثة أمور يف مسعى 
للتحرك نحو اتساق السياسات: )1) تحديد البيئة السياقية وإىل 

أي مدى ميكن التأثرّي عىل تلك البيئة أو تغيريها؛ )2) تحديد 
اإلجراءات التي ميكنها التحّكم بها ضمن الحيّز االسرتاتيجي 

الخاص بها؛ )3) تحديد بيئة املعامالت التي تستهدف إحداث 
التغيري بها جنباً إىل جنب مع الجهات الفاعلة األخرى ضمن 
الحيّز.  وبيئة املعامالت هي املوضع الذي ميكن فيه توسيع 

الحدود لدعم اتساق السياسات بناًء عىل فهم لكيفية ترصّف كلٍّ 
من الجهات الفاعلة املعنية، وكيف تقوم من خالل مامرساتها 

بتحديد ودعم أهداف قضية السياسات محل الدراسة.

ريتيش ت. املشاكل املستعصية واالضطرابات االجتامعية. برلني/ 
هايدلبغ: سبنغر؛ 2011.

https://actionsdg.ctb.ku.edu/wp-content/uploads/2018/02/GNHiAP-Thailand-meeting-report_FINAL_for-web.pdf
https://actionsdg.ctb.ku.edu/wp-content/uploads/2018/02/GNHiAP-Thailand-meeting-report_FINAL_for-web.pdf
https://actionsdg.ctb.ku.edu/wp-content/uploads/2018/02/GNHiAP-Thailand-meeting-report_FINAL_for-web.pdf
https://actionsdg.ctb.ku.edu/wp-content/uploads/2018/02/GNHiAP-Thailand-meeting-report_FINAL_for-web.pdf
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يوفر الدعم الترشيعي أساساً للعمل املستمر بشأن 
محددات الصحة. وميكن أن يكون القانون أداة قوية 

لتوجيه أهداف السياسات الطويلة األجل والحفاظ عىل 
استدامة دمج الصحة يف جميع السياسات.

•    يرّشع قانون رفاه األجيال املقبلة يف ويلز من 
أجل التنمية املستدامة وتضمني نهج دمج الصحة يف 

جميع السياسات.

•    يف تايلند، يضع قانون الصحة الوطني الحوكمة يف 
صميم وضع سياسة عامة صحية.

•    يعتمد قانون الصحة العامة لجنوب أسرتاليا عىل مبدأ 
الرشاكة وآليات إلضفاء طابع منهجي عىل دمج الصحة يف 

جميع السياسات عب القطاع الحكومي.

ميكن أن تحقق السياسات الرفيعة املستوى نتائج مامثلة 
من أجل تنفيذ واستدامة دمج الصحة يف جميع السياسات:

•    يتيح مرسوم املناطق الحرضية يف كيتو، بإكوادور، تركيزاً 
قوياً عىل مشاركة املواطنني واملجتمع، مدعومًة بالتعاون 

بني القطاعات.

•    أتاحت السياسات الحكومية بشأن الوقاية يف قطاع 
الصحة فتح مجال لدمج الصحة يف جميع السياسات يف 

كيبيك، بكندا، مام أتاح فرصة للبناء عىل واليات السياسات 
السابقة وتوسيع نطاقها.

National Health Assembly Thailand

إجازة السياسة الصحية الوطنية يف السودان

كيفية الحفاظ عىل استدامة الصحة يف جميع السياسات
إن دمج الصحة يف جميع السياسات ليس عملية خطّيّة 

مبارشة. وإمنا يتم باألحرى تكييفها وتعزيزها وفقاً لسياقات 
متغرّية. ويلزم تطوير مامرسة دمج الصحة يف جميع السياسات 
ومواءمتها باستمرار للحفاظ عىل أهميتها االسرتاتيجية يف ظل 

بيئات سياسية وبيئات سياسات ديناميكيّة يف الغالب. وقد 
متكنت النامذج الراسخة لدمج الصحة يف جميع السياسات، كام 
توضح دراسات الحالة، من البقاء بسبب مرونتها وقدرتها عىل 

االستفادة من الفرص الجديدة، من بني عوامل نجاح أخرى. 
وعىل سبيل املثال، تعمل فنلندا عىل توسيع نطاق مامرستها 

لدمج الصحة يف جميع السياسات من أجل إدراج الرفاه بشكل 
واضح، عىل ضوء خطة عام 2030 واإلشارة إىل الرفاه يف الهدف 3 

من أهداف التنمية املستدامة.

وبشكل أهم، فإن إضفاء الطابع املؤسيس أو املنهجي عىل دمج 
الصحة يف جميع السياسات كطريقة للعمل عب القطاعات ميثل 

سمة رضورية لتضمني عمليات إجرائية تحقق األولويات الطويلة 
األجل والحفاظ عىل استدامة مامرسة دمج الصحة يف جميع 

السياسات. وتشكل استدامة دمج الصحة يف جميع السياسات 
مرحلة جديدة للعديد من املناطق ذات النامذج الراسخة، 
ومع متّسك املزيد من املناطق بُنُهج دمج الصحة يف جميع 

السياسات، بدأت تظهر آليات ناجحة للحفاظ عىل استدامة 
مامرسة دمج الصحة يف جميع السياسات. ومع ذلك، فإن عوامل 
النجاح الحاسمة هذه ليست موثقة بشكل جيد مقارنًة باملراحل 

السابقة لبدء وتنفيذ دمج الصحة يف جميع السياسات.

    ميكن من خالل ترشيعات الصحة العمومية تعزيز إضفاء 
الطابع املؤسيس عىل دمج الصحة يف جميع السياسات 

وتوفري أساس قوي لذلك ودعم التغيري املنهجي. تُقنِّن األطر 
الترشيعية التعاون عب القطاعات للعمل عىل األولويات 

واألهداف املشرتكة. وتوفر الوالية الترشيعية لدمج الصحة يف 
جميع السياسات وسيلة إلضفاء الطابع املؤسيس عىل اآلليات 

والعمليات اإلجرائية، وتزيد من نطاق وإمكانات العمل الخاص 
بدمج الصحة يف جميع السياسات.

    تضمني أصوات املجتمع للمساعدة يف تحديد شكل العمل 
عىل محددات الصحة. إن أحد أهم تحديات الحوكمة التي 

تواجه تنفيذ واستدامة دمج الصحة يف جميع السياسات، 
وتحقيق أهداف التنمية املستدامة، هو إدراج املجتمع املحيل 

ومشاركة املجتمع املدين تحقيقاً الستنارة عملية صنع القرار. 
وتتمثل إحدى املسائل البالغة األهمية فيام يخص ُنُهج دمج 

الصحة يف جميع السياسات - سواء املنشأة حديثاً أو األكرث 
نضجاً - يف كيفية إرشاك قطاع أوسع من الجهات صاحبة 

املصلحة والجمهور، بالنظر إىل الدور الذي يؤديه املجتمع 
كمحرك للتغيري.
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تستند خطة الصني الصحية لعام 2030 إىل إطار لإلبالغ 
والرصد والتقييم، وتحدد 13 مؤرشاً جوهرياً سيقاس بها 

تنفيذ الخطة. وقد متت بلورة اإلطار باالقرتان مع األهداف 
الرئيسية للسياسات، مبا يضمن عدم إغفال الرصد والتقييم 

يف عملية التنفيذ.

توفر آلية حكومة تايلند التي وضعتها جمعية الصحة الوطنية مثاالً استثنائياً لتفعيل الحوكمة التشاركية.

    رصد التقّدم املحرز. ميكن أن يتيح لك تتبّع التقدم املحرز 
يف العمل اكتشاف الجوانب الناجحة وتلك التي تتطلّب الصقل 

يف الوقت املناسب. وباإلضافة إىل رصد العمليات اإلجرائية 
التي ينطوي عليها التنفيذ، من املهم أيضاً رصد النتائج املحّققة 
عىل املدى القصري والطويل. وميكن من خالل تقييم العمليات 

اإلجرائية واألثر الناتج والنتائج املحققة إجامالً إيضاح قيمة 
االستثامر من أجل الصحة والرفاه والتعاون يف مجال السياسات.

    مواصلة االستثامر يف إيجاد “منارصين” وجامعة مامرسني 
لدمج الصحة يف جميع السياسات. وهو ما يحافظ عىل تويّل 

زمام األمور واإلميان بالقضية، مبا ميكن أن يوفر آلية داعمة 
للتغلّب عىل التهديدات. ويتيح ذلك إنشاء شبكة أوسع خارج 

نطاق القطاع الصحي من أجل الدعوة إىل دمج الصحة يف جميع 
السياسات واملناداة بذلك.

    االعرتاف باإلنجازات، وتخصيص وقت للتمحيص، وتبادل 
الدروس املستفادة. االحتفاء والتشارك بالنجاحات. ويشمل 

ذلك متحيص الجوانب التي أحرزت نجاحاً والتحديات التي متت 
مواجهتها. وميكن من خالل توثيق العمليات اإلجرائية وعوامل 

النجاح الحاسمة والنتائج املحققة بطريقة تصل إىل صانعي 
القرار والجهات املتعددة دعم اإلميان بالقضية من خالل إيضاح 
فوائد دمج الصحة يف جميع السياسات وكيف ميكن من خالله 

الوفاء باألهداف املشرتكة بني القطاعات. ومن األهمية مبكان أن 
يتم توثيق هذه اإلنجازات ملختلف الفئات املستهدفة، مع إدراك 

أن اللغة واملصطلحات واالهتاممات الخاصة بالجهات صاحبة 
املصلحة تختلف عن تلك الخاصة بقطاع الصحة. وباإلضافة 

إىل ذلك، ميكن من خالل تبادل الدروس املستفادة مع املناطق 
األخرى التشجيع عىل زيادة تبادل املعلومات وتوسيع الشبكات.

    الحفاظ عىل استدامة دمج الصحة يف جميع السياسات 
يتطلب الرسعة. متثل الرسعة موضوعاً رئيسياً للعديد من 

تجارب البلدان. ويشمل ذلك القدرة عىل التكيف مع الظروف 
املتغرية للحفاظ عىل الزخم والحيلولة دون اإلخفاق يف التنفيذ. 
فالفشل يف تنفيذ دمج الصحة يف جميع السياسات بعد إطالقه 

كمبادرة ميكن أن يؤدي إىل اإلحباط وتقويض الجهود املستقبلية. 
ومع ذلك، ال ينبغي الخلط بني ذلك وتكييف النهج مع تغرّي 
السياقات. وال ينبغي بالرضورة أن يحمل النهج مسّمى دمج 

الصحة يف جميع السياسات ليك تنطبق عليه تلك الصفة.

جمعية الصحة الوطنية بتايلند
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شّكل الكتاب املعنون دراسات حاالت من جميع أنحاء العامل عن التقدم 
نحو تحقيق أهداف التنمية املستدامة من خالل دمج الصحة يف جميع 

السياسات أساساً للخبات التعليمية األساسية املبيّنة يف كتيِّب املعلومات 
مة يف الكتاب كيف ميكن أن يساعد دمج  هذا. وتوّضح دراسات الحالة املقدَّ

الصحة يف جميع السياسات عىل إيجاد بيئة مؤاتية للنهوض بالصحة والعدالة 
الصحية، ولتعزيز اتّساق السياسات. وتُعرَض الدروس الرئيسية املستفادة من 
دراسات الحالة هذه أدناه يف إطار املراحل العريضة ملامرسة دمج الصحة يف 

جميع السياسات وهي: البدء والتنفيذ واالستدامة.

ويوثّق التقرير الذي تم نرشه مؤخراً عن أول اجتامع للشبكة العاملية 
املعنية بدمج الصحة يف جميع السياسات النتائج الرئيسية املستمّدة من 

دراسة استقصائية لخبات أعضاء الشبكة بشأن تنفيذ دمج الصحة يف جميع 
السياسات. وقد أُدرِجت بعض هذه النتائج الرئيسية ضمن هذا الكتيِّب.

املجاالت األساسية للتعلّم من جميع أنحاء العامل
بشأن تنفيذ دمج الصحة يف جميع السياسات

كتيِّب معلومات

https://www.who.int/social_determinants/publications/progressing-sdg-case-studies-2017.pdf
https://www.who.int/social_determinants/publications/progressing-sdg-case-studies-2017.pdf
https://www.who.int/social_determinants/publications/progressing-sdg-case-studies-2017.pdf
https://actionsdg.ctb.ku.edu/wp-content/uploads/2018/02/GNHiAP-Thailand-meeting-report_FINAL_for-web.pdf
https://actionsdg.ctb.ku.edu/wp-content/uploads/2018/02/GNHiAP-Thailand-meeting-report_FINAL_for-web.pdf
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معلومات إضافية
املقر الرئييس ملنظمة الصحة العاملية وحكومة جنوب أسرتاليا

نيكول فالنت� وألكسندرا كوزمانوفيتش (منظمة الصحة العاملية، الصحة العمومية، املحددات البيئية واالجت�عية للصحة) 
Hiap@who.int

HealthHiAP@sa.gov.au (جنوب أسرتاليا) كارميل ويليامز وكلوديا غالي�
دهيبا راجان (منظمة الصحة العاملية، حوكمة النظم الصحية) rajand@who.int؛

benabdelaziz@who.int (منظمة الصحة العاملية، تعزيز الصحة) فاتن بن عبد العزيز

األقاليم التابعة ملنظمة الصحة العاملية
إقليم األمريكت�/ منظمة الصحة للبلدان األمريكية: كايرا فورتشن fortunek@paho.org؛

Goods@who.int اإلقليم األفريقي: سوفاجي غود
eladawym@who.int إقليم رشق املتوسط: مها العدوي

اإلقليم األوروÇ: كريستوف هامل�ن hamelmannc@who.int؛ cc: كريست� براون (brownch@who.int)؛
إقليم جنوب رشق آسيا: ثاكسافون ثامارانغيس thamarangsit@who.int؛ cc: نينا راينا (rainan@who.int)؛ 

baerb@who.int إقليم غرب املحيط الهادئ: بريتا باير

االتصاالت �نظمة الصحة العاملية (املقر الرئييس، اإلقليم)
ندا عسÏان (osseirann@who.int( وألكسندرا كوزمانوفيتش (kuzmanovica@who.int) – املقر الرئييس ملنظمة الصحة العاملية

ليف الو ديفيس (lawedavieso@who.int) – مكتب منظمة الصحة العاملية اإلقليمي لغرب املحيط الهادئ




