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  الدورة السادسة والستون
   من جدول األعمال١٢٦البند 

      الصحة العاملية والسياسة اخلارجية
  الصحة العاملية والسياسة اخلارجية    

  
  *مذكرة من األمني العام    

  
 بقــرار العمــصحة العامليــة  املــدير العــام ملنظمــة الــه أعــدَّا تقريــرطيَّــهاألمــني العــام حييــل   

  .٦٥/٩٥اجلمعية العامة 
    

  موجز  
 للتوصـيات الـواردة يف قـرار        ة اجملتمع الدويل استجاب   بذهلا التقرير اجلهود اليت      هذا بيِّني  

اجلمعيـة  واصـلت فيـه       الـذي   بشأن الصحة العاملية والسياسة اخلارجية،     ٦٥/٩٥اجلمعية العامة   
إىل  ، ســعياً بــني الــصحة العامليــة والــسياسة اخلارجيــة وثيقني الــعالقــة والتــرابطدعمهــا للالعامــة 

 القـرار أيـضاً     أشـار و. لـسياسة العامـة   مـن جمـاالت ا    التنسيق واالتساق بني هذين اجملالني       سنيحت
أن السياسة اخلارجية ُتسهم على حنو أفضل يف هتيئـة بيئـة سياسـاتية عامليـة مالئمـة للـصحة                    إىل  

  .ة احلوكمة يف جمال الصحة العامليةالعاملية، ومواصلة حتسني فعالي

 
  

  .تأخر تقدمي التقرير لكي يعكس آخر التطورات * 
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 احلكومـات والنظـام املتعـدد األطـراف مـع           طريقة عمـل  يعرض التقرير أمثلة على     كما    
 يف جمـال     أفـضل  ج نتـائ   يف حتقيـق   لتـأثري وذلـك ل   مـسائل الـصحة،    يف تنـاول  عدد من القطاعـات     

ديـد  مدى قيام القطاعـات غـري قطـاع الـصحة، عـن طريـق احلوكمـة وحت                يستكشف   و .الصحة
وُتقـر االسـتنتاجات    . األولويات، بدعم الصحة العاملية مبا يشمل حتديد الفرص اجلديدة املتاحة         

باســتمرار احلاجــة إىل أن يتنــاول جمتمــع الــسياسة اخلارجيــة مــسائل الــصحة العامليــة، وإىل فهــم 
دول  الـ  يف اخلارجيـة    ات بني الصحة والـسياس    تساقمهية اال ألذه العالقة و  هل أفضل وأكثر تعمقاً  

ــضاء ــة األع ــة   بغي ــات الدولي ــذ االتفاق ــامل،    . تنفي ــرابط الع ــادة ت ــامني املاضــيني، أدَّت زي ويف الع
وضرورة التوصل إىل حلول شاملة ملسائل الصحة والتنمية، إىل إيالء قسط أكرب مـن االهتمـام                

 باملخــاطر واملــسؤوليات املــشتركة يف االعتــراف، و“ككــلاحلكومــة ”ملــا ُيــسمى اســتجابات 
وتـرِد أدنـاه توصـيات حمـددة فيمـا يتعلـق باحملـدِّدات              . لصحة العامـة وباملـساءلة املـشتركة      جمال ا 

  .االجتماعية للصحة
 مــن االجتمــاع البــارز الرفيــع املــستوى للجمعيــة العامــة لُّوضــع كــ، ٢٠١١يف عــام و  
فـريوس  املعين ب ، واالجتماع الرفيع املستوى     لوقاية من األمراض غري املعدية ومكافحتها     املعين با 

، يف صـدارة جـدول األعمـال الـدويل احلاجـة إىل اختـاذ إجـراءات                 اإليـدز /نقص املناعة البـشرية   
الـيت تـشمل   متعددة القطاعات ملعاجلة عوامل اخلطر املتصلة باألمراض، واالستجابات الـصحية         

أيــضاً بالنــسبة كمــا هــي احلــال و.  الــذي يرتكــز إليــه ذلــك الوقايــة والعــالج والنظــام الــصحي 
 داخـل القطاعـات     تقنيـة  و ية سياسـات   تـدخالت  سـتجابات ال تتطلـب ا   ،ف اإلمنائية لأللفية  ألهدال

ــواء وهبــدف ااألخــرى  ــراض المعاجلــةحت ــسية األم ــشرية   ؤثرة يف والظــروف املــ رئي ــصحة الب ال
  .بطريقة فعالة
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  احملتويات
الصفحة  

٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة  - أوال   
٦. . . . . . . . . . . . . . . . . من أجل الصحة العامليةحتسني تنسيق احلوكمة واتساقها وفعاليتها   -ثانيا   
٢٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تناول احملددات االجتماعية للصحة  - ثالثا   
٢٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . االستنتاجات  - رابعا  
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  مقدمة    - الأو  

 ٦٥/٩٥، بتوافــق اآلراء، قرارهــا  يف دورهتــا اخلامــسة والــستنياختــذت اجلمعيــة العامــة  - ١
 بــني  الــوثيقنيقــة والتــرابطالتــرف القــرار بالعاعو. بــشأن الــصحة العامليــة والــسياسة اخلارجيــة 

مــن التنــسيق واالتــساق بــني هــذين اجملــالني   عزيــزتلغــرض الــصحة العامليــة والــسياسة اخلارجيــة 
السياسة اخلارجية على حنو أفضل يف هتيئة بيئـة سياسـاتية           لكي تسهم   لسياسة العامة، و  جماالت ا 

  .عاملية مالئمة للصحة العاملية
) ٦٤/١٠٨  و ٦٣/٣٣(ن سـابقني للجمعيـة العامـة         إىل قـراري   ٦٥/٩٥ويستند القـرار      - ٢

تؤكــد هــذه و). A/64/365(وإىل التقريــر الــسابق املتعلــق بالــصحة العامليــة والــسياسة اخلارجيــة  
ــائق مجيعهــا  ــة    الوث ــسياسة اخلارجي ــآزر بــني الــصحة وال ــز لغــرض علــى أوجــه الت النــهوض تعزي

مثلـة  األ وتـشمل . قة منـسَّ  جهـود دوليـة   صعيد العـاملي عـن طريـق بـذل           الـ   علـى  أهداف الصحة ب
 األمـراض املعديـة الناشـئة واألوبئـة العامليـة، واجلهـود       كافحـة  تنـسيق اجلهـود مل   املعروضـة ددة  احمل

يف يف املـوارد البـشرية     القـائم   معاجلة الـنقص    جهود  املبذولة لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، و     
  . صحةجمال ال

 يف جمــال الــصحة العامليــة تتطلــب بــذل  كــذلك أن التحــديات٦٥/٩٥ر القــراويؤكــد   - ٣
. امليــة تــدعم الــصحة العامليــة مزيــد مــن اجلهــود املتــضافرة واملــستمرة للنــهوض ببيئــة سياســية ع  

  :ا يليالقيام مبرار حاجة البلدان إىل ــالقربز وجه اخلصوص، ُي وعلى
  حتسني تنسيق احلوكمة واتساقها وفعاليتها لصاحل الصحة العاملية  •  
 دور الدولــة واجلهــات املعنيــة األخــرى يف حتــسني تنــسيق احلوكمــة واتــساقها النظــر يف  •  

  وفعاليتها لصاحل الصحة العاملية
  .تعزيز تنسيق السياسات اليت تتناول احملدِّدات االجتماعية للصحة  •  
مــن أجــل  ارئيــسي ااالعتــراف باألمهيــة االســتراتيجية للــصحة بوصــفها عنــصر  جــرى و  - ٤

ــق األهــداف اإلمنا  ــا دوليــ   حتقي ــداف اإلمنائيــة لأللفيــة    ائيــة املتفــق عليه  وذكــر. ، مبــا فيهــا األه
ثالثـة  ل احملددوضوع  امل هي و ؛ يف صميم األهداف اإلمنائية لأللفية     تكمن الصحة   أنالعام   األمني

  .يف حتقيق معظمها إلحراز تقدم  أساسي بالغ األمهية وشرط،هدافمن تلك األ
 باحملـدِّدات االجتماعيـة واالقتـصادية الـيت تـؤثر يف            ايقـ ثا و الصحة والفقر ارتباط  ترتبط  و  - ٥

يكتسيان أمهية رئيسية يف التنميـة املـستدامة واالقتـصادية ومحايـة     مها التقدم يف اجملال الصحي، و   
كمــا أن الــصحة وراء ازديــاد األمهيــة الــسياسية ملــسائل األمــن والتنميــة االجتماعيــة         . البيئــة
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نــسان، وهــي تتــأثر هبــا أيــضا،  والتجــارة ومــسائل حقــوق اإل واالقتــصادية والقــضايا اإلنــسانية 
  .و واٍف يف حمافل األمم املتحدةمَّت مناقشة مجيع هذه املسائل على حنـت وقد
 املـستوى ومـؤمترات     الرفيعة، تناول عدد من االجتماعات      العديدةعوام  على مدى األ  و  - ٦

 ييف عــامو. ات الوطنيـة والدوليـة   االلتزامـ باإلضـافة إىل حتديـد   ،الـصحة مـسائل  القمـة واحملافـل   
ــة  ب مشلــت هــذه االجتماعــات مــؤمتر القمــة املعــين  ، ٢٠١١ و ٢٠١٠ ــة لأللفي األهــداف اإلمنائي

اإليــدز، واالجتمــاع الرفيــع /بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية املعــين واالجتمــاع الرفيــع املــستوى
وأتــاح هــذا . مكافحتــهالوقايــة مــن األمــراض غــري املعديــة و املــستوى للجمعيــة العامــة املعــين با 

األخــري ثــاين مناســبة فقــط لقيــام اجلمعيــة العامــة مبناقــشة قــضايا الــصحة يف اجتماعــات رفيعــة     
 يف إبــراز مــسألة ،كــثريةأخــرى اجتماعــات ، إىل جانــب ُتــسهم هــذه االجتماعــاتو. املــستوى

اذ  أمـام القطاعـات غـري قطـاع الـصحة للنظـر يف كيفيـة اختـ        االصحة، وإتاحة الفـرص يف آن معـ   
وحــدَّد تقريــر األمــني العــام املعنــون  . اإلجــراءات وحتديــد األولويــات للتــأثري يف نتــائج الــصحة  

العديـد  ) A/64/365 (“الفـرص والتحـديات االسـتراتيجية     : الصحة العاملية والسياسة اخلارجية   ”
مــن القطاعــات واملــسائل الــيت ميكــن أن تكــون ذات اهتمــام مــشترك لتحقيــق أهــداف الــصحة  

ويف املقابــل، فــإن الطريقــة الــيت تــضع هبــا القطاعــات غــري قطــاع الــصحة  . خلارجيــةوالــسياسة ا
ــها    ــات اخلاصــة بكــل من ــة (األولوي ــصاد واهلجــرة والتخطــيط احلــضري   كالبيئ والتجــارة واالقت
استكــشاف ينطــوي يف هــذا الــصدد، و. تــؤثر يف صــحة النــاس) والزراعــة والــسياسة اخلارجيــة

 علــى فهــم أفــضل لطريقــة تــأثر نتــائج الــصحة   “الــصحة مــن أجــل ة العامليــوكمــةاحل”مفهــوم 
  . جمتمعة وىدابأسلوب إدارة هذه القطاعات، فر

 اســتراتيجيات الوقايـــة  زيــادة يف ذلــك   الــصحة العامليــة، مبــا    ألة مــس تنــاول  ويتطلــب   - ٧
ني علـى   سياسـي  اودعم اظم الصحة العامة والرعاية الصحية، التزام      نُ اتقدرتعزيز  واالستجابة و 
 أطــر وطنيــة ســياق يف ا العمــل معــ ومــن شــأن.اســتجابات متعــددة القطاعــاتو يــعمــستوى رف

ــة  ــدان واجملتمعــات     ودولي ــوزارات املتعــددة داخــل البل ــيح لل والنظــام املتعــدد  معتــرف هبــا أن ُيت
رتكـز   وت .قيق نتائج مستدامة  ، حت املنظمات غري احلكومية والقطاع اخلاص     فضالً عن    األطراف،

املعــين الرفيــع املــستوى جلمعيــة العامــة االــصادرة عــن اجتمــاع  “ككــلاحلكومــة ”اســتجابات 
، علـى حنـو   )، املرفـق ٦٦/٢قـرار اجلمعيـة العامـة     (لوقاية من األمراض غري املعدية ومكافحتها    با

مـــا ورد يف اإلعـــالن الـــسياسي، علـــى ضـــرورة اختـــاذ إجـــراءات منـــسَّقة متعـــددة القطاعـــات  
  .ءلة املشتركةواالستفادة من املعلومات من أجل دعم املسا

أزمات املـال وأسـعار األغذيـة والوقـود الـيت يعـاين منـها العـامل منـذ عـام                     كان لتزامن   و  - ٨
ونـشوء أمـراض معديـة جديـدة،        الكوارث الطبيعية الكبرية وتفشي األوبئـة       ، فضالً عن    ٢٠٠٨
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 التــرابط بــني العــامل ومؤســساته  آثــار كــبرية علــى صــحة النــاس، ممــا يقــيم الــدليل علــى زيــادة   
احلــصول علــى الرعايــة لعــدم املــساواة يف فــرص وعــالوة علــى ذلــك، ميكــن . حتديــد احللــول يف

أن تعـدد األطـراف     املنظام  الصحية أن تشتد يف أوقات األزمات هذه، وأن تقتضي بالتايل من ال           
، وأن يكفـل بـذل جهـود خاصـة للحفـاظ       وضع سياسات احلماية االجتماعيـة     يفدعم البلدان   ي

  . خالل هذه الفتراتالرعاية الصحية األولية مهام الصحة العامة وعلى 
ــة املعن   - ٩ ــةوعرضــت اللجن ــة     ي ــرار الالحــق جلمعي ــصحة، مث الق ــة لل  باحملــدِّدات االجتماعي

، خطــة عمــل متثــل نقطــة حتــوُّل لــدعم اســتخدام الــصحة كعدســة    )١٤-٦١(الــصحة العامليــة 
ات مــن أجــل تعزيــز الــصحة للــسياسة اخلارجيــة، وكــذلك لتنــاول اإلجــراءات املتعــددة القطاعــ

واحملدِّدات االجتماعية للصحة هي الظروف اليت يولَـد فيهـا النـاس وينمـون              . )١(بشكل ملموس 
د هـذه الظـروف مـن خـالل         دوتتحـ . ويعيشون ويعملون ويهرمون، مبا يف ذلك النظام الصحي       

ــدور       ــيت ب ــي، ال ــوطين واحملل ــوارد علــى املــستوى العــاملي وال ــسلطة وامل ــال وال ــع امل ــأثر توزي ها تت
عــدم وتــشكل احملــدِّدات االجتماعيــة للــصحة الــسبب الرئيــسي ألوجــه . باخليــارات الــسياساتية

 حـوال يف األ الفروق غري املنـصفة الـيت ميكـن جتنبـها           يف   املتمثلة   - على الصعيد الصحي  املساواة  
  .  وفيما بينهاالصحية داخل البلدان

ــاميف الو  - ١٠ ــت  املاضــي،ع ــم املتحــ   عمل ــضاء  وكــاالت األم ــدول األع ــى دة وال ــذ عل تنفي
.  اجتماعات األمم املتحدة الرفيعـة املـستوى       التوصيات وااللتزامات احملددة الواردة يف إعالنات     

وأدى ذلك إىل تزايد احلاجـة إىل كفالـة تنـسيق واتـساق وفعاليـة اجلهـود القطريـة، سـواء علـى                       
  .املستوى اجلماعي أو الفردي

  
  اتساقها وفعاليتها من أجل الصحة العامليةحتسني تنسيق احلوكمة و  - ثانيا  

عـدداً مـن   ) A/65/399(والـسياسة اخلارجيـة      عن الـصحة العامليـة    يعرض التقرير السابق      - ١١
ــة والــصكوك املــستخدمة علــى     ــربامج التنظيمي ــُنهج وال ــدويل واإلقليمــي  كــل مــن  ال ــصعيد ال ال

ــسياسات        ــني ال ــساق ب ــسيق واالت ــز التن ــن أجــل تعزي ــوطين م ــة،   العاملوال ــسياسة اخلارجي ــة وال ي
ستكــشاف مواصــلة ااألساســي مــن أجــل التقريــر وفر يــو.  الــصحةتــائجيف حتــسني نُيــسهم  مبــا

صحة  الــتــساق بــنيزيــادة فعاليــة التنــسيق واالهبــدف العمليــات واهلياكــل الــيت ميكــن حتــسينها  
  .العاملية والسياسة اخلارجية

__________ 
ع ـاملوقـ متــاح علــى  ، )“دــل واحــي غضون جيــتضييق الفجوة ف” (Closing the gap in a generation: رــانظ  )١(  
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ــن      - ١٢ ــد مـ ــارب بـــني العديـ ــل والتقـ ــة التفاعـ ــضي عمليـ ــر  وتقتـ ــل اخلطـ ــباب وعوامـ األسـ
وإســهاماهتا، وتــوافر خمتلــف   يف هــذه العمليــة  املؤســسات املــشارِكة  واألمــراض، فــضال عــن   

ــة، ت     ــة وغــري املُلزم ــة، املُلزم ــصكوك الدبلوماســية والقانوني ــضي ال ــام   قت ــن االهتم ــد م ــالء مزي إي
يف جمـال  وبالتايل، فإن حتـسني احلوكمـة       . لالتساق على نطاق السياسات القطاعية واملؤسسات     

 قيــام القطاعــات غــري قطــاع الــصحة، عــن طريــق   استكــشاف مــدىالــصحة العامليــة يــستدعي 
. احلوكمة وحتديد األولويات، بدعم الصحة العامليـة مبـا يـشمل حتديـد الفـرص اجلديـدة املتاحـة                  

ويــرِد أدنــاه عــدد مــن األمثلــة الــيت تبــيِّن كيفيــة اعتمــاد األولويــات القائمــة واجلديــدة يف جمــال    
  .  القطاعاتةتعدداملهج ُنالعلى  العاملية الصحة
تنفيـذ الـربامج   فـإن  ة على سلسلة من التـدخالت التقنيـة،   ح الص  ينطوي جمال   حني ويف  - ١٣

للمـسائل املألوفـة علـى       اهتمـام     إيـالء  يتطلـب ) ربامج املتعددة القطاعـات   مبا يف ذلك ال   (الصحية  
 ختـصيص  :الـوطين وحلَّهـا، وهـي   مستوى السياسة اخلارجيـة وصـانعي القـرارات علـى الـصعيد         

شتركة؛ املـساءلة املـ   و ؛فعاليـة املعونـة   وامللكية الفكريـة؛    ونقل التكنولوجيا؛   والتجارة؛  و؛  املوارد
يـويل مفهـوم    يف مـوازاة ذلـك،      و. مفـاهيم األمـن البـشري     والـسيادة الوطنيـة؛     ونوعية احلكـم؛    و

ملتعــدد القطاعــات، باعتبــار أنــه التنميــة املــستدامة املزيــد مــن االهتمــام للــصحة علــى املــستوى ا 
 فحـسب،   - االقتـصادي واالجتمـاعي والبيئـي        -ة  يسعى ألن جيمع ليس بني اجملـاالت الثالثـ        ”

واحلكومات، واألعمال التجارية، واجملتمع املـدين،      ،  بل أيضاً بني البلدان املتقدمة النمو والنامية      
 “قبلـــةألجيـــال احلاضـــرة واملاواملدينـــة والريـــف، وواملعـــارف العلميـــة، والـــسياسات العامـــة،  

)A/CONF.216/PC/2موجز ، .(  
ة لتحـسني احلوكمـة يف جمـال الـصحة العامليـة            لحّـ م مبا ُيعد حاجـة      ادمل املضي قُ  ويشكِّ  - ١٤

وآثارها علـى حتديـد األولويـات، واختـاذ اإلجـراءات املتعـددة القطاعـات، واسـتعراض الفـرص                   
ــشأن املــ     ــدول األعــضاء للتفــاوض ب ــام ال ــابرة   املتاحــة أم ــصعبة، وال ســيما املــشاكل الع سائل ال

 بالـــصحة كأحـــد العوامـــل الـــيت ُتـــسهم يف النمـــو االقتـــصادي واالســـتقرار  اللحـــدود، اعترافـــ
قـت  ثِّووقـد   . املنـافع العامـة العامليـة     باعتبارهـا إحـدى     االجتماعي وتتأثر هبما، وكذلك بدورها      

الــيت تفرضــها علــى الــدول األعــضاء  أمهيــة اللــوائح الــصحية الدوليــة وااللتزامــات ا جيــداتوثيقــ
ا  دوليـ اوعلى منظمة الصحة العاملية لالستجابة لنـشوء أي مـن الطـوارئ اجلديـدة الـيت تـثري قلقـ                 

  .جمال الصحة العامة يف
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  االتساقومنابر لتحقيق مزيد من التنسيق     
ر الـيت  الـصحة والـسياسة اخلارجيـة، تعـد املنـاب       االهتمامـات يف جمـايل      نظراً للعالقـة بـني        - ١٥

تضم الدول األعضاء للتفاوض بشأن االهتمامات ذات النتائج العابرة للحـدود وبعـض مـسائل               
  .التساقالسياسة اخلارجية احملددة، يف غاية األمهية لتحسني التنسيق وا

ــة نقطــة        - ١٦ ــة ومنظمــة الــصحة العاملي ــة الــصحة العاملي وعلــى الــصعيد الــدويل، تعتــرب مجعي
هـة  وملّـا كانـت منظمـة الـصحة العامليـة الـسلطة املوجَّ            . ة الـصحية العامليـة    االلتقاء ملناقشة السياس  

واملنسقة للعمل الدويل يف جمال الـصحة ووكالـة األمـم املتحـدة املتخصـصة يف الـصحة العامليـة،            
.  تعمـل منـذ وقـت طويـل مبثابـة الوكالـة الـيت تـضع املعـايري واملقـاييس الـصحية وترصـدها                        يفه

. نوعهـا بـسبب واليتـها املؤسـسية، وسـلطتها القانونيـة وخرباهتـا الفنيـة               وتعد املنظمة فريدة من     
وبعد تسييس العديد من املسائل الـصحية العامليـة كـثرياً وخروجهـا مـن الـساحة التقنيـة البحتـة                     
للــصحة العامــة علــى الــصعيد العــاملي، فإهنــا حتظــى مبكانــة هامــة مــن الناحيــة االســتراتيجية يف     

واسـتجابة لـذلك، تطـور دور املنظمـة يف          . جية وسياسـات التنميـة    جدول أعمال السياسة اخلار   
  .املفاوضات احلكومية الدولية ويف خنبة من صكوك السياسة اخلارجية

وبعد أن بدأت القضايا الصحية تتطرق إىل مسائل أكثر تعقيدا وإثارة للجـدل، بـدأت                - ١٧
ملـسائل الـصحية، مبـا يف ذلـك         مجعية الصحة العاملية تشارك على حنو أكرب وبشكل استباقي يف ا          

وكجـزء مـن   . التـرابط بـني الـسياسة اخلارجيـة والـصحة العامليـة        تعّمـق   املبادرات واألنشطة اليت    
الوالية الدستورية للمنظمة، تستخدم هي ومجعيـة الـصحة العامليـة الـصكوك الرئيـسية للـسياسة                 

واالتفاقيـة اإلطاريـة    ) ٢٠٠٥(مثل اللوائح الصحية الدولية     (اخلارجية مثل املعاهدات واألنظمة     
مثـل الفريـق العامـل احلكـومي        (  واألفرقـة العاملـة احلكوميـة الدوليـة          ،))٢٠٠٣(ملكافحة التبغ   

الــدويل املعــين بالــصحة العامــة واالبتكــار وامللكيــة الفكريــة، والفريــق العامــل املفتــوح العــضوية  
تبــادل عينــات : اإلنفلــونزاالتــابع لالجتمــاع احلكــومي الــدويل املعــين بالتأهــب جلائحــة فــريوس  

ــريوس ا ــد األخــرى    إلف ــى اللقاحــات والفوائ ــونزا واحلــصول عل ــل للخــرباء   ،نفل ــق العام  والفري
التمويــل والتنــسيق، والفريــق العامــل احلكــومي الــدويل : االستــشاريني بــشأن البحــث والتطــوير

يس، واملقلـدة،   املعين باستعراض خمتلف االقتراحات بشأن املنتجات الطبيـة غـري املطابقـة للمقـاي             
للممارسـات  العامليـة   مثـل املدونـة     (، واعتماد الدول األعضاء قوانني طوعيـة        )واملزيفة، واملزورة 

ويعـد القـرار الـذي اختـذه مـؤخراً          ). الـدويل ستوى  املتعلقة بتوظيف العـاملني الـصحيني علـى املـ         
الـصحة  ”ملعنـون  ، ا)EUR/RC60/R6(املكتب اإلقليمي ألوروبا التـابع ملنظمـة الـصحة العامليـة،           

تعـبريا عـن     “الصحة العامة هي الصحة العامليـة     : يف السياسة اخلارجية والتعاون من أجل التنمية      
  .شاركة املنظمة املتزايدة يف هذا اجملالم
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وقد اعتمدت اجلهود الرامية للنهوض بالصحة داخـل األمـم املتحـدة علـى اإلجـراءات                  - ١٨
 العامــة، يف االجتمــاع الــسنوي للمجلــس االقتــصادي الــيت اختــذهتا الــدول األعــضاء يف اجلمعيــة

وخـالل الـدورة    . املختلفـة، فـضال عـن آليـات التنـسيق يف األمـم املتحـدة              أجزائه  واالجتماعي و 
اخلامسة والستني للجمعيـة العامـة، نظـرت الـدول األعـضاء، يف قـرارات بـشأن مـسائل صـحية           

القـرار  (، واألمراض غري املعديـة      )٦٥/١ار  القر(حمددة مثل األهداف اإلمنائية لأللفية واعتمدهتا       
ــة  )٦٥/٢٣٨ ــخاص ذوي اإلعاقــ ــرار (، واألشــ ــوالدة  )٦٥/١٨٦القــ ــور الــ ــرار (، وناســ القــ
وعـدة  ) ٦٥/٤القـرار   (لتعزيز التعليم والصحة والـسالم      بوصفها وسيلة   ، والرياضة   )٦٥/١٨٨

 ٦٥/١٣٥ و ٦٥/١٣٣القـــرارات (قـــرارات بـــشأن االســـتجابات يف جمـــال العمـــل اإلنـــساين  
  ).٦٥/٢٦٤ و ٦٥/١٧٧ و ٦٥/١٥٧ و ٦٥/١٣٦ و

وشــاركت املنظمــة بنــشاط يف هيئــات تنــسيق األمــم املتحــدة الرفيعــة املــستوى، مبــا يف    - ١٩
ذلك اهليئات اليت تضم رؤساء وكاالت، لتحقيـق قـدر أكـرب مـن التنـسيق والتماسـك واحللـول             

ومــن بــني أهــم هــذه . انــاتمــن خــالل تــوفري القيــادة بــشأن املــسائل الــصحية داخــل هــذه الكي
. العناصر جملس الرؤسـاء التنفيـذيني يف منظومـة األمـم املتحـدة املعـين بالتنـسيق وآلياتـه الفرعيـة                    

 جلنة األمم املتحـدة املعنيـة   -عالوة على ذلك، توفر فرق العمل الدائمة املخصصة احملددة املدة           
فرصـاً   -بكة األمم املتحدة للمحيطـات      باملوارد املائية، وشبكة األمم املتحدة املعنية بالطاقة وش       

  .حلل املشاكل املشتركة ووضع توصيات تتعلق بالسياسات العامة
ويف حني تتيح األمم املتحدة فرصة للدول لكي تعمل معـا لتحديـد احللـول اجلماعيـة،                   - ٢٠

وتوظـف  . ازدادت أمهية وإشراك أصحاب املصلحة من غري الدول بسرعة يف السنوات املاضـية            
 املتحــدة آليــات لكــي تتمتــع اجلهــات الفاعلــة غــري احلكوميــة بــصفة مراقــب يف اهليئــات    األمــم

اإلدارية التابعة للمنظمة، فضال عن أساليب رمسية أكثر لرعاية احلـوار حـول عـدد مـن املـسائل                  
املبـادرات الـصحية العامليـة،      توسـعت كـثريا     ومـع ازديـاد االهتمـام بالـصحة،         . الربناجمية والتقنية 

ت بني القطاعني العـام واخلـاص، واملؤسـسات، واملنظمـات غـري احلكوميـة، وهيئـات                 والشراكا
مناذج تنظيميـة جديـدة، مثـل الـصندوق العـاملي ملكافحـة اإليـدز         ذلك  شمل  يو. القطاع اخلاص 

. والسل واملالريا، والتحالف العاملي للقاحات والتحصينات اليت تطورت كمؤسسات مـستقلة          
وضـعتها املنظمـة والـيت اعتمـدت يف مجعيـة الـصحة العامليـة لعـام            وتضم سياسة الشراكات الـيت      

ــة مــع خمتلــف      ٢٠١٠ ــة مــشاركة منظمــة الــصحة العاملي  جمموعــة مــن املعــايري الــيت حتكــم كيفي
وكانــت ســبل زيــادة املواءمــة بــني أصــحاب املــصلحة مجيعــاً داخــل البلــد وعلــى     . الــشراكات

بعض هـذه الكيانـات، ضـمن الـشراكة         الصعيد الدويل موضع نقاش يف كل من جمالس إدارات          
الصحية امليسرة الدولية املشتركة بـني منظمـة الـصحة العامليـة والبنـك الـدويل، وجلنـة املـساعدة                    

  .اإلمنائية التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي
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ــشأ        - ٢١ ــة للحــوار يف خمتلــف القطاعــات ب ــصفة التمثيلي ــز ال ن واســتجابة للحاجــة إىل تعزي
املسائل ذات الصلة باملساعدة، وبالتـايل يف الـسياسة اخلارجيـة، فقـد مت إصـالح الفريـق العامـل                    
ــدة         ــصادي لتوســيع قاع ــدان االقت ــة يف املي ــاون والتنمي ــة التع ــابع ملنظم ــة الت ــة املعون املعــين بفعالي

متثيــل واســع النطــاق للبلــدان، واملنظمــات املتعــددة األطــراف،    (أصــحاب املــصلحة املتعــددين  
واملنظمات غري احلكومية، ومجعيات القطاع اخلاص، والصناديق العامليـة، ومؤسـسات التمويـل             

. برعاية منظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتـصادي           ) الدولية، واملنظمات احلكومية الدولية   
وعلى حنو مشابه، سـيعقد منتـدى التعـاون اإلمنـائي التـابع للمجلـس االقتـصادي واالجتمـاعي،                   

 يضم البلدان الناميـة واملتقدمـة، والربملـانيني ومنظمـات اجملتمـع املـدين واحلكومـات احملليـة             الذي
  . ملناقشة التعاون يف جمال التنمية٢٠١٢والقطاع اخلاص، اجتماعا يف دورة اجمللس لعام 

اجلوهريــة لتحــسني اإلدارة العامليــة للــصحة علــى الــصعيد الــوطين تعزيــز   مــور ومــن األ  - ٢٢
وطنيـة مـن خـالل حتديـد خطـط واسـتراتيجيات صـحية وطنيـة حمـددة بـشكل أفـضل،                      امللكية ال 

ودعم أصحاب املصلحة املتعددين هلذه اخلطط، واحلصول على اهتمام رفيع املستوى بالـصحة             
ــة   ــة واالســتدامة    اوضــمان قابلي ــؤ، والتمويــل الــذي يتــسم باملرون ــوطين  (لتنب علــى الــصعيدين ال

ورصــد وتقيــيم فــرص احلــصول علــى اخلــدمات الــصحية،  يف ملعاجلــة عــدم املــساواة  ) والــدويل
ــز      ــة؛ وتعزي ــادة مواءمــة وتنــسيق املــساعدة اخلارجي ــائج واســتخدامها لتعقــب املــساءلة، وزي النت

وهي تتجسد باعتبارها مبادئ الشراكة الصحية الدولية، الـيت         . الروابط بني القطاعات املختلفة   
وينطـوي كـل مـن إعـالن بـاريس بـشأن            .  أمانـة  توفر هلا منظمة الصحة العامليـة والبنـك الـدويل         

فعالية املعونة وبرنامج عمل أكرا، غري امللزمني، على تـدابري بـشأن زيـادة تعزيـز الـصحة داخـل                    
ــة،        ــة الوطني ــل امللكي ــادئ مــن قبي ــرارات املتعــددة القطاعــات اســتنادا إىل مب ــدان واختــاذ الق البل

وســيتطرق املنتـدى الرفيــع املــستوى الرابــع  . ةواالسـتدامة، والقــدرة علــى التنبـؤ، وفعاليــة املعونــ  
 ٢٠١١نـوفمرب  /بشأن فعالية املعونة الذي سيعقد يف بوسان، مجهورية كوريا، يف تشرين الثـاين           

ــالء اهتمــام خــاص للــصحة      املتعلقــة بسائل املــإىل  ــة بــصورة أعــم، مــع إي ــة املعون تحــسني فعالي
نفس حيظـى بـ   لبلـدان،   اليت تتـدفق إىل ا    كبرية  الساعدات  وإىل جانب امل  . كاشفا اباعتبارها قطاع 

  .التعاون بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثيكل من القدر من األمهية 
ــة املــستدامة، ســيقوم مــؤمتر األمــم       - ٢٣ ــروابط اهلامــة بــني الــصحة والتنمي وباإلشــارة إىل ال

تزامـــات باســـتعراض التقـــدم احملـــرز إزاء االل) ٢٠+ ريـــو  (٢٠١٢املتحـــدة للتنميـــة املـــستدامة 
، )١٩٩٢ (٢١، وجـــدول أعمـــال القـــرن  )١٩٧٢(الـــسابقة الـــواردة يف إعـــالن ســـتوكهومل  

خطــة (، ومــؤمتر القمــة العــاملي للتنميــة املــستدامة  )١٩٩٢(وإعــالن ريــو بــشأن البيئــة والتنميــة  
ومـــن املواضـــيع الـــيت ســـتجري مناقـــشتها يف املـــؤمتر اإلطـــار ). ٢٠٠٢(جوهانـــسربغ للتنفيـــذ 
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ملستدامة الـذي يهـدف إىل حتـسني االتـساق بـني املـسائل االقتـصادية والبيئيـة                  املؤسسي للتنمية ا  
  .مناقشة طبيعة العالقات واهلياكل املؤسسيةأيضا وميكن . واالجتماعية

، عملــت عــدة وكــاالت تابعــة لألمــم املتحــدة معــا لتطبيــق أســاليب    ٢٠١١ويف عــام   - ٢٤
 ويف الوقت نفسه، إتاحة منابر للحـوار        مبتكرة لزيادة االستجابات املتعددة القطاعات للصحة،     

وهــي تــشمل جلنــة األمــم املتحــدة . املتعــدد األطــراف، ويف بعــض احلــاالت، إجــراء مفاوضــات
منظمـة الـصحة العامليـة واالحتـاد الـدويل      (للمعلومات واملـساءلة حـول صـحة النـساء واألطفـال        

ح العـضوية بـشأن جائحـة       ، واالستنتاجات اليت توصـل إليهـا الفريـق العامـل املفتـو            )لالتصاالت
، واحلـد   )منظمة الصحة العاملية مع مـسامهات مـن املنظمـة العامليـة للملكيـة الفكريـة               (األنفلونزا  

ــة  ــة االجتماعيـ ــة  (األدىن للحمايـ ــة الـــصحة العامليـ ــة ومنظمـ ــة العمـــل الدوليـ ــود )منظمـ ، واجلهـ
ـــلألم املــشتركة ــساء   ـ ــاة الن ــة إىل إنقــاذ حي  واألطفــال حــديثي  م املتحــدة لتــسريع اجلهــود الرامي
منظمـة  : “(H4 Plus)مبجموعتـها املوسـعة   املنظمات األربع العاملة يف جمـال الـصحة   ”(الوالدة 

ــسكان     ــدة للـ ــم املتحـ ــندوق األمـ ــة، وصـ ــصحة العامليـ ــة     ،الـ ــدة للطفولـ ــم املتحـ ــة األمـ ومنظمـ
والبنــك الــدويل، وبرنــامج األمــم املتحــدة املــشترك املعــين بفــريوس نقــص املناعــة   ، )يونيــسيف(

  .))اإليدز/(البشرية
 يف عـام    - جلنة األمم املتحدة للمعلومات واملساءلة حول صـحة النـساء واألطفـال             - ٢٥

األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة، طلـب األمـني العـام           املعين ب لقمة  ملؤمتر ا ، وعلى سبيل املتابعة     ٢٠١٠
تـائج الـيت حتققـت      من منظمـة الـصحة العامليـة تنظـيم جلنـة لألمـم املتحـدة لتتبـع االلتزامـات والن                   

رئـيس  برئاسـة كـل مـن       واقترحـت اللجنـة     . لتنفيذ االستراتيجية العاملية لصحة النساء واألطفال     
ملدير العام ملنظمة الـصحة العامليـة،       ارئيس  ال مجهورية ترتانيا املتحدة ورئيس وزراء كندا، ونائيب      

الرقابــة واملــساءلة بــشأن واألمــني العــام لالحتــاد الــدويل لالتــصاالت، إطــارا لإلبــالغ العــاملي، و 
ــيت    ــال، ال ــساء واألطف ــسية يف ا صــحة الن ــة رئي ــة   حتظــى بأمهي ــصحة العاملي ــة بال ــشات املتعلق ملناق

ستة أشهر، جدوى وجود هنـج      على وجودها   نت اللجنة، اليت مضى     برهو. والسياسة اخلارجية 
ــي القطاعــ    ــني ممثل ــع ا    (اتموحــد ب ــراف، واجملتم ــددة األط ــة، والوكــاالت املتع ــدين، احلكوم مل

ــة   لتت)  والقطــاع اخلــريي ،والــشراكات بــني القطــاعني العــام واخلــاص   ــائج، بغي ــع املــوارد والنت ب
  .املساءلة حتسني
علــى إدارة الــصحة احملــددة  يكمــن أحــد األمثلــة - إطــار التأهــب جلائحــة األنفلــونزا  - ٢٦

 )٢(نفلـونزا إلالعاملية يف اختتام مفاوضات الدول األعضاء بنجـاح بـشأن إطـار التأهـب جلائحـة ا                
__________ 

تبـادل فريوسـات األنفلـونزا      : انظر التقرير الذي قدمه الفريـق العامـل املفتـوح العـضوية املعـين بالتأهـب جلائحـة األنفلـونزا                     )٢(  
 ).٦٤/٨ ج ، منظمة الصحة العاملية،مجعية الصحة العامليةتقرير (د األخرى واحلصول على اللقاحات والفوائ
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كجزء من الفريق العامل املفتوح العضوية لالجتماع احلكومي الدويل املعـين بالتأهـب ملواجهـة               
. تبـادل فريوسـات األنفلـونزا واحلـصول علـى اللقاحـات والفوائـد األخـرى               : جائحة األنفلـونزا  

مل وكان اإلطار نتيجة للسياسة اخلارجية املنسقة واملفاوضـات بـشأن الـسياسة الـصحية، ويـش               
مدخالت مل تقدمها الدول األعضاء فحسب، بل كذلك من التفاعالت املنفـصلة الـيت قدمتـها                

وينــشئ نظامــاً شــفافاً وعــادالً  . املنظمــات غــري احلكوميــة وجهــات القطــاع اخلــاص املــشاركة  
وفعاالً لتبادل فريوسات جائحة األنفلونزا اليت ميكن أن تـصيب البـشر، وتقاسـم املنـافع، مبـا يف                   

صول علـى اللقاحـات وتوزيعهـا بأسـعار معقولـة، والتـشخيص والعـالج للمحتـاجني،                 ذلك احل 
وكانـــت املـــسامهة يف هـــذه املفاوضـــات . وال ســـيما يف البلـــدان الناميـــة، يف الوقـــت املناســـب

دراسات فنية أجرهتا منظمة الصحة العاملية، واستعراض براءات االختراع ذات الصلة مـن قبـل               
  .الفكرية، على النحو الذي طلبته الدول األعضاءاملنظمة العاملية للملكية 

 تــشكل مبــادرة احلــد األدىن مــن احلمايــة     - احلــد األدىن مــن احلمايــة االجتماعيــة     - ٢٧
االجتماعيـة الـيت تـشارك يف قيادهتـا منظمـة العمـل الدوليـة ومنظمـة الـصحة العامليـة مثـاال علــى            

وبالعمـل معـا،    . ن الصحي واالجتمـاعي   جمموعة متكاملة من السياسات اليت تعاجل مسائل التباي       
 وكالــة مــن وكــاالت ١٨تقــوم منظمــة العمــل الدوليــة ومنظمــة الــصحة العامليــة، باإلضــافة إىل 

مـن  (األمم املتحدة األخرى وأربع منظمـات دوليـة غـري حكوميـة، مبعاجلـة قـضايا أمـن الـدخل                     
اإلعالـة، واسـتحقاقات    خالل التحويالت االجتماعية، مبا يف ذلك املعاشات التقاعدية، ودخـل           

، هبـدف متكـني اجملتمعـات احملليـة وكفالـة حـصول       )الطفل، واستحقاقات العجـز ومـا إىل ذلـك        
ــة األساســية     ــى اخلــدمات االجتماعي ــراد عل ــا   (األف ــيم وغريه ــسكن والتعل ــاه وال ــصحة واملي ). ال

شتركة وكانت قد انبثقت أصال باعتبارها عنصراً من تسعة عناصر الستجابة األمـم املتحـدة املـ               
لألزمـة املاليــة، وقــد أقــر جملـس الرؤســاء التنفيــذيني يف منظومــة األمـم املتحــدة ورؤســاء الــدول    

وتطـور هـذا املفهـوم    . ٢٠١٠واحلكومات احلد األدىن للحماية االجتماعية يف قمة األلفية لعام       
كنمـوذج  ليصبح وسيلة التباع هنج أكثر تكامال وإنصافاً لتحقيق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة، و              

وحصل احلد األدىن للحماية االجتماعية على اهتمام أكرب من خـالل           . ٢٠١٥للتنمية بعد عام    
  .إبرازه يف خطة العمل للتنمية جملموعة العشرين

واهلـدفان اإلمنائيـان      األربع العاملـة يف جمـال الـصحة مبجموعتـها املوسـعة            املنظمات  - ٢٨
ة يف التنسيق عـن طريـق تعـاون وكـاالت معينـة              إن من املمكن حتقيق الكفاء     - ٥  و ٤لأللفية  

ويف سـياق متابعـة مـؤمتر القمـة بـشأن األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة،                 . من وكاالت األمم املتحـدة    
، شــجع األمــني العــام جمموعــة مــن وكــاالت األمــم املتحــدة،    ٥  و٤وعلــى األخــص اهلــدفني  

 علـى التعـاون معـا للتعجيـل         “املنظمات األربـع العاملـة يف جمـال الـصحة مبجموعتـها املوسـعة             ”
ل تلــك الكيانــات أيــضا وتــشكِّ. واألطفــال حــديثي الــوالدةبــإحراز تقــدم يف جمــال صــحة األم 
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ــسيني   ــيني الرئي ــشركاء التقن ــرأة      الال ــصحة امل ــة ل ــم املتحــدة العاملي ــام لألم ســتراتيجية األمــني الع
لكفالــة حــصول  وهــي خريطــة طريــق الختــاذ إجــراءات مجاعيــة علــى الــصعيد العــاملي ،والطفــل

اجلميع على اخلدمات الصحية األساسية والتدخالت املنقذة للحياة الـيت ثبتـت جـدواها وذلـك              
ــصحية     ــنظم ال ــز ال ــق تعزي ــن طري ــد . ع ــد أع ــعة  وق ــة املوّس ــه  ت اجملموع ــشتركة لعمل ــرامج م  اب

ــا ــديثي الـــوالدة  يتعلـــق بـــصحة األم  فيمـ ــال حـ ــا، واألطفـ ــدان مثـــل إثيوبيـ ــستانيف بلـ  ، وأفغانـ
وحــددت اجملموعــة املوّســعة أيــضا    .  ومجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة ونيجرييــا   ،وبــنغالديش

 يف ا ومـسؤولياهت  ا املقـدم علـى الـصعيد القطـري ودور أطرافهـ           ايف إطـار دعمهـ    الثغرات القائمـة    
 خطــة ت بلـدا لكفالـة التنـسيق الفعـال، ووضـع     ٢٥البلـدان حمـور التركيـز العـايل البـالغ عـددها       

 بتنـسيق الـدعم يف بعـض        تثـات مـشتركة للـدعم الـتقين، واضـطلع          بع تعمل مشتركة، وأوفد  
  .من وفيات األمهاتتعاين العبء األكرب البلدان اخلمسة والعشرين اليت 

بوصـــفها اهليئـــة الداعمـــة ذات الوكـــاالت املـــشتركة يف اجملموعـــة املوّســـعة، وقـــررت   - ٢٩
رب، تــويل إدارة متابعــة العــبء األكــ/الوجــود الواســع النطــاق يف البلــدان ذات الــدخل املــنخفض

دعـم قـائم علـى      من خالل ضمان تقـدمي      ستراتيجية العاملية وذلك    الااللتزامات املتعهد هبا إزاء ا    
املساواة، ومتكامل ومنسق إىل اخلطط الصحية للبلـدان، واالمتثـال التـام ملبـادئ إعـالن بـاريس            

آزر يف مجيــع جوانــب بــشأن فعاليــة املعونــة وبرنــامج عمــل أكــرا، مــع االســتفادة مــن أوجــه التــ 
ألقـران وأفـضل    لبلـدان ا  ، والـتعلم مـن ا     األدلةالتدخالت القائمة على    وتقاسم  القطاع الصحي،   

الــصحة /واألطفــال حــديثي الــوالدةاملمارســات الــيت مــن شــأهنا اإلســهام يف حتــسني صــحة األم 
لــصعيد اإلجنابيــة، واالســتفادة مــن القيمــة املــضافة لكــل وكالــة مــن الوكــاالت املوجــودة علــى ا

  .القطري للتعجيل بتحقيق نتائج تتماشى مع عمليات التنسيق اجلارية
 يعتمــد نظــام املــساعدات اإلنــسانية يف معاجلــة الكــثري مــن       - االســتجابة اإلنــسانية   - ٣٠

حاالت الطوارئ املعقدة يف العامل واالستجابة هلا، مبا فيها العدد املتزايد من األزمات الـضخمة               
علـى إطـار عمـل هيوغـو وكـذلك علـى آليـات         )  واليابـان  ، وهـاييت  ،شـوهد يف باكـستان     كما(

لتحديــد األولويــات ) بــني الوكــاالتمثــل اللجنــة الدائمــة املــشتركة (التنــسيق الواســعة النطــاق 
وارث ـدد الكــــــــعوأدى تـزايــــد . وكفالـــة التنـــسيق الـــشامل للقطاعـــات وأصـــحاب املـــصلحة

ــ ــة بــ ٢٠١٠ يف عــام ٣٧٣(ة ـالطبيعي ــا يقــرب مــن  إىل ) ٢٠٠٩ عــام  يف٣٢٨ ـ مقارن ــل م  مقت
يف أضـرار تقـدر     التـسبب    آخـرين و   ماليني شـخص   ٢٠٨شخص واإلضرار بنحو     ٢٩٧ ٠٠٠

أكثـر مـن اثـنيت    (وقد زادت حاالت الطوارئ املعقـدة     ). A/66/81نظر  ا(  دوالر اليني م ١١٠ ـب
، والرتاعـــات املـــسلحة مـــن الـــضغوط علـــى ) مليـــون شـــخص٤٢عـــشرة حالـــة تـــضرر منـــها 

يف ذلــك يف مبــا (وتعتمــد اسـتجابة األمــم املتحــدة  . ات اإلنــسانية وعمليــات االســتجابةاملـساعد 
املـشتركة بـني    الدائمـة   علـى اللجنـة     )  واملعونـة اإلنـسانية    ،الـصحة، والـسياسة اخلارجيـة     جماالت  



A/66/497
 

14 11-53528 
 

األمــم املتحــدة، والبنــك الــدويل، القــائم علــى اجملموعــات وتــضم كــال مــن الوكــاالت وهنجهــا 
ويـشكل هـذا النظـام منوذجـا لتحقيـق          . ية اإلقليمية، واملنظمات غري احلكوميـة     واملصارف اإلمنائ 

احلوكمــة عــن طريــق مــشاركة خمتلــف الكيانــات حتــت القيــادة العامــة ملكتــب تنــسيق الــشؤون  
  .اإلنسانية

ومــن أجــل حتــسني عمــل اجملموعــات والتنــسيق فيمــا بينــها، وإدارة املعلومــات وســرعة   - ٣١
عيــة واألزمــات املتكــررة، والكــوارث البيئيــة وازديــاد انعــدام األمــن  االســتجابة للكــوارث الطبي

الغذائي على حنو متسق ومسؤول، يقود وكيل األمني العـام لألمـم املتحـدة للـشؤون اإلنـسانية                  
ونظرا للطلب الذي مل يسبق لـه مثيـل         . املشتركة بني الوكاالت  لدائمة  عملية استعراض للجنة ا   

ألغـراض االسـتجابة اإلنـسانية خـالل        الرات الواليـات املتحـدة      من دو  باليني   ٧,٤لتوفري مبلغ   
تزيد من مساءلة املـاحنني واملـستفيدين، وحتـسني         الدائمة  ، فإن اللجنة    ٢٠١١النداء املوحد لعام    

  . النجاح وإدارة التوقعاتحتديد أوجه 
رة تــضطلع منظمــة الــصحة العامليــة بــدور هــام يف تعزيــز القــدرات الوطنيــة يف جمــال إدا   - ٣٢

الطوارئ الصحية والكوارث وتعزيز مرونة النظم الصحية مـن خـالل اللـوائح الـصحية الدوليـة           
تعزيـز القـدرات الوطنيـة يف جمـال إدارة         بـشأن    ١٠-٦٤وكنتيجة لقـرار مجعيـة الـصحة العامليـة          

وذلك بوسائل تشمل برامج بـشأن      الطوارئ الصحية والكوارث وتعزيز مرونة النظم الصحية،        
وتـوفري التـدريب للعـاملني يف جمـال الرعايـة الـصحية مـن               واجلـاهزة للعمـل     املأمونة  املستشفيات  

ومـن املطلـوب دعـم      . )٣(أجل تعزيز مرونة اجملتمعات احمللية، وكفالة توفري مياه الشرب املأمونة         
البلدان عن طريق التخطيط املتقدم من أجـل اإلدمـاج التـام للـصحة يف اسـتراتيجيات احلـد مـن             

ث واإلنعــاش املــستدام، مبــا يف ذلــك للتخطــيط االنتقــايل بــني مرحلــة االســتجابة  خمــاطر الكــوار
  . حلاالت الطوارئ والتنمية يف األجل الطويل لكفالة حتقيق اإلنعاش املستدام

وقد أصبح ضمان التأهب الكايف مـن الناحيـة الـصحية قبـل وقـوع الكـوارث الطبيعيـة                     - ٣٣
هــام الــيت يــضطلع هبــا واضــعو الــسياسة اخلارجيــة يف واالســتجابة هلــا بعــد وقوعهــا جــزءا مــن امل
ويعـــد إدراج االعتبـــارات الـــصحية يف اســـتراتيجيات . التعامـــل مـــع هـــذه األزمـــات اإلنـــسانية

الــسياسة العامــة واألطــر القانونيــة اخلاصــة بالتأهــب للكــوارث الطبيعيــة واإلغاثــة اإلنــسانية ويف 
ــالغ      ــرا ب ــا أم ــتجابة هل ــدة واالس ــوارئ املعق ــةحــاالت الط ــساعد الــدروس   .  األمهي وميكــن أن ت

املستفادة يف هذا اجملال على صـياغة اسـتجابات الـسياسة اخلارجيـة لألزمـات األخـرى الـيت هلـا                 
  .)٤(آثار سلبية على الصحة، مبا فيها أزمات الطاقة والغذاء واألزمات االقتصادية

__________ 
 . والصحة واإلصحاح بشأن مياه الشرب٢٤-٦٤نظر قرار مجعية الصحة العاملية ا  )٣(  

 .E/2010/88 ،نظرا  )٤(  
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ع األمنيــة ونظــرا للقــدرة احملــدودة للقطــاع الــصحي علــى وضــع سياســات يف األوضــا    - ٣٤
 بإمكان واضعي الـسياسة اخلارجيـة أن يـسامهوا مبزيـد مـن الفعاليـة يف                 والرتاعات املسلحة، فإن  

، إلحـراز   “العدسـة الـصحية   ”حتقيق النتائج الصحية عن طريق اسـتخدام أدوات سياسـية منـها             
وهنـاك حاجـة إىل     . التقدم ورصده وقياسه فيما يتعلق باالستراتيجيات األمنية الوطنية والدوليـة         

ال الـسياسة اخلارجيـة والـصحية لـدعم البلـدان يف مرحلـة              سياسات وإجـراءات مـشتركة يف جمـ       
بعد الرتاعـات ويف مرحلـة إعـادة البنـاء بعـد وقـوع الكـوارث الطبيعيـة لكـي حتقـق أهـدافها                          ما

انتــشار األمــراض يف مكافحــة اإلمنائيــة لأللفيــة، وضــمان احلــصول علــى نظــم صــحية عاملــة، و 
هلـذه األهـداف أن تتحقـق        إذا أريـد     إنه ف ومع ذلك، . حاالت انتقال السكان على نطاق واسع     

  .)٥(ال بد من التعامل مع الرتاعات املسلحة وأثرها يف التنمية وصحة السكانبالفعل، 
 ال تزال املسائل الصحية ينظر إليها بشكل متزايد يف إطار حتـديات             - حقوق اإلنسان   - ٣٥

. قــوق اإلنــسانحقــوق اإلنــسان ولــذلك فهــي حتظــى باألمهيــة يف جــدول األعمــال الــدويل حل   
وتناول مقرر األمم املتحدة اخلاص املعين حبق كل إنـسان يف التمتـع بـأعلى مـستوى ممكـن مـن                     
الــصحة البدنيــة والعقليــة مــسألة الــتخلص مــن النفايــات الطبيــة اخلطــرة وتأثريهــا علــى احلــق يف  

ة علـى  الصحة، وبصفة خاصة، اآلثار الضارة لنقل وإلقاء املنتجـات والنفايـات الـسمية واخلطـر              
التنمية، واحلصول علـى األدويـة،   مسائل  وتناولت تقارير املقرر اخلاص     . التمتع حبقوق اإلنسان  

 يف نيويـورك، عقـد      زِِِ ُنظـم  مـوا نشاط  ويف  .  وجترمي بعض أشكال السلوك اجلنسي     ،وكبار السن 
 لدراسة جدوى وضع املزيـد      ٢٠١١الفريق العامل املفتوح باب العضوية اجتماعني خالل عام         

وعـالوة   . الصكوك والتدابري املتعلقة حبقـوق اإلنـسان ملعاجلـة حقـوق اإلنـسان لكبـار الـسن              من
 قــرارات بــشأن بتوافــق اآلراءعلــى ذلــك اعتمــد جملــس حقــوق اإلنــسان التــابع لألمــم املتحــدة  

  . إمكانية الوقاية من اعتالل النوافس، واحلق يف الصحة
 تــشكل االتفاقيــة - مكافحــة التبــغشأن  اإلطاريــة بــمنظمــة الــصحة العامليــةاتفاقيــة   - ٣٦

اإلطارية صكا تارخييا من شأنه ليس تيسري العمل املنـسق فيمـا بـني الـدول فحـسب، بـل أيـضا                      
ويف هـذا الـصدد، متثـل االتفاقيـة         . فيما بني اجلهـات الفاعلـة املتعـددة األطـراف واجملتمـع املـدين             

وهـي تعتـرب الـصحة      .  الـصعيد العـاملي    لصحة على إحدى املنافع العامة القوية يف جمال ا      اإلطارية  
الصحة، من خالل وجود جملـس إدارة       يف جمال   لحوكمة  لعنصرا جوهريا للسياسة اخلارجية، و    

وباإلضـافة إىل حتفيـز العمـل املـشترك بـني           . مؤمتر األطراف يف االتفاقية اإلطارية    ميثله  ،  لالتفاقية
ألسـباب املؤديـة إىل الوفـاة يف العـامل          ملكافحـة أكثـر ا    ووضع اللوائح الصحية العامليـة      القطاعات  

__________ 
لعنـف املـسلح    وتقرير األمني العام عن تعزيـز التنميـة عـن طريـق احلـد مـن ا             ٦٣/٢٣ نظر قرار اجلمعية العامة   ا  )٥(  

 ).٢٠٠٦يونيه / حزيران٧(إعالن جنيف بشأن العنف املسلح والتنمية  نظر أيضا،ا؛ )A/64/228(ومنعه 



A/66/497
 

16 11-53528 
 

االتفاقيـة اإلطاريـة األمهيـة احليويـة للتقـاطع بـني التجـارة الدوليـة                تـربز   واليت ميكن الوقاية منها،     
  . سيما يف سياق احلقبة اجلديدة لتحرير التجارة واالستثمار والصحة، وال

مـّصممة لغـرض احلـد مـن     طنيـة   تدابري و املتمثلة يف قيام الدول بتنفيذعمليةالأدت  وقد    - ٣٧
استهالك التبغ إىل زيادة تسليط الضوء على الصلة بـني سياسـات التجـارة الدوليـة والـصحة يف                   

 وكمثال على ذلك، فقـد أثبـت اعتمـاد إعـالن بونتـا دل إسـيت               . برامج عمل السياسات العاملية   
فحــة التبــغ يف دورتــه  ملكا اإلطاريــةبــل مــؤمتر األطــراف يف اتفاقيــة منظمــة الــصحة العامليــةمــن ِق

، األمهيـة   )٦(، بـأوروغواي  ، يف بونتـا دل إسـيت      ٢٠١٠نـوفمرب   /الرابعة املعقودة يف تـشرين الثـاين      
واعترف األطـراف يف    .  اإلطارية تفاقيةمبوجب اال السياسية للربط بني التجارة الدولية والصحة       

يهــا تــدابري تنفيــذ اتفاقيــة  ة، مبــا فامــديباجــة اإلعــالن بــأن التــدابري الراميــة إىل محايــة الــصحة الع  
املنظمــة اإلطاريــة ومبادئهــا التوجيهيــة، تنــدرج ضــمن ســلطة الــدول ذات الــسيادة يف ممارســة    

 وأشــار اإلعــالن إىل عــدد مــن األحكــام يف قــانون منظمــة  ،جــل املــصلحة العامــةأالتنظــيم مــن 
واسـتطرد  . العامليـة الصحة العاملية اليت تؤكد االستقاللية التنظيمية لألعـضاء يف منظمـة التجـارة              

اإلعالن ليشري إىل التزام األطراف بتنفيذ االتفاقية اإلطارية وإىل سلطتها القانونية للقيـام بـذلك                
. يف إطار احلدود اليت وضعتها االتفاقات املربمة يف إطار منظمة التجارة العاملية على حـد سـواء                

زءا مـن القـانون الـدويل    وبصرف النظر عما إذا كـان اإلعـالن يعتـرب جمـرد صـك سياسـي أو جـ           
العــريف فيمــا يتعلــق بــسلطات الــدول ذات الــسيادة يف التنظــيم مــن أجــل املــصلحة العامــة، فــإن  
اعتراف الدول األعضاء بتأثريات السياسات التجارية على الصحة يـوفر إشـارة أساسـية ألمهيـة              

  .إدراج الصحة بوصفها عنصرا من عناصر السياسة اخلارجية
  

   للتحديات الصحية“ككلة احلكوم” استجابة    
جيب على الدول واجملتمع الدويل حتقيق نتائج تتماشى مـع االلتزامـات املـشار إليهـا يف                   - ٣٨

وكمـة  احلويتطلـب حتـسني     . احللول املتفاوض عليها واإلعالنات واالتفاقات املتفق عليها دوليـا        
تنـسيق، واالتـساق    الصحة واالحتياجات املتصلة هبا من أجـل حتقيـق قـدر أكـرب مـن ال               من أجل   

 بني السياسات الـصحية وغـري الـصحية الـيت تـؤثر تـأثريا مباشـرا        للتفاعلوالفعالية، إيالء اهتمام   
ــصحية   ــائج ال ــق النت ــاك حاجــة إىل ُنهــج متعــددة القطاعــات، مثــل اســتجابات    . علــى حتقي وهن

ة واإلسـهام    املعقد للصحة العاملية وحتقيق النتـائج املنـشود        ابع للتعامل مع الط   “ككلاحلكومة  ”
__________ 

ــا دل إســيت   )٦(   ــة بــشأن مكافحــة التبــغ، مــؤمتر      بــشأنإعــالن بونت ــة اإلطاري ــة منظمــة الــصحة العاملي  تنفيــذ اتفاقي
، سـيت تبـغ، الـدورة الرابعـة، بونتـا دل إ         كافحـة ال  األطراف يف اتفاقية منظمة الـصحة العامليـة اإلطاريـة بـشأن م            

؛ متـاح أيـضا يف املوقـع الـشبكي       FCTC/COP/4/DIV/6،  ٢٠١٠نـوفمرب   / تـشرين الثـاين    ٢٠-١٥أوروغواي،  
http://apps.who.int/gb/fctc/PDF/cop4/FCTC_COP4(5)-en.pdf.  
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يف االستقرار االجتماعي، مما يعكس العالقات الوثيقة بني الصحة وحقـوق اإلنـسان، والقـضاء        
على الفقر، واجلوع والتغذية، والتجارة، والتنمية، والتعليم، واملساواة بني اجلنسني، واحلد مـن             

االت الـضعف  ويعـد التعامـل مـع حـ    . أوجه عدم املساواة، والعمل اإلنـساين والتنميـة املـستدامة     
الــيت تواجــه شــرائح كــبرية مــن الــسكان ومــا يتــصل هبــا مــن أوجــه عــدم املــساواة أمــرا أساســيا  

وتتطلـب آخـر    . لتحقيق األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة والتعامـل مـع احملـددات االجتماعيـة للـصحة               
القــضايا الــصحية علــى الــصعيد العــاملي عمــال متعــدد القطاعــات يف التعامــل مــع األمــراض           

  .عديةامل غري
 اعتــرف اإلعــالن الــسياسي الــصادر عــن االجتمــاع الرفيــع   - األمــراض غــري املعديــة  - ٣٩

ــضافر          ــها باحلاجــة إىل عمــل مت ــة ومكافحت ــراض غــري املعدي ــن األم ــة م ــين بالوقاي ــستوى املع امل
واستجابة منسقة على مجيع املستويات من أجل التصدي بشكل سليم للتحديات اإلمنائيـة الـيت               

وحـــدد اإلعـــالن هنجـــا شـــامال لوضـــع وتعزيـــز وتنفيـــذ سياســـات  . مـــراضتـــشكلها هـــذه األ
ــق سياســات      ــة ”وإجــراءات عامــة شــاملة لعــدة قطاعــات عــن طري ــا “ككــلاحلكوم  وأعماهل

زايـد،  توجرت الدعوة إىل إشـراك مجيـع قطاعـات اجملتمـع للحـد مـن مـد االنتـشار امل                   . الربناجمية
وُينظـر إىل   . ري املعدية يف مجيع أحناء العامل     ومعدالت األمراض والوفيات النامجة عن األمراض غ      

ــة وحتديــد      ــة للتــصدي ملخــاطر األمــراض غــري املعدي هــذه اإلجــراءات بوصــفها مــسائل جوهري
ودعـا اإلعـالن الـدول األعـضاء إىل تنفيـذ سياسـات             . حمددات الصحة على حنـو شـامل وقـاطع        

 ٢٠١٣-٢٠٠٨تـرة   شاملة لعـدة قطاعـات مـع مراعـاة خطـة عمـل منظمـة الـصحة العامليـة للف                   
ستراتيجية العامليـة للوقايـة مـن األمـراض غـري املعديـة ومكافحتـها وتكامـل األعمـال                   الاملتعلقة با 

وطلـب اإلعـالن إىل منظمـة الـصحة العامليـة، وبالتـشاور       . للتصدي لعوامل اخلطر غـري الـصحية   
يـة املعنيـة، أن   مع الدول األعضاء، وصناديق األمم املتحدة وبراجمها وغريها من املنظمـات الدول    

تقــدم خيــارات لتعزيــز وتيــسري القيــام بأعمــال يف قطاعــات متعــددة للوقايــة مــن األمــراض غــري  
  .املعدية ومكافحتها عن طريق إقامة شراكة فاعلة

وشكل األسـاس لعقـد االجتمـاع رفيـع املـستوى قـرارات سـابقة صـادرة عـن اجلمعيـة                      - ٤٠
كل من اللجان اإلقليمية لألمم املتحدة الـيت تعقـد     العامة لألمم املتحدة، إىل جانب التنسيق مع        

واعتمد االجتماع كذلك علـى جمموعـة مـن قـرارات مجعيـة الـصحة       . جلسات استماع إقليمية  
العامليــة الــيت ســبق التفــاوض عليهــا وعلــى أطــر وخطــط توثــق احلاجــة إىل اســتجابات للتــصدي 

خطـة العمـل مـن أجـل وضـع      : للألمراض غري املعدية على الصعيدين الوطين والدويل، مـن قبيـ    
سـتراتيجيات العامليـة    ؛ واال )٧(االستراتيجية العاملية للوقاية من األمراض غـري املعديـة ومكافحتـها          

__________ 
 .١٤-٦١انظر قرار مجعية الصحة العاملية   )٧(  
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 ؛ واحلـد )٩(؛ والنظام الغـذائي والنـشاط البـدين   )٨(لتغذية الرضع وصغار األطفالاملتفاوض عليها  
ــة وهــي  ؛ وإحــدى معاهــديت منظمــة الــ  )١٠(مــن تعــاطي الكحــول علــى حنــو ضــار    صحة العاملي

  .)١١(االتفاقية اإلطارية ملكافحة التبغ
 بـإدارة عوامـل اخلطـر       ومـا أبـداه مـن اهتمـام       قبل عقد االجتماع رفيـع املـستوى        فيما  و  - ٤١

 “إدراج الـصحة يف مجيـع الـسياسات       ”صـوب   الكامنة واحلد منـها، كـان مثـة تقـدم قـد أحـرز               
  .  سياق ختطيط حضري أوسع نطاقاوتوثيق اإلجراءات الرامية إىل النظر يف الصحة يف

ــدز(ومتالزمــة نقــص املناعــة املكتــسب  /فــريوس نقــص املناعــة البــشرية   - ٤٢ يف  - )اإلي
اإلعــالن الــسياسي بــشأن فــريوس نقــص املناعــة البــشرية ومتالزمــة نقــص املناعــة املكتــسب     ”
قـرار   (“تكثيف جهودنا من أجل القضاء على فريوس نقص املناعة البـشرية واإليـدز            ): اإليدز(

 مبـضاعفة اجلهـود مـن أجـل تـوفري خـدمات             يلتـزم املوقعـون   ،  )، املرفق ٦٥/٢٧٧اجلمعية العامة   
، ٢٠١٥الوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية والعالج والرعاية والدعم للجميع حبلـول عـام     

لـة  ومـن األمث . كخطوة بالغة األمهية حنو القضاء على وباء فريوس نقص املناعـة البـشرية العـاملي     
 الفوائد املتبادلة للسياسة اخلارجية والـصحة العامليـة، أن إحـراز تقـدم بـشأن                الطويلة األمد على  

ــريوس ــدان        /الف ــا البل ــشترك فيه ــددة القطاعــات وشــاملة ت ــب اختــاذ إجــراءات متع ــدز يتطل اإلي
حــسبما ورد يف اإلعــالن،   وتــشمل هــذه اإلجــراءات،.ووكــاالت متعــددة مــن األمــم املتحــدة

كثيف اجلهود الوطنيـة لوضـع أطـر قانونيـة واجتماعيـة وعلـى مـستوى الـسياسات يف                   االلتزام بت 
كل سياق وطين للتمكني من القـضاء علـى الوصـم والتمييـز والعنـف بـسبب اإلصـابة بفـريوس               

العـالج والرعايـة    تـوفري    و ، وتعزيـز إتاحـة خـدمات الوقايـة مـن الفـريوس            ،نقص املناعـة البـشرية    
 وتـوفري  ،رعاية الصحية والتوظيف واخلدمات االجتماعيـة دون متييـز   وإتاحة التعليم وال ،والدعم

احلمايــة القانونيــة لألشــخاص املتــضررين مــن اإلصــابة بــالفريوس، مبــا يف ذلــك حقــوق اإلرث    
واحترام اخلصوصية والسرية، وتعزيز مجيع حقوق اإلنسان واحلريات األساسـية ومحايتـها، مـع               

رضــني خلطــر اإلصــابة بــالفريوس واملتــضررين منــه   إيــالء اهتمــام خــاص جلميــع األشــخاص املع 
ووافقت الدول األعـضاء أيـضا علـى اسـتعراض القـوانني والـسياسات الـيت تـؤثر           ). ٧٧الفقرة  (

سلبا يف تنفيذ برامج الوقاية من فريوس نقص املناعـة البـشرية وعـالج املـصابني بـه واملتـضررين                    
  .منه ورعايتهم ودعمهم بنجاح وفعالية

__________ 
 .٢٥-٥٥حة العاملية انظر قرار مجعية الص  )٨(  

 .١٧-٥٧انظر قرار مجعية الصحة العاملية   )٩(  

 .١٣-٦٣انظر قرار مجعية الصحة العاملية   )١٠(  

 .١-٦٥انظر قرار مجعية الصحة العاملية   )١١(  



A/66/497  
 

11-53528 19 
 

مـايو  / جـاء اعتمـاد مجعيـة الـصحة العامليـة يف أيـار             - البشرية من أجل الصحة   املوارد    - ٤٣
 ملدونة املنظمة العاملية لقواعد املمارسة بشأن توظيف العاملني الصحيني علـى املـستوى              ٢٠١٠
 مثرة مفاوضات متعددة السنوات فيما بني الدول األعضاء يف مجعيـة الـصحة العامليـة             )١٢(الدويل

ملنظمـــة الـــصحة العامليـــة، ويف اجتماعـــات جملموعـــة الثمانيـــة، وللمجلـــس  واللجـــان اإلقليميـــة 
  .االقتصادي واالجتماعي، ومع جمموعة متنوعة من األطراف املهتمة من غري الدول

وتعمل منظمة الصحة العاملية على وضع مبادئ توجيهية للـدول األعـضاء لكـي تطبـق                  - ٤٤
كتـسي تطبيـق املدونـة أمهيـة بالغـة يف تنـسيق             وي. )١٣(املدونة وتبلغ عنها على املـستوى القطـري       

وعمومـا، فقـد   . موظفي القطاع الصحي على الصعيد الـدويل  وهجرة  استجابة عاملية الستقدام    
، علـى اهليكـل     ٢٠١١أبريـل   /وافقت الدول األعضاء وأصحاب املصلحة اآلخـرون، يف نيـسان         

بــدء العمــل مببــادرات  ا اإلبــالغتــيح هــذيوســوف . واملــضمون املقتــرحني للمبــادئ التوجيهيــة 
 منظمـة الـصحة العامليـة بـدور مركـزي يف            وسـتقوم . تستند إىل األدلة وتشمل قطاعات متعددة     

 مــشتركة مــن خــالل عملــها املــستمر مــع منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان     تعــاريفوضــع 
وتنطوي هذه األخـرية علـى معاجلـة جمموعـة متنوعـة مـن القـضايا واالسـتفادة مـن                . االقتصادي

ــة للمعلومــات   ــة    . تنــوع املــصادر احملتمل وســوف ييــسر اســتعمال املعلومــات املــستندة إىل األدل
استمرار تطبيق السياسة اخلارجية الـضرورية لـدعم البلـدان يف استعراضـاهتا للـسياسات، مبـا يف                  

  .ذلك سياسات استقدام املوظفني واستبقائهم، اليت تفاقم هذه املشكلة
 نظـرا ألن األمـراض املعديـة    - ة الناشئة والسياسة اخلارجيـة مكافحة األمراض املعدي   - ٤٥

وعملـت  . الناشئة ال تعترف باحلدود، فإن العمل  اجلماعي والعاملي أمر ضروري للتـصدي هلـا              
 مبثابة تذكري بأن التأهـب وتـوفري   ٢٠٠٩اليت تفشت عام ) H1N1 A(نفلونزا إلجائحة فريوس ا

وتتطلـب  . ن إلدارة اجلـوائح احملتملـة والـسيطرة عليهـا         املعلومات يف الوقت املناسب أمران هاما     
ة يوفــضال عــن ذلــك، تقتــضي اللــوائح الــصح . هــذه اجلهــود إشــراك القطــاعني العــام واخلــاص 

الدوليـة أن تــشارك أقــسام متعــددة مــن احلكومــة يف التأهــب والتــصدي للتهديــدات البيولوجيــة  
مـن التعـاون الـدويل ملواجهـة التهديـدات          ويتطلب األمر مزيدا    . واإلشعاعية والكيميائية احملتملة  

 عنـدما   ٢٠١٠وقـد مت توثيـق هـذه اجلهـود يف عـام             .  وغـري املتوقعـة    ةواجلوائح الناشـئة واجلديـد    
عقدت منظمة الصحة العاملية اجتماعا للجنة االستعراض املعنية بـأداء اللـوائح الـصحية الدوليـة                

__________ 
  .، املرفق١٦-٦٣قرار مجعية الصحة العاملية   )١٢(  
  .www.who.int/hrh/migration/code/hearing_guidelines_ms/en/index.html: متاح على الرابط التايل  )١٣(  
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مــن أجــل استكــشاف   ، ٢٠٠٩، )(H1N1فيمــا يتعلــق جبائحــة فــريوس األنفلــونزا     ) ٢٠٠٥(
  .)١٤(الدروس املستفادة من اجلائحة

 تقــدم الــصلة القائمــة بــني الــصحة والبيئــة مثــاال آخــرا علــى تطبيــق  - الــصحة والبيئــة  - ٤٦
وتوثـق عـدة اتفاقـات دوليـة ضـرورة أن تتـصدى             .  السياسة اخلارجية  وضعمنظور صحي على    

 ومواجهة اآلثار اليت خيلفها تغـري املنـاخ         السياسات واإلجراءات متعددة القطاعات حلماية البيئة     
 مــؤمتر األمــم املتحــدة املعــين بالبيئــة والتنميــة، يف فقــد أعلــنعلــى ســبيل املثــال، و. علــى الــصحة

ــة       ــة، أن البــشر يقعــون يف صــميم االهتمامــات املتعلقــة بالتنمي ــة والتنمي ــو بــشأن البيئ إعــالن ري
وكــذلك حــددت .  وئــام مــع الطبيعــة املــستدامة وحيــق هلــم أن حييــوا حيــاة صــحية ومنتجــة يف  

األطراف يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة اإلطاريـة بـشأن تغـري املنـاخ ضـرورة مراعـاة تغـري املنـاخ يف                         
السياسات واإلجراءات متعددة القطاعات، واستخدام األساليب املناسـبة للتقليـل إىل أدىن حـد        

يئـة النامجـة عـن املـشاريع أو التـدابري          من اآلثار السلبية على االقتصاد والصحة العامة ونوعيـة الب         
وال تـزال منظمـة الـصحة العامليـة، إىل     . املتخذة للتخفيف من آثار تغري املناخ أو للتكيـف معهـا      

جانب منظومة األمم املتحدة، تستعرض التحديات اليت تواجهها الـصحة العامليـة وتتـصدى هلـا                
 مناقـشة قـضايا الـصحة والبيئـة يف          ٢٠ +ومن املتوقع أن يواصل مؤمتر ريـو         .)١٥(يف بيئة متغرية  

ويتمثل أحد أهداف الـصحة العامليـة والـسياسة اخلارجيـة يف كفالـة أن          . سياق التنمية املستدامة  
ُتعترب الصحة إحدى األولويات يف مناقشات اإلدارة الدولية لشؤون البيئة، مبـا يف ذلـك احلاجـة      

 الـذي مل يـسبق لـه مثيـل يف البيئـة علـى              إىل توزيع املـوارد بـصورة أكثـر فعاليـة للتـصدي للـتغري             
مجيع املستويات وما ينطوي عليه من آثار سـلبية بالنـسبة إىل التنميـة االقتـصادية واالجتماعيـة،                  

  .وال سيما للفقراء والفئات الضعيفة يف اجملتمع
  

  املساءلة املتبادلة واحلاجة إىل املعلومات    
ــساءلة    - ٤٧ ــل امل ــة  أمتث ــسياسة العاملي ــة، وحتــسني  حــد أســس ال  يف جمــال احلوكمــة واخلارجي

وســواء أكانــت املــساءلة مــن جانــب اجلهــات املاحنــة للبلــدان املــستفيدة، أو مــساءلة     . الــصحة
البلدان عن تنفيذ النتائج واستخدام مجيع األموال بطريقة شـفافة، أو كانـت املـساءلة يف شـكل                 

وقـد بـرز    . لب تقـدمي معلومـات    استجابات من الدول ملواطنيها، فإهنا يف كل هذه األحوال تتط         
 مقـدمي املـساعدات اخلارجيـة        كـل مـن     على وجه اخلـصوص لـربط      “املساءلة املتبادلة ”مفهوم  

وباإلضــافة إىل األمثلـة الــواردة أدنــاه،  . مبـا يقــع عليـه مــن التزامــات حمـددة   والبلـدان املــستفيدة،  

__________ 
  .A/64/10انظر منظمة الصحة العاملية، الوثيقة   )١٤(  
 . بشأن مياه الشرب والتصحاح والصحة٢٤-٦٤انظر قرار مجعية الصحة العاملية   )١٥(  
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ملعـين باحملـددات االجتماعيـة      ستتم مناقشة هذا املوضوع يف االجتماعات املقبلة للمؤمتر العاملي ا         
بوسـان، مجهوريـة    (، واملنتـدى الرفيـع املـستوى بـشأن فعاليـة املعونـة              )ريو دي جانريو  (للصحة  
  .، ومنتدى التعاون اإلمنائي٢٠ +، وجمموعة  العشرين، وريو )كوريا
 الـسياسات واخلطـط   مـدى مـسامهة  وتوفر املؤشـرات الـصحية وسـيلة ملموسـة لقيـاس          - ٤٨

 حتقيق أهداف التنمية املستدامة وغاياهتـا، ال سـيما يف املواضـع الـيت تراعـي بوضـوح                   اإلمنائية يف 
 ومــن املعــروف أن وضــع. التــأثريات الــيت متــارس علــى احملــددات يف البيئــة املاديــة واالجتماعيــة 

 يعزز املساءلة والشفافية املتعلقة باملكاسب الـيت تتحقـق بالنـسبة إىل صـحة          من شأنه أن  اآلليات  
 املؤشـرات، وتعزيـز الوصـول إىل         وضع لمبادرات اإلمنائية، مبا يف ذلك    ل نتيجةن ورفاهته   اإلنسا

 املعلومـات تكييـف الـسياسات       تتـيح كمـا   .  بـشكل أكثـر انتظامـا      العامـة شاركة  املاملعلومات، و 
وحتــسينها يف خمتلــف القطاعــات مــن خــالل اســتباق وتوثيــق املكاســب والفوائــد الــصحية الــيت  

يــضاح عمــن يــستفيد منــها وعمــن ال يــستفيد، وذلــك لوضــع سياســات     تــنص عليهــا، واالست
وعلـى الـصعيد    . شاملة، واحلد من الغنب يف اجملال الـصحي وتعظـيم املكاسـب الـصحية احملتملـة               

الوطين، فإن الطريقة املستخدمة جلمع املعلومات وحتليلـها، وإتاحتـها، تتطلـب اهتمامـا عـاجال                 
  .هود املتعلقة بالصحةبوصفها أساسا لرصد تنفيذ الربامج واجل

وتعد جلنة األمم املتحدة املعنية باملعلومات واملساءلة بـشأن صـحة املـرأة والطفـل مثـاال              - ٤٩
ــشأن موضــوع املــساءلة      ــى هنــج ب ومــن خــالل  . علــى اتفــاق أصــحاب املــصلحة املتعــددين عل

اس احلفــاظ علــى الوعــود وقيــ   ”التوصــيات العــشر الــيت قدمتــها اللجنــة يف تقريرهــا املعنــون       
على مـا إذا كانـت اهلبـات املقدمـة لـصحة            للتعرف  ، أنشأت اللجنة نظاما للتعقب      )١٦(“النتائج

املرأة والطفل متنح يف الوقت املناسب، وما إذا كانت املـوارد تنفـق حبكمـة وشـفافية، مبـا حيقـق             
  .النتائج املرجوة

ة مـن األمـراض     وتعمل املؤشرات الرئيـسية الـواردة يف اإلعـالن الـسياسي بـشأن الوقايـ                - ٥٠
غري املعدية ومكافحتها وفيما سبقه من إعالنات مماثلة، على النحو الذي وضعه برنـامج األمـم                

اإليدز ومنظمة الصحة العاملية، على رصـد       /املتحدة املشترك املعين بفريوس نقص املناعة البشرية      
لعامليــة أن تــضع،  إىل منظمــة الــصحة ا اإلعــالنويطلــب. التقــدم احملــرز وبالتــايل زيــادة املــساءلة

بالتعاون مع خمتلف أصحاب املصلحة، إطارا عامليا شامال يف جمال الرصد، يشمل جمموعـة مـن                
املؤشــرات، ويكــون قــابال للتطبيــق يف خمتلــف البيئــات اإلقليميــة والقطريــة، بطــرق منــها النــهج  

ــتراتي         ــذ االس ــرز يف تنفي ــدم احمل ــيم التق ــات وتقي ــة رصــد االجتاه ــات، بغي ــددة القطاع جيات متع
__________ 

  _http://everywomaneverychild.org/images/content/files/accountability: يـــــط التالــــى الرابــــاح علــــــمت  )١٦(  
 commission/final_report/Final_EN_Web.pdf.  
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وطُلب من منظمـة الـصحة العامليـة كـذلك إعـداد      . واخلطط الوطنية بشأن األمراض غري املعدية    
ــة        ــة مــن األمــراض غــري املعدي ــة تتعلــق بالوقاي ــة الطوعي توصــيات جملموعــة مــن األهــداف العاملي

ــة عــام    ــها، وذلــك قبــل هناي ــة للتعقــب    . ٢٠١٢ومكافحت ومتثــل هــذه التوصــيات حجــر الزاوي
وباملثـل، طُلـب مـن البلـدان النظـر يف وضـع أهـداف ومؤشـرات وطنيـة                   . ملـستقبل واملساءلة يف ا  

ملعاجلــة اآلثــار املترتبــة علــى األمــراض غــري املعديــة، وتقيــيم التقــدم احملــرز يف جمــال الوقايــة مــن    
  . األمراض غري املعدية ومكافحتها وعوامل اخلطر املتصلة هبا، وحمدداهتا

تحـدة والبلـدان إىل تعزيـز آليـات الرصـد لقيـاس آثـار            وسوف حتتـاج منظومـة األمـم امل         - ٥١
البيئة على الصحة، وحتديد املخاطر الناشئة وتقيـيم التقـدم احملـرز، وتعزيـز تقيـيم املخـاطر علـى                     

 النامجــة عــنالــصعيد الــوطين وآليــات اإلنــذار املبكــر لتحديــد وتقيــيم ومعاجلــة نقــاط الــضعف   
  . )١٧(التدهور البيئي

  
  دات االجتماعية للصحةتناول احملد  -ثالثا   

 ضّمن تقرير اللجنة املعنية باحملددات االجتماعية للصحة التابع ملنظمة الـصحة العامليـة            تي  - ٥٢
الـسبل  جمموعـة مـن التوصـيات بـشأن      ،)١٨(“تـضييق الفجـوة يف غـضون جيـل واحـد         ”املعنون  

اة، عــدم املــساو أوجــه مواجهــةطائفــة واســعة مــن القطاعــات وأصــحاب املــصلحة ل الــيت ميكــن
ــسليمة   و ــصحة ال ــيت هتــدد ال ــراف هبــذا احملــددات   . الفقــر، وعوامــل اخلطــر ال ــد شــكل االعت وق

 اسـتجابات   وتطـوير “ الـصحة يف مجيـع الـسياسات      ”إلدراج  وبضرورة اختـاذ إجـراءات حـافزا        
  .، على النحو املشار إليه يف اإلعالن السياسي بشأن األمراض غري املعدية“ككلاحلكومة ”
ك، وافقت مجعية الصحة العاملية على عقـد مـؤمتر دويل بـشأن احملـددات               واستجابة لذل   - ٥٣

 منظمة الـصحة العامليـة وحكومـة الربازيـل املـؤمتر العـاملي              ومن مثّ، سترعى  . االجتماعية للصحة 
املعــــين باحملــــددات االجتماعيــــة للــــصحة، الــــذي ســــيعقد يف ريــــو دي جــــانريو يف تــــشرين   

ــوبر /األول ــشة  وعلــى النحــو املــشا . ٢٠١٢أكت ــة املناق ــه يف ورق ــا ر إلي ــة ب ــه )١٩(ملؤمتراملتعلق  فإن
 بلد من البلـدان تنفيـذ هنـج للمحـددات            ألي  للطريقة اليت ميكن هبا     أساسي يوجد أي خمطط   ال

 أن تتكيـــف اإلجـــراءات وينبغـــي الـــصحة  جمـــال يفأوجـــه عـــدم املـــساواةاالجتماعيـــة ملعاجلـــة 
  .ى حدةالصلة مع االحتياجات احملددة وسياق كل بلد عل ذات

  
__________ 

 .٢، الفصل األول، القرار Corr. 1 ، وA/CONF.206/6: انظر  )١٧(  

 .www.who/social_determinants:  الرابط التايلعلىمتاح   )١٨(  

 ./http://www.who.int/sdhconference:  الرابط التايلعلىمتاح   )١٩(  
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وعلـى الـرغم مــن ذلـك، تــدلل الـشواهد املـستقاة مــن البلـدان الــيت أحـرزت تقــدما يف          - ٥٤
معاجلة احملددات االجتماعية واحلد من أوجه عدم املساواة يف جمال الصحة على أنـه يلـزم اختـاذ                  
إجراءات يف مجيع جماالت العمـل الرئيـسية اخلمـسة، والـيت تعكـسها املوضـوعات اخلمـسة الـيت          

احلوكمــة املتعلقــة مبعاجلــة األســباب اجلذريــة ألوجــه عــدم ) أ: (ناوهلا املــؤمتر العــاملي، وهــيســيت
 تعزيـز   )ب(تنفيذ اإلجـراءات بـشأن احملـددات االجتماعيـة للـصحة؛      : املساواة يف جمال الصحة

عتراف بدور القطاع الـصحي، مبـا يف ذلـك بـرامج الـصحة العامـة، يف احلـد           الا) ج(املشاركة؛  
حتقيـق  : العمل العاملي بشأن احملددات االجتماعيـة     ) د(عدم املساواة يف جمال الصحة؛      من أوجه   

القياس والتحليل لغـرض    : رصد التقدم احملرز  ) هـ(االتساق بني األولويات وأصحاب املصلحة؛      
  . تشكيل السياسات وتعزيز املساءلة عن احملددات االجتماعية

ك اآلن طائفة من اإلجراءات والـسياسات املتعـددة        وكما أشري إليه يف هذا التقرير، هنا        - ٥٥
وجـــرى . القطاعـــات والـــيت تـــربهن علـــى جـــدوى النـــهوض باحملـــددات االجتماعيـــة للـــصحة 

  : استخالص دروس حمددة يف هذا اجملال على النحو التايل
ــة لغــرض احلــد مــن أوجــه عــدم          •   ــشأن احملــددات االجتماعي يتطلــب اختــاذ إجــراءات ب

صحة تنفيذا متواصال وطويل األجـل، لكـن نفعهـا ميكـن أن يتبـدى               املساواة يف جمال ال   
  يف األجل القصري 

تتمثل اخلطوة األوىل يف تشكيل فهم عام بشأن أوجه عدم املـساواة يف اجملـال الـصحي                   •  
  واحملددات االجتماعية للصحة

يلـــزم اعتبـــار تـــوفري الرعايـــة الـــصحية والرفـــاه علـــى قـــدم املـــساواة هـــدفا ذا أولويـــة      •  
 ويـشكل ذلـك ضـرورة أخالقيـة تنـسجم           -لحكومات واجملتمعات على وجه العموم      ل

  مع االلتزامات الوطنية والدولية إزاء حقوق اإلنسان
  من الضروري ضمان تنسيق واتساق اإلجراءات املتعلقة باحملددات االجتماعية   •  
م طرحـه،    يـت  “برنـامج ”ال ميكن ألي هنـج إزاء احملـددات االجتماعيـة أن يكـون جمـرد                  •  

  . لكنه يتطلب التنفيذ املنهجي والتعلم من التجارب املستقاة من خمتلف السياقات
ويقتــضي النــهوض حبوكمــة أفــضل يف اجملــال الــصحي، مبــا يف ذلــك وضــع األولويــات    - ٥٦

وحتديد اإلجراءات املتعددة القطاعات، حتقيق استجابات سياساتية متـسقة مـن أجـل احلـد مـن                 
ــة     أوجــه عــدم املــساواة يف   جمــال الــصحة وإرســاء نظــام للحوكمــة يوضــح املــسؤوليات الفردي

ــاه كهــدف       ــصحة والرف ــق ال ــة ســعيا إىل حتقي ــشتركة ملختلــف العناصــر والقطاعــات الفاعل وامل
وتشمل الـسمات الـضرورية األخـرى للحوكمـة       . مجاعي يرتبط باألولويات األخرى للمجتمع    
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األجـل، وإشـراك اجملتمـع املـدين، ومتتـع املـوارد           التمتع بروح القيادة السياسية وااللتـزام الطويـل         
تتــيح االبتكــار الــسياسايت وحــل “ مبيئــة تعلُّــ”البــشرية باملهــارات واملعــارف املالئمــة، وتــوافر  

وهنــاك أيــضا حاجــة إىل . املنازعــات، وحتقيــق االتــساق بــني خمتلــف جمــاالت رســم الــسياسات 
ــيت متثــل القــوى احملركــة الختــاذ إجــرا     ــد العناصــر ال ــادرات،   حتدي ءات وتلــك الــيت تــضطلع باملب

وتوضــيح أدوار خمتلــف القطاعــات واجلماعــات، وضــمان مــشاركة الفئــات احملرومــة، وضــمان 
ويــذكر أن مجيــع . املــساءلة عــن حتقيــق اهلــدف املــشترك، ودراســة كيفيــة رصــد التقــدم احملــرز   

دم اإلقــصاء اإلجــراءات املتعلقــة باحملــددات االجتماعيــة تقــوم علــى املــساواة والــشفافية وعــ        
  . والشرعية واملساءلة

  
  االستنتاجات   -رابعا   

 بـشأن الـصحة     ٢٠١٠لغرض املضي قدما، فإن التوصيات الواردة يف تقريـر عـام              - ٥٧
  . تظل صاحلة ومالئمة من حيث الوقت) A/65/399(العاملية والسياسة اخلارجية 

. والـسياسة اخلارجيـة   هناك ترابط أساسي ال ينفصم بني األهداف يف جمايل الصحة             - ٥٨
ــائج يتطلــب اختــاذ       ــة، فــإن حتقيــق النت ــة لأللفي ــرازه يف األهــداف اإلمنائي وحــسبما جــرى إب

ــصحية        ــري ال ــات غ ــصحي والقطاع ــاع ال ــضا يف القط ــضها بع ــزز بع ــراءات يع ــي . إج وينبغ
للبلــدان، مبــساعدة منظومــة متعــددة األطــراف، أن حتــدد وتنفــذ اســتراتيجيات ذات طــابع 

تعزز امللكية الوطنية، وتسهم يف زيادة التالحم والتنسيق بـني أصـحاب            كلي وشامل، وأن    
وتشكل الصحة العاملية عنصرا ال ميكن فصله عن        . املصلحة، وأن تنهض باملساءلة املتبادلة    

حتقيق األمن والرخاء واملساواة والكرامة على الـصعيد الـوطين ويف سـائر اجملتمـع الـدويل،                 
اتيجية يف جمال السياسات الـصحية واخلارجيـة والعامليـة،          ومن مثَّ فهي تشكل مصلحة استر     

تؤدي بالتايل إىل دعم االلتزام الـسياسي بتطـوير التعـاون يف جمـال الـصحة العامليـة وتوطيـد                  
  . قواعده املؤسسية

 بـشأن الـسياسة اخلارجيـة والـصحة         ٢٠٠٧اعترف إعـالن أوسـلو الـوزاري لعـام            - ٥٩
بد للـصحة أن تكـون مبثابـة عدسـة كاشـفة        ة والترابط ال  العاملية بأنه يف عصر تسوده العومل     

وفضال عن ذلك، فإن إمكانات التآزر بني اإلجراءات الرامية         . لتوضيح السياسة اخلارجية  
إىل مواجهة أخطر مـشاكل العـامل، مبـا يف ذلـك تغـري املنـاخ، والتـدهور البيئـي، واألمـراض                       

املاليــة ومــشاكل األغذيــة والطاقــة املعديــة وغــري املعديــة، مــن خــالل اســتجابات للمــشاكل 
ــة ينبغــي أن تكــون يف صــلب الــسياسة       ــاخ، تتــيح فرصــا كــبرية للــصحة والتنمي وتغــري املن

ويتمثل التحدي اآلن يف تنفيـذ هـذه اإلجـراءات، وكـذلك االلتزامـات الوطنيـة                . اخلارجية
  . الناشئة عن االتفاقات الدولية، عند االقتضاء
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اخلارجيــة، مبــا يف ذلــك العالقــات الثنائيــة، واملنظمــات  يف مجيــع ســياقات الــسياسة   - ٦٠
اإلقليمية، والعمليات احلكومية الدوليـة األخـرى، واملؤسـسات املتعـددة األطـراف، تظهـر               

ويعكـس ذلـك الـدور اهلـام        . بوترية متزايدة قـضايا الـصحة العامليـة واملبـادرات املتعلقـة هبـا             
كمـا يعكـس الفـرص الـيت        . واطين العـامل  الذي تقوم به الصحة، جبميـع أبعادهـا، يف حيـاة مـ            

  . تتيحها الصحة يف املساعدة على العمل كجسر للتواصل بني األمم والقطاعات
خالل العام املاضي، عقدت جمموعة من اجتماعات األمم املتحدة الرفيعة املستوى             - ٦١

نـب  اليت تناولت القضايا الصحية، وشجعت على اختاذ إجراءات سياسية وبرناجمية مـن جا            
وعلـى وجـه اخلـصوص، يطـرح تنفيـذ برنـامج مكافحـة        . عدد من القطاعات غـري الـصحية    

 املتعلـق بالوقايـة واملكافحـة فرصـا كـبرية       األمراض املعدية، واالستجابة لإلعالن الـسياسي 
لتحديــد اإلجــراءات والــسياسات ذات األولويــة يف خمتلــف القطاعــات للحــد مــن انتــشار  

وسيكون لنجـاح هـذا املـسعى       . نها وعوامل اخلطر املتصلة هبا    األمراض اليت ميكن الوقاية م    
  . فوائد مجة بالنسبة لالقتصادات واجملتمعات احمللية والبلدان عموما

مــن شــأن االعتبــارات املتعلقــة بالــسياسة اخلارجيــة أن يكــون هلــا أكــرب األثــر علــى    - ٦٢
ة باألزمـات الكـبرية،     النتائج الصحية من خالل إدماج محاية الـصحة يف الـسياسات املتعلقـ            

مــن قبيــل حــاالت نقــص األغذيــة، واألزمــات االقتــصادية العامليــة، وتغــري املنــاخ، والــتعمري 
والتنميــة يف أعقــاب الرتاعــات، علــى غــرار إدمــاج االعتبــارات املتعلقــة بالــصحة يف األطــر 

ــسلح      ــرتاع امل ــة وحــاالت ال ــة لغــرض االســتجابة للكــوارث الطبيعي ــسياساتية والقانوني . ال
باملثل، فإن مما له أمهيته أيضا تعزيز التعاون الدويل من أجل منـع أو التقليـل إىل أدىن حـد                    و

من التهديدات الناشئة أو املتجددة بالنسبة للـصحة العامليـة، مبـا يف ذلـك عـن طريـق دعـم                     
منظمة الصحة العاملية والتنفيذ الوطين للوائح الصحية الدولية، والتفاوض، عند االقتضاء، 

  . ستراتيجيات جديدة حتقق فعالية اإلجراءات اجلماعيةبشأن ا
يتطلب تيسري احلوكمة املتينة للصحة العاملية وجـود منظومـة قويـة لألمـم املتحـدة،          - ٦٣

وكما برهنت عليه التطورات يف العام املاضي، فإن تزايـد          . وبالذات منظمة الصحة العاملية   
مليـة، جنبـا إىل جنـب مـع الوكـاالت           عدد املـساعي الـيت شـاركت فيهـا منظمـة الـصحة العا             

األخرى التابعة لألمم املتحدة، ميثل هنجا جديدا إزاء تأمني النتائج واحللول الفعالة املتعددة 
ومـن شـأن    . القطاعات واليت تتـسم بالكفـاءة واالتـساق ويـتم تنـسيقها علـى نطـاق واسـع                 

هبـا لكـي تعمـل بوصـفها     زيادة الـدعم املقـدم إىل منظمـة الـصحة العامليـة وزيـادة االسـتعانة           
سلطة التنسيق الرائدة يف جمـال الـصحة والـصكوك الـسياساتية األخـرى الراميـة إىل تعزيـز          

  . التنسيق والتالحم من شأن ذلك أن حيد من تفتيت اجلهود
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إذ يواجه اجملتمع العاملي أزمات متواصـلة يف جمـاالت املاليـة والطاقـة واألغذيـة ويف                   - ٦٤
نسانية، فإن ختصيص املوارد الشحيحة يقتضي من القـائمني علـى اختـاذ    اجملاالت البيئية واإل  

ــضل     ــى حنــو أف ــرارات أن يتفهمــوا عل ــة  ) أ(الق ــا يف ذلــك  االجتاهــات الوبائي ــراض، مب لألم
التأثريات ) ب(يتصل منها بعوامل اخلطر االقتصادية أو االجتماعية أو البيئية أو غريها؛  ما

الــيت حتققهــا القطاعــات األخــرى مــن معاجلــة القــضايا   املزايــا ) ج(علــى النتــائج الــصحية؛ 
اإلجراءات الرئيسية غري الصحية اليت يلزم اختاذها مبا خيدم على حنـو أفـضل     ) د(الصحية؛  

ــصحية  ــائج ال ــسياسة     . النت ــاعالت ال ــيالت مــشتركة لتف وحيثمــا أمكــن، ينبغــي إجــراء حتل
  . اخلارجية

مج الصحة تـوافر التـزام سياسـي علـى        يتطلب النهوض باحملددات االجتماعية لربنا      - ٦٥
أعلــى املــستويات، واختــاذ إجــراءات للحــد مــن أوجــه التفــاوت يف الوصــول إىل اخلــدمات 
الصحية من أجـل تعمـيم الوصـول إىل هـذه اخلـدمات، وتـوفري قاعـدة أدلـة معـززة لغـرض                   

ك وهنـا . اختاذ إجراءات، وحوكمة شاملة تدعم املساءلة، وعملية لرصـد النتـائج وتقييمهـا       
حاجة ماسة للعمل علـى وضـع احملـددات االجتماعيـة سـعيا إىل قطـع الـشوط األخـري جتـاه                      
حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، ومحاية التنمية االقتصادية واالجتماعية، وبناء نظم احلماية 
االجتماعية، مبا يف ذلك نظـام صـحي شـامل يـوفر التغطيـة الـشاملة مبجموعـة معياريـة مـن                      

ومن شأن التفاعالت بني الصحة العاملية والسياسة اخلارجية، سواء من          . يةاخلدمات الصح 
الناحية اجلوهرية أو مـن خـالل االسـتعانة بـالربامج اخلاصـة بكـل منـهما، أن تنـهض كـثريا                 

  . بربنامج الصحة
، هناك عدد من االجتماعـات الدوليـة الـيت تتـيح الفرصـة          ٢٠١٢بالتطلع إىل عام      - ٦٦

ــضايا إمنا  ــذ       ملعاجلــة ق ــات وتنفي ــسبل لوضــع األولوي ــا يف ذلــك أجنــع ال ــدها، مب ــة طــال أم ئي
اإلجراءات اليت من شأهنا أن تفيد النتـائج الـصحية وأن تعـزز اهلياكـل والعمليـات الراميـة                   

  .إىل دعم السياسات واإلجراءات وتدفقات املوارد على حنو أكثر اتساقا وتالمحا
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	1 - اتخذت الجمعية العامة في دورتها الخامسة والستين، بتوافق الآراء، قرارها 65/95 بشأن الصحة العالمية والسياسة الخارجية. واعترف القرار بالعلاقة والترابط الوثيقين بين الصحة العالمية والسياسة الخارجية لغرض تعزيز التنسيق والاتساق بين هذين المجالين من مجالات السياسة العامة، ولكي تسهم السياسة الخارجية على نحو أفضل في تهيئة بيئة سياساتية عالمية ملائمة للصحة العالمية.
	2 - ويستند القرار 65/95 إلى قرارين سابقين للجمعية العامة (63/33 و 64/108) وإلى التقرير السابق المتعلق بالصحة العالمية والسياسة الخارجية (A/64/365). وتؤكد هذه الوثائق جميعها على أوجه التآزر بين الصحة والسياسة الخارجية لغرض تعزيز النهوض بأهداف الصحة على الصعيد العالمي عن طريق بذل جهود دولية منسَّقة. وتشمل الأمثلة المحددة المعروضة تنسيق الجهود لمكافحة الأمراض المعدية الناشئة والأوبئة العالمية، والجهود المبذولة لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وجهود معالجة النقص القائم في الموارد البشرية في مجال الصحة. 
	3 - ويؤكد القرار 65/95 كذلك أن التحديات في مجال الصحة العالمية تتطلب بذل مزيد من الجهود المتضافرة والمستمرة للنهوض ببيئة سياسية عالمية تدعم الصحة العالمية. وعلى وجه الخصوص، يُبرز القــرار حاجة البلدان إلى القيام بما يلي:
	• تحسين تنسيق الحوكمة واتساقها وفعاليتها لصالح الصحة العالمية
	• النظر في دور الدولة والجهات المعنية الأخرى في تحسين تنسيق الحوكمة واتساقها وفعاليتها لصالح الصحة العالمية
	• تعزيز تنسيق السياسات التي تتناول المحدِّدات الاجتماعية للصحة.
	4 - وجرى الاعتراف بالأهمية الاستراتيجية للصحة بوصفها عنصرا رئيسيا من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية. وذكر الأمين العام أن الصحة تكمن في صميم الأهداف الإنمائية للألفية؛ وهي الموضوع المحدد لثلاثة من تلك الأهداف، وشرط أساسي بالغ الأهمية لإحراز تقدم في تحقيق معظمها.
	5 - وترتبط الصحة والفقر ارتباطا وثيقا بالمحدِّدات الاجتماعية والاقتصادية التي تؤثر في التقدم في المجال الصحي، وهما يكتسيان أهمية رئيسية في التنمية المستدامة والاقتصادية وحماية البيئة. كما أن الصحة وراء ازدياد الأهمية السياسية لمسائل الأمن والتنمية الاجتماعية والاقتصادية والقضايا الإنسانية والتجارة ومسائل حقوق الإنسان، وهي تتأثر بها أيضا، وقد تـمَّت مناقشة جميع هذه المسائل على نحو وافٍ في محافل الأمم المتحدة.
	6 - وعلى مدى الأعوام العديدة، تناول عدد من الاجتماعات الرفيعة المستوى ومؤتمرات القمة والمحافل مسائل الصحة، بالإضافة إلى تحديد الالتزامات الوطنية والدولية. وفي عامي 2010 و 2011، شملت هذه الاجتماعات مؤتمر القمة المعني بالأهداف الإنمائية للألفية والاجتماع الرفيع المستوى المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة المعني بالوقاية من الأمراض غير المعدية ومكافحتها. وأتاح هذا الأخير ثاني مناسبة فقط لقيام الجمعية العامة بمناقشة قضايا الصحة في اجتماعات رفيعة المستوى. وتُسهم هذه الاجتماعات، إلى جانب اجتماعات أخرى كثيرة، في إبراز مسألة الصحة، وإتاحة الفرص في آن معا أمام القطاعات غير قطاع الصحة للنظر في كيفية اتخاذ الإجراءات وتحديد الأولويات للتأثير في نتائج الصحة. وحدَّد تقرير الأمين العام المعنون ”الصحة العالمية والسياسة الخارجية: الفرص والتحديات الاستراتيجية“ (A/64/365) العديد من القطاعات والمسائل التي يمكن أن تكون ذات اهتمام مشترك لتحقيق أهداف الصحة والسياسة الخارجية. وفي المقابل، فإن الطريقة التي تضع بها القطاعات غير قطاع الصحة الأولويات الخاصة بكل منها (كالبيئة والتجارة والاقتصاد والهجرة والتخطيط الحضري والزراعة والسياسة الخارجية) تؤثر في صحة الناس. وفي هذا الصدد، ينطوي استكشاف مفهوم ”الحوكمة العالمية من أجل الصحة“ على فهم أفضل لطريقة تأثر نتائج الصحة بأسلوب إدارة هذه القطاعات، فرادى ومجتمعة. 
	7 - ويتطلب تناول مسألة الصحة العالمية، بما في ذلك زيادة استراتيجيات الوقاية والاستجابة وتعزيز قدرات نُظم الصحة العامة والرعاية الصحية، التزاما ودعما سياسيين على مستوى رفيع واستجابات متعددة القطاعات. ومن شأن العمل معا في سياق أطر وطنية ودولية معترف بها أن يُتيح للوزارات المتعددة داخل البلدان والمجتمعات والنظام المتعدد الأطراف، فضلاً عن المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص، تحقيق نتائج مستدامة. وترتكز استجابات ”الحكومة ككل“ الصادرة عن اجتماع الجمعية العامة الرفيع المستوى المعني بالوقاية من الأمراض غير المعدية ومكافحتها (قرار الجمعية العامة 66/2، المرفق)، على نحو ما ورد في الإعلان السياسي، على ضرورة اتخاذ إجراءات منسَّقة متعددة القطاعات والاستفادة من المعلومات من أجل دعم المساءلة المشتركة.
	8 - وكان لتزامن أزمات المال وأسعار الأغذية والوقود التي يعاني منها العالم منذ عام 2008، فضلاً عن الكوارث الطبيعية الكبيرة وتفشي الأوبئة ونشوء أمراض معدية جديدة، آثار كبيرة على صحة الناس، مما يقيم الدليل على زيادة الترابط بين العالم ومؤسساته في تحديد الحلول. وعلاوة على ذلك، يمكن لعدم المساواة في فرص الحصول على الرعاية الصحية أن تشتد في أوقات الأزمات هذه، وأن تقتضي بالتالي من النظام المتعدد الأطراف أن يدعم البلدان في وضع سياسات الحماية الاجتماعية، وأن يكفل بذل جهود خاصة للحفاظ على الصحة العامة ومهام الرعاية الصحية الأولية خلال هذه الفترات. 
	9 - وعرضت اللجنة المعنية بالمحدِّدات الاجتماعية للصحة، ثم القرار اللاحق لجمعية الصحة العالمية (61-14)، خطة عمل تمثل نقطة تحوُّل لدعم استخدام الصحة كعدسة للسياسة الخارجية، وكذلك لتناول الإجراءات المتعددة القطاعات من أجل تعزيز الصحة بشكل ملموس(). والمحدِّدات الاجتماعية للصحة هي الظروف التي يولَد فيها الناس وينمون ويعيشون ويعملون ويهرمون، بما في ذلك النظام الصحي. وتتحدد هذه الظروف من خلال توزيع المال والسلطة والموارد على المستوى العالمي والوطني والمحلي، التي بدورها تتأثر بالخيارات السياساتية. وتشكل المحدِّدات الاجتماعية للصحة السبب الرئيسي لأوجه عدم المساواة على الصعيد الصحي - المتمثلة في الفروق غير المنصفة التي يمكن تجنبها في الأحوال الصحية داخل البلدان وفيما بينها. 
	10 - وفي العام الماضي، عملت وكالات الأمم المتحدة والدول الأعضاء على تنفيذ التوصيات والالتزامات المحددة الواردة في إعلانات اجتماعات الأمم المتحدة الرفيعة المستوى. وأدى ذلك إلى تزايد الحاجة إلى كفالة تنسيق واتساق وفعالية الجهود القطرية، سواء على المستوى الجماعي أو الفردي.
	ثانيا - تحسين تنسيق الحوكمة واتساقها وفعاليتها من أجل الصحة العالمية
	11 - يعرض التقرير السابق عن الصحة العالمية والسياسة الخارجية (A/65/399) عدداً من النُهج والبرامج التنظيمية والصكوك المستخدمة على كل من الصعيد الدولي والإقليمي والوطني من أجل تعزيز التنسيق والاتساق بين السياسات العالمية والسياسة الخارجية، بما يُسهم في تحسين نتائج الصحة. ويوفر التقرير الأساسي من أجل مواصلة استكشاف العمليات والهياكل التي يمكن تحسينها بهدف زيادة فعالية التنسيق والاتساق بين الصحة العالمية والسياسة الخارجية.
	12 - وتقتضي عملية التفاعل والتقارب بين العديد من الأسباب وعوامل الخطر والأمراض، فضلا عن المؤسسات المشارِكة في هذه العملية وإسهاماتها، وتوافر مختلف الصكوك الدبلوماسية والقانونية، المُلزمة وغير المُلزمة، تقتضي إيلاء مزيد من الاهتمام للاتساق على نطاق السياسات القطاعية والمؤسسات. وبالتالي، فإن تحسين الحوكمة في مجال الصحة العالمية يستدعي استكشاف مدى قيام القطاعات غير قطاع الصحة، عن طريق الحوكمة وتحديد الأولويات، بدعم الصحة العالمية بما يشمل تحديد الفرص الجديدة المتاحة. ويرِد أدناه عدد من الأمثلة التي تبيِّن كيفية اعتماد الأولويات القائمة والجديدة في مجال الصحة العالمية على النُهج المتعددة القطاعات. 
	13 - وفي حين ينطوي مجال الصحة على سلسلة من التدخلات التقنية، فإن تنفيذ البرامج الصحية (بما في ذلك البرامج المتعددة القطاعات) يتطلب إيلاء اهتمام للمسائل المألوفة على مستوى السياسة الخارجية وصانعي القرارات على الصعيد الوطني وحلَّها، وهي: تخصيص الموارد؛ والتجارة؛ ونقل التكنولوجيا؛ والملكية الفكرية؛ وفعالية المعونة؛ والمساءلة المشتركة؛ ونوعية الحكم؛ والسيادة الوطنية؛ ومفاهيم الأمن البشري. وفي موازاة ذلك، يولي مفهوم التنمية المستدامة المزيد من الاهتمام للصحة على المستوى المتعدد القطاعات، باعتبار أنه ”يسعى لأن يجمع ليس بين المجالات الثلاثة - الاقتصادي والاجتماعي والبيئي - فحسب، بل أيضاً بين البلدان المتقدمة النمو والنامية، والحكومات، والأعمال التجارية، والمجتمع المدني، والمعارف العلمية، والسياسات العامة، والمدينة والريف، والأجيال الحاضرة والمقبلة“ (A/CONF.216/PC/2، موجز). 
	14 - ويشكِّل المضي قُدما بما يُعد حاجة ملحّة لتحسين الحوكمة في مجال الصحة العالمية وآثارها على تحديد الأولويات، واتخاذ الإجراءات المتعددة القطاعات، واستعراض الفرص المتاحة أمام الدول الأعضاء للتفاوض بشأن المسائل الصعبة، ولا سيما المشاكل العابرة للحدود، اعترافا بالصحة كأحد العوامل التي تُسهم في النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي وتتأثر بهما، وكذلك بدورها باعتبارها إحدى المنافع العامة العالمية. وقد وثِّقت توثيقا جيدا أهمية اللوائح الصحية الدولية والالتزامات التي تفرضها على الدول الأعضاء وعلى منظمة الصحة العالمية للاستجابة لنشوء أي من الطوارئ الجديدة التي تثير قلقا دوليا في مجال الصحة العامة.
	منابر لتحقيق مزيد من التنسيق والاتساق

	15 - نظراً للعلاقة بين الاهتمامات في مجالي الصحة والسياسة الخارجية، تعد المنابر التي تضم الدول الأعضاء للتفاوض بشأن الاهتمامات ذات النتائج العابرة للحدود وبعض مسائل السياسة الخارجية المحددة، في غاية الأهمية لتحسين التنسيق والاتساق.
	16 - وعلى الصعيد الدولي، تعتبر جمعية الصحة العالمية ومنظمة الصحة العالمية نقطة الالتقاء لمناقشة السياسة الصحية العالمية. ولمّا كانت منظمة الصحة العالمية السلطة الموجَّهة والمنسقة للعمل الدولي في مجال الصحة ووكالة الأمم المتحدة المتخصصة في الصحة العالمية، فهي تعمل منذ وقت طويل بمثابة الوكالة التي تضع المعايير والمقاييس الصحية وترصدها. وتعد المنظمة فريدة من نوعها بسبب ولايتها المؤسسية، وسلطتها القانونية وخبراتها الفنية. وبعد تسييس العديد من المسائل الصحية العالمية كثيراً وخروجها من الساحة التقنية البحتة للصحة العامة على الصعيد العالمي، فإنها تحظى بمكانة هامة من الناحية الاستراتيجية في جدول أعمال السياسة الخارجية وسياسات التنمية. واستجابة لذلك، تطور دور المنظمة في المفاوضات الحكومية الدولية وفي نخبة من صكوك السياسة الخارجية.
	17 - وبعد أن بدأت القضايا الصحية تتطرق إلى مسائل أكثر تعقيدا وإثارة للجدل، بدأت جمعية الصحة العالمية تشارك على نحو أكبر وبشكل استباقي في المسائل الصحية، بما في ذلك المبادرات والأنشطة التي تعمّق الترابط بين السياسة الخارجية والصحة العالمية. وكجزء من الولاية الدستورية للمنظمة، تستخدم هي وجمعية الصحة العالمية الصكوك الرئيسية للسياسة الخارجية مثل المعاهدات والأنظمة (مثل اللوائح الصحية الدولية (2005) والاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ (2003))، والأفرقة العاملة الحكومية الدولية ( مثل الفريق العامل الحكومي الدولي المعني بالصحة العامة والابتكار والملكية الفكرية، والفريق العامل المفتوح العضوية التابع للاجتماع الحكومي الدولي المعني بالتأهب لجائحة فيروس الإنفلونزا: تبادل عينات فيروس الإنفلونزا والحصول على اللقاحات والفوائد الأخرى، والفريق العامل للخبراء الاستشاريين بشأن البحث والتطوير: التمويل والتنسيق، والفريق العامل الحكومي الدولي المعني باستعراض مختلف الاقتراحات بشأن المنتجات الطبية غير المطابقة للمقاييس، والمقلدة، والمزيفة، والمزورة)، واعتماد الدول الأعضاء قوانين طوعية (مثل المدونة العالمية للممارسات المتعلقة بتوظيف العاملين الصحيين على المستوى الدولي). ويعد القرار الذي اتخذه مؤخراً المكتب الإقليمي لأوروبا التابع لمنظمة الصحة العالمية، (EUR/RC60/R6)، المعنون ”الصحة في السياسة الخارجية والتعاون من أجل التنمية: الصحة العامة هي الصحة العالمية“ تعبيرا عن مشاركة المنظمة المتزايدة في هذا المجال.
	18 - وقد اعتمدت الجهود الرامية للنهوض بالصحة داخل الأمم المتحدة على الإجراءات التي اتخذتها الدول الأعضاء في الجمعية العامة، في الاجتماع السنوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي وأجزائه المختلفة، فضلا عن آليات التنسيق في الأمم المتحدة. وخلال الدورة الخامسة والستين للجمعية العامة، نظرت الدول الأعضاء، في قرارات بشأن مسائل صحية محددة مثل الأهداف الإنمائية للألفية واعتمدتها (القرار 65/1)، والأمراض غير المعدية (القرار 65/238)، والأشخاص ذوي الإعاقة (القرار 65/186)، وناسور الولادة (القرار 65/188)، والرياضة بوصفها وسيلة لتعزيز التعليم والصحة والسلام (القرار 65/4) وعدة قرارات بشأن الاستجابات في مجال العمل الإنساني (القرارات 65/133 و 65/135 و 65/136 و 65/157 و 65/177 و 65/264).
	19 - وشاركت المنظمة بنشاط في هيئات تنسيق الأمم المتحدة الرفيعة المستوى، بما في ذلك الهيئات التي تضم رؤساء وكالات، لتحقيق قدر أكبر من التنسيق والتماسك والحلول من خلال توفير القيادة بشأن المسائل الصحية داخل هذه الكيانات. ومن بين أهم هذه العناصر مجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق وآلياته الفرعية. علاوة على ذلك، توفر فرق العمل الدائمة المخصصة المحددة المدة - لجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية، وشبكة الأمم المتحدة المعنية بالطاقة وشبكة الأمم المتحدة للمحيطات - فرصاً لحل المشاكل المشتركة ووضع توصيات تتعلق بالسياسات العامة.
	20 - وفي حين تتيح الأمم المتحدة فرصة للدول لكي تعمل معا لتحديد الحلول الجماعية، ازدادت أهمية وإشراك أصحاب المصلحة من غير الدول بسرعة في السنوات الماضية. وتوظف الأمم المتحدة آليات لكي تتمتع الجهات الفاعلة غير الحكومية بصفة مراقب في الهيئات الإدارية التابعة للمنظمة، فضلا عن أساليب رسمية أكثر لرعاية الحوار حول عدد من المسائل البرنامجية والتقنية. ومع ازدياد الاهتمام بالصحة، توسعت كثيرا المبادرات الصحية العالمية، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، والمؤسسات، والمنظمات غير الحكومية، وهيئات القطاع الخاص. ويشمل ذلك نماذج تنظيمية جديدة، مثل الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا، والتحالف العالمي للقاحات والتحصينات التي تطورت كمؤسسات مستقلة. وتضم سياسة الشراكات التي وضعتها المنظمة والتي اعتمدت في جمعية الصحة العالمية لعام 2010 مجموعة من المعايير التي تحكم كيفية مشاركة منظمة الصحة العالمية مع مختلف الشراكات. وكانت سبل زيادة المواءمة بين أصحاب المصلحة جميعاً داخل البلد وعلى الصعيد الدولي موضع نقاش في كل من مجالس إدارات بعض هذه الكيانات، ضمن الشراكة الصحية الميسرة الدولية المشتركة بين منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي، ولجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.
	21 - واستجابة للحاجة إلى تعزيز الصفة التمثيلية للحوار في مختلف القطاعات بشأن المسائل ذات الصلة بالمساعدة، وبالتالي في السياسة الخارجية، فقد تم إصلاح الفريق العامل المعني بفعالية المعونة التابع لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي لتوسيع قاعدة أصحاب المصلحة المتعددين (تمثيل واسع النطاق للبلدان، والمنظمات المتعددة الأطراف، والمنظمات غير الحكومية، وجمعيات القطاع الخاص، والصناديق العالمية، ومؤسسات التمويل الدولية، والمنظمات الحكومية الدولية) برعاية منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. وعلى نحو مشابه، سيعقد منتدى التعاون الإنمائي التابع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، الذي يضم البلدان النامية والمتقدمة، والبرلمانيين ومنظمات المجتمع المدني والحكومات المحلية والقطاع الخاص، اجتماعا في دورة المجلس لعام 2012 لمناقشة التعاون في مجال التنمية.
	22 - ومن الأمور الجوهرية لتحسين الإدارة العالمية للصحة على الصعيد الوطني تعزيز الملكية الوطنية من خلال تحديد خطط واستراتيجيات صحية وطنية محددة بشكل أفضل، ودعم أصحاب المصلحة المتعددين لهذه الخطط، والحصول على اهتمام رفيع المستوى بالصحة وضمان قابلية التنبؤ، والتمويل الذي يتسم بالمرونة والاستدامة (على الصعيدين الوطني والدولي) لمعالجة عدم المساواة في فرص الحصول على الخدمات الصحية، ورصد وتقييم النتائج واستخدامها لتعقب المساءلة، وزيادة مواءمة وتنسيق المساعدة الخارجية؛ وتعزيز الروابط بين القطاعات المختلفة. وهي تتجسد باعتبارها مبادئ الشراكة الصحية الدولية، التي توفر لها منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي أمانة. وينطوي كل من إعلان باريس بشأن فعالية المعونة وبرنامج عمل أكرا، غير الملزمين، على تدابير بشأن زيادة تعزيز الصحة داخل البلدان واتخاذ القرارات المتعددة القطاعات استنادا إلى مبادئ من قبيل الملكية الوطنية، والاستدامة، والقدرة على التنبؤ، وفعالية المعونة. وسيتطرق المنتدى الرفيع المستوى الرابع بشأن فعالية المعونة الذي سيعقد في بوسان، جمهورية كوريا، في تشرين الثاني/نوفمبر 2011 إلى المسائل المتعلقة بتحسين فعالية المعونة بصورة أعم، مع إيلاء اهتمام خاص للصحة باعتبارها قطاعا كاشفا. وإلى جانب المساعدات الكبيرة التي تتدفق إلى البلدان، يحظى بنفس القدر من الأهمية كل من التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي.
	23 - وبالإشارة إلى الروابط الهامة بين الصحة والتنمية المستدامة، سيقوم مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2012 (ريو + 20) باستعراض التقدم المحرز إزاء الالتزامات السابقة الواردة في إعلان ستوكهولم (1972)، وجدول أعمال القرن 21 (1992)، وإعلان ريو بشأن البيئة والتنمية (1992)، ومؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة (خطة جوهانسبرغ للتنفيذ (2002). ومن المواضيع التي ستجري مناقشتها في المؤتمر الإطار المؤسسي للتنمية المستدامة الذي يهدف إلى تحسين الاتساق بين المسائل الاقتصادية والبيئية والاجتماعية. ويمكن أيضا مناقشة طبيعة العلاقات والهياكل المؤسسية.
	24 - وفي عام 2011، عملت عدة وكالات تابعة للأمم المتحدة معا لتطبيق أساليب مبتكرة لزيادة الاستجابات المتعددة القطاعات للصحة، وفي الوقت نفسه، إتاحة منابر للحوار المتعدد الأطراف، وفي بعض الحالات، إجراء مفاوضات. وهي تشمل لجنة الأمم المتحدة للمعلومات والمساءلة حول صحة النساء والأطفال (منظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولي للاتصالات)، والاستنتاجات التي توصل إليها الفريق العامل المفتوح العضوية بشأن جائحة الأنفلونزا (منظمة الصحة العالمية مع مساهمات من المنظمة العالمية للملكية الفكرية)، والحد الأدنى للحماية الاجتماعية (منظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العالمية)، والجهود المشتركة للأمــم المتحدة لتسريع الجهود الرامية إلى إنقاذ حياة النساء والأطفال حديثي الولادة (”المنظمات الأربع العاملة في مجال الصحة بمجموعتها الموسعة (H4 Plus)“: منظمة الصحة العالمية، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، والبنك الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/(الإيدز)).
	25 - لجنة الأمم المتحدة للمعلومات والمساءلة حول صحة النساء والأطفال - في عام 2010، وعلى سبيل المتابعة لمؤتمر القمة المعني بالأهداف الإنمائية للألفية، طلب الأمين العام من منظمة الصحة العالمية تنظيم لجنة للأمم المتحدة لتتبع الالتزامات والنتائج التي تحققت لتنفيذ الاستراتيجية العالمية لصحة النساء والأطفال. واقترحت اللجنة برئاسة كل من رئيس جمهورية تنزانيا المتحدة ورئيس وزراء كندا، ونائبي الرئيس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، والأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، إطارا للإبلاغ العالمي، والرقابة والمساءلة بشأن صحة النساء والأطفال، التي تحظى بأهمية رئيسية في المناقشات المتعلقة بالصحة العالمية والسياسة الخارجية. وبرهنت اللجنة، التي مضى على وجودها ستة أشهر، جدوى وجود نهج موحد بين ممثلي القطاعات (الحكومة، والوكالات المتعددة الأطراف، والمجتمع المدني، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، والقطاع الخيري) لتتبع الموارد والنتائج، بغية تحسين المساءلة.
	26 - إطار التأهب لجائحة الأنفلونزا - يكمن أحد الأمثلة المحددة على إدارة الصحة العالمية في اختتام مفاوضات الدول الأعضاء بنجاح بشأن إطار التأهب لجائحة الإنفلونزا() كجزء من الفريق العامل المفتوح العضوية للاجتماع الحكومي الدولي المعني بالتأهب لمواجهة جائحة الأنفلونزا: تبادل فيروسات الأنفلونزا والحصول على اللقاحات والفوائد الأخرى. وكان الإطار نتيجة للسياسة الخارجية المنسقة والمفاوضات بشأن السياسة الصحية، ويشمل مدخلات لم تقدمها الدول الأعضاء فحسب، بل كذلك من التفاعلات المنفصلة التي قدمتها المنظمات غير الحكومية وجهات القطاع الخاص المشاركة. وينشئ نظاماً شفافاً وعادلاً وفعالاً لتبادل فيروسات جائحة الأنفلونزا التي يمكن أن تصيب البشر، وتقاسم المنافع، بما في ذلك الحصول على اللقاحات وتوزيعها بأسعار معقولة، والتشخيص والعلاج للمحتاجين، ولا سيما في البلدان النامية، في الوقت المناسب. وكانت المساهمة في هذه المفاوضات دراسات فنية أجرتها منظمة الصحة العالمية، واستعراض براءات الاختراع ذات الصلة من قبل المنظمة العالمية للملكية الفكرية، على النحو الذي طلبته الدول الأعضاء.
	27 - الحد الأدنى من الحماية الاجتماعية - تشكل مبادرة الحد الأدنى من الحماية الاجتماعية التي تشارك في قيادتها منظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العالمية مثالا على مجموعة متكاملة من السياسات التي تعالج مسائل التباين الصحي والاجتماعي. وبالعمل معا، تقوم منظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى 18 وكالة من وكالات الأمم المتحدة الأخرى وأربع منظمات دولية غير حكومية، بمعالجة قضايا أمن الدخل (من خلال التحويلات الاجتماعية، بما في ذلك المعاشات التقاعدية، ودخل الإعالة، واستحقاقات الطفل، واستحقاقات العجز وما إلى ذلك)، بهدف تمكين المجتمعات المحلية وكفالة حصول الأفراد على الخدمات الاجتماعية الأساسية (الصحة والمياه والسكن والتعليم وغيرها). وكانت قد انبثقت أصلا باعتبارها عنصراً من تسعة عناصر لاستجابة الأمم المتحدة المشتركة للأزمة المالية، وقد أقر مجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة الأمم المتحدة ورؤساء الدول والحكومات الحد الأدنى للحماية الاجتماعية في قمة الألفية لعام 2010. وتطور هذا المفهوم ليصبح وسيلة لاتباع نهج أكثر تكاملا وإنصافاً لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وكنموذج للتنمية بعد عام 2015. وحصل الحد الأدنى للحماية الاجتماعية على اهتمام أكبر من خلال إبرازه في خطة العمل للتنمية لمجموعة العشرين.
	28 - المنظمات الأربع العاملة في مجال الصحة بمجموعتها الموسعة والهدفان الإنمائيان للألفية 4 و 5 - إن من الممكن تحقيق الكفاءة في التنسيق عن طريق تعاون وكالات معينة من وكالات الأمم المتحدة. وفي سياق متابعة مؤتمر القمة بشأن الأهداف الإنمائية للألفية، وعلى الأخص الهدفين 4 و 5، شجع الأمين العام مجموعة من وكالات الأمم المتحدة، ”المنظمات الأربع العاملة في مجال الصحة بمجموعتها الموسعة“ على التعاون معا للتعجيل بإحراز تقدم في مجال صحة الأم والأطفال حديثي الولادة. وتشكِّل تلك الكيانات أيضا الشركاء التقنيين الرئيسيين لاستراتيجية الأمين العام للأمم المتحدة العالمية لصحة المرأة والطفل، وهي خريطة طريق لاتخاذ إجراءات جماعية على الصعيد العالمي لكفالة حصول الجميع على الخدمات الصحية الأساسية والتدخلات المنقذة للحياة التي ثبتت جدواها وذلك عن طريق تعزيز النظم الصحية. وقد أعدت المجموعة الموسّعة برامج مشتركة لعملها فيما يتعلق بصحة الأم والأطفال حديثي الولادة في بلدان مثل إثيوبيا، وأفغانستان، وبنغلاديش، وجمهورية الكونغو الديمقراطية ونيجيريا. وحددت المجموعة الموسّعة أيضا الثغرات القائمة في إطار دعمها المقدم على الصعيد القطري ودور أطرافها ومسؤولياتها في البلدان محور التركيز العالي البالغ عددها 25 بلدا لكفالة التنسيق الفعال، ووضعت خطة عمل مشتركة، وأوفدت بعثات مشتركة للدعم التقني، واضطلعت بتنسيق الدعم في بعض البلدان الخمسة والعشرين التي تعاني العبء الأكبر من وفيات الأمهات.
	29 - وقررت الوكالات المشتركة في المجموعة الموسّعة، بوصفها الهيئة الداعمة ذات الوجود الواسع النطاق في البلدان ذات الدخل المنخفض/العبء الأكبر، تولي إدارة متابعة الالتزامات المتعهد بها إزاء الاستراتيجية العالمية وذلك من خلال ضمان تقديم دعم قائم على المساواة، ومتكامل ومنسق إلى الخطط الصحية للبلدان، والامتثال التام لمبادئ إعلان باريس بشأن فعالية المعونة وبرنامج عمل أكرا، مع الاستفادة من أوجه التآزر في جميع جوانب القطاع الصحي، وتقاسم التدخلات القائمة على الأدلة، والتعلم من البلدان الأقران وأفضل الممارسات التي من شأنها الإسهام في تحسين صحة الأم والأطفال حديثي الولادة/الصحة الإنجابية، والاستفادة من القيمة المضافة لكل وكالة من الوكالات الموجودة على الصعيد القطري للتعجيل بتحقيق نتائج تتماشى مع عمليات التنسيق الجارية.
	30 - الاستجابة الإنسانية - يعتمد نظام المساعدات الإنسانية في معالجة الكثير من حالات الطوارئ المعقدة في العالم والاستجابة لها، بما فيها العدد المتزايد من الأزمات الضخمة (كما شوهد في باكستان، وهايتي، واليابان) على إطار عمل هيوغو وكذلك على آليات التنسيق الواسعة النطاق (مثل اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات) لتحديد الأولويات وكفالة التنسيق الشامل للقطاعات وأصحاب المصلحة. وأدى تـزايـد عــدد الكـوارث الطبيعيـة (373 في عام 2010 مقارنة بـ 328 في عام 2009) إلى مقتل ما يقرب من 000 297 شخص والإضرار بنحو 208 ملايين شخص آخرين والتسبب في أضرار تقدر بـ 110 ملايين دولار (انظر A/66/81). وقد زادت حالات الطوارئ المعقدة (أكثر من اثنتي عشرة حالة تضرر منها 42 مليون شخص)، والنزاعات المسلحة من الضغوط على المساعدات الإنسانية وعمليات الاستجابة. وتعتمد استجابة الأمم المتحدة (بما في ذلك في مجالات الصحة، والسياسة الخارجية، والمعونة الإنسانية) على اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات ونهجها القائم على المجموعات وتضم كلا من الأمم المتحدة، والبنك الدولي، والمصارف الإنمائية الإقليمية، والمنظمات غير الحكومية. ويشكل هذا النظام نموذجا لتحقيق الحوكمة عن طريق مشاركة مختلف الكيانات تحت القيادة العامة لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية.
	31 - ومن أجل تحسين عمل المجموعات والتنسيق فيما بينها، وإدارة المعلومات وسرعة الاستجابة للكوارث الطبيعية والأزمات المتكررة، والكوارث البيئية وازدياد انعدام الأمن الغذائي على نحو متسق ومسؤول، يقود وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية عملية استعراض للجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات. ونظرا للطلب الذي لم يسبق له مثيل لتوفير مبلغ 7.4 بلايين من دولارات الولايات المتحدة لأغراض الاستجابة الإنسانية خلال النداء الموحد لعام 2011، فإن اللجنة الدائمة تزيد من مساءلة المانحين والمستفيدين، وتحسين تحديد أوجه النجاح وإدارة التوقعات. 
	32 - تضطلع منظمة الصحة العالمية بدور هام في تعزيز القدرات الوطنية في مجال إدارة الطوارئ الصحية والكوارث وتعزيز مرونة النظم الصحية من خلال اللوائح الصحية الدولية وكنتيجة لقرار جمعية الصحة العالمية 64-10 بشأن تعزيز القدرات الوطنية في مجال إدارة الطوارئ الصحية والكوارث وتعزيز مرونة النظم الصحية، وذلك بوسائل تشمل برامج بشأن المستشفيات المأمونة والجاهزة للعمل وتوفير التدريب للعاملين في مجال الرعاية الصحية من أجل تعزيز مرونة المجتمعات المحلية، وكفالة توفير مياه الشرب المأمونة(). ومن المطلوب دعم البلدان عن طريق التخطيط المتقدم من أجل الإدماج التام للصحة في استراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث والإنعاش المستدام، بما في ذلك للتخطيط الانتقالي بين مرحلة الاستجابة لحالات الطوارئ والتنمية في الأجل الطويل لكفالة تحقيق الإنعاش المستدام. 
	33 - وقد أصبح ضمان التأهب الكافي من الناحية الصحية قبل وقوع الكوارث الطبيعية والاستجابة لها بعد وقوعها جزءا من المهام التي يضطلع بها واضعو السياسة الخارجية في التعامل مع هذه الأزمات الإنسانية. ويعد إدراج الاعتبارات الصحية في استراتيجيات السياسة العامة والأطر القانونية الخاصة بالتأهب للكوارث الطبيعية والإغاثة الإنسانية وفي حالات الطوارئ المعقدة والاستجابة لها أمرا بالغ الأهمية. ويمكن أن تساعد الدروس المستفادة في هذا المجال على صياغة استجابات السياسة الخارجية للأزمات الأخرى التي لها آثار سلبية على الصحة، بما فيها أزمات الطاقة والغذاء والأزمات الاقتصادية().
	34 - ونظرا للقدرة المحدودة للقطاع الصحي على وضع سياسات في الأوضاع الأمنية والنزاعات المسلحة، فإن بإمكان واضعي السياسة الخارجية أن يساهموا بمزيد من الفعالية في تحقيق النتائج الصحية عن طريق استخدام أدوات سياسية منها ”العدسة الصحية“، لإحراز التقدم ورصده وقياسه فيما يتعلق بالاستراتيجيات الأمنية الوطنية والدولية. وهناك حاجة إلى سياسات وإجراءات مشتركة في مجال السياسة الخارجية والصحية لدعم البلدان في مرحلة ما بعد النزاعات وفي مرحلة إعادة البناء بعد وقوع الكوارث الطبيعية لكي تحقق أهدافها الإنمائية للألفية، وضمان الحصول على نظم صحية عاملة، ومكافحة انتشار الأمراض في حالات انتقال السكان على نطاق واسع. ومع ذلك، فإنه إذا أريد لهذه الأهداف أن تتحقق بالفعل، لا بد من التعامل مع النزاعات المسلحة وأثرها في التنمية وصحة السكان().
	35 - حقوق الإنسان - لا تزال المسائل الصحية ينظر إليها بشكل متزايد في إطار تحديات حقوق الإنسان ولذلك فهي تحظى بالأهمية في جدول الأعمال الدولي لحقوق الإنسان. وتناول مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية مسألة التخلص من النفايات الطبية الخطرة وتأثيرها على الحق في الصحة، وبصفة خاصة، الآثار الضارة لنقل وإلقاء المنتجات والنفايات السمية والخطرة على التمتع بحقوق الإنسان. وتناولت تقارير المقرر الخاص مسائل التنمية، والحصول على الأدوية، وكبار السن، وتجريم بعض أشكال السلوك الجنسي. وفي نشاط موازِِِ نُظم في نيويورك، عقد الفريق العامل المفتوح باب العضوية اجتماعين خلال عام 2011 لدراسة جدوى وضع المزيد من الصكوك والتدابير المتعلقة بحقوق الإنسان لمعالجة حقوق الإنسان لكبار السن. وعلاوة على ذلك اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتوافق الآراء قرارات بشأن إمكانية الوقاية من اعتلال النوافس، والحق في الصحة. 
	36 - اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ - تشكل الاتفاقية الإطارية صكا تاريخيا من شأنه ليس تيسير العمل المنسق فيما بين الدول فحسب، بل أيضا فيما بين الجهات الفاعلة المتعددة الأطراف والمجتمع المدني. وفي هذا الصدد، تمثل الاتفاقية الإطارية إحدى المنافع العامة القوية في مجال الصحة على الصعيد العالمي. وهي تعتبر الصحة عنصرا جوهريا للسياسة الخارجية، وللحوكمة في مجال الصحة، من خلال وجود مجلس إدارة للاتفاقية، يمثله مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطارية. وبالإضافة إلى تحفيز العمل المشترك بين القطاعات ووضع اللوائح الصحية العالمية لمكافحة أكثر الأسباب المؤدية إلى الوفاة في العالم والتي يمكن الوقاية منها، تبرز الاتفاقية الإطارية الأهمية الحيوية للتقاطع بين التجارة الدولية والصحة، ولا سيما في سياق الحقبة الجديدة لتحرير التجارة والاستثمار. 
	37 - وقد أدت العملية المتمثلة في قيام الدول بتنفيذ تدابير وطنية مصّممة لغرض الحد من استهلاك التبغ إلى زيادة تسليط الضوء على الصلة بين سياسات التجارة الدولية والصحة في برامج عمل السياسات العالمية. وكمثال على ذلك، فقد أثبت اعتماد إعلان بونتا دل إستي من قِبل مؤتمر الأطراف في اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية لمكافحة التبغ في دورته الرابعة المعقودة في تشرين الثاني/نوفمبر 2010، في بونتا دل إستي، بأوروغواي()، الأهمية السياسية للربط بين التجارة الدولية والصحة بموجب الاتفاقية الإطارية. واعترف الأطراف في ديباجة الإعلان بأن التدابير الرامية إلى حماية الصحة العامة، بما فيها تدابير تنفيذ اتفاقية المنظمة الإطارية ومبادئها التوجيهية، تندرج ضمن سلطة الدول ذات السيادة في ممارسة التنظيم من أجل المصلحة العامة، وأشار الإعلان إلى عدد من الأحكام في قانون منظمة الصحة العالمية التي تؤكد الاستقلالية التنظيمية للأعضاء في منظمة التجارة العالمية. واستطرد الإعلان ليشير إلى التزام الأطراف بتنفيذ الاتفاقية الإطارية وإلى سلطتها القانونية للقيام بذلك في إطار الحدود التي وضعتها الاتفاقات المبرمة في إطار منظمة التجارة العالمية على حد سواء. وبصرف النظر عما إذا كان الإعلان يعتبر مجرد صك سياسي أو جزءا من القانون الدولي العرفي فيما يتعلق بسلطات الدول ذات السيادة في التنظيم من أجل المصلحة العامة، فإن اعتراف الدول الأعضاء بتأثيرات السياسات التجارية على الصحة يوفر إشارة أساسية لأهمية إدراج الصحة بوصفها عنصرا من عناصر السياسة الخارجية.
	استجابة ”الحكومة ككل“ للتحديات الصحية

	38 - يجب على الدول والمجتمع الدولي تحقيق نتائج تتماشى مع الالتزامات المشار إليها في الحلول المتفاوض عليها والإعلانات والاتفاقات المتفق عليها دوليا. ويتطلب تحسين الحوكمة من أجل الصحة والاحتياجات المتصلة بها من أجل تحقيق قدر أكبر من التنسيق، والاتساق والفعالية، إيلاء اهتمام للتفاعل بين السياسات الصحية وغير الصحية التي تؤثر تأثيرا مباشرا على تحقيق النتائج الصحية. وهناك حاجة إلى نُهج متعددة القطاعات، مثل استجابات ”الحكومة ككل“ للتعامل مع الطابع المعقد للصحة العالمية وتحقيق النتائج المنشودة والإسهام في الاستقرار الاجتماعي، مما يعكس العلاقات الوثيقة بين الصحة وحقوق الإنسان، والقضاء على الفقر، والجوع والتغذية، والتجارة، والتنمية، والتعليم، والمساواة بين الجنسين، والحد من أوجه عدم المساواة، والعمل الإنساني والتنمية المستدامة. ويعد التعامل مع حالات الضعف التي تواجه شرائح كبيرة من السكان وما يتصل بها من أوجه عدم المساواة أمرا أساسيا لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية والتعامل مع المحددات الاجتماعية للصحة. وتتطلب آخر القضايا الصحية على الصعيد العالمي عملا متعدد القطاعات في التعامل مع الأمراض غير المعدية.
	39 - الأمراض غير المعدية - اعترف الإعلان السياسي الصادر عن الاجتماع الرفيع المستوى المعني بالوقاية من الأمراض غير المعدية ومكافحتها بالحاجة إلى عمل متضافر واستجابة منسقة على جميع المستويات من أجل التصدي بشكل سليم للتحديات الإنمائية التي تشكلها هذه الأمراض. وحدد الإعلان نهجا شاملا لوضع وتعزيز وتنفيذ سياسات وإجراءات عامة شاملة لعدة قطاعات عن طريق سياسات ”الحكومة ككل“ وأعمالها البرنامجية. وجرت الدعوة إلى إشراك جميع قطاعات المجتمع للحد من مد الانتشار المتزايد، ومعدلات الأمراض والوفيات الناجمة عن الأمراض غير المعدية في جميع أنحاء العالم. ويُنظر إلى هذه الإجراءات بوصفها مسائل جوهرية للتصدي لمخاطر الأمراض غير المعدية وتحديد محددات الصحة على نحو شامل وقاطع. ودعا الإعلان الدول الأعضاء إلى تنفيذ سياسات شاملة لعدة قطاعات مع مراعاة خطة عمل منظمة الصحة العالمية للفترة 2008-2013 المتعلقة بالاستراتيجية العالمية للوقاية من الأمراض غير المعدية ومكافحتها وتكامل الأعمال للتصدي لعوامل الخطر غير الصحية. وطلب الإعلان إلى منظمة الصحة العالمية، وبالتشاور مع الدول الأعضاء، وصناديق الأمم المتحدة وبرامجها وغيرها من المنظمات الدولية المعنية، أن تقدم خيارات لتعزيز وتيسير القيام بأعمال في قطاعات متعددة للوقاية من الأمراض غير المعدية ومكافحتها عن طريق إقامة شراكة فاعلة.
	40 - وشكل الأساس لعقد الاجتماع رفيع المستوى قرارات سابقة صادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى جانب التنسيق مع كل من اللجان الإقليمية للأمم المتحدة التي تعقد جلسات استماع إقليمية. واعتمد الاجتماع كذلك على مجموعة من قرارات جمعية الصحة العالمية التي سبق التفاوض عليها وعلى أطر وخطط توثق الحاجة إلى استجابات للتصدي للأمراض غير المعدية على الصعيدين الوطني والدولي، من قبيل: خطة العمل من أجل وضع الاستراتيجية العالمية للوقاية من الأمراض غير المعدية ومكافحتها()؛ والاستراتيجيات العالمية المتفاوض عليها لتغذية الرضع وصغار الأطفال()؛ والنظام الغذائي والنشاط البدني()؛ والحد من تعاطي الكحول على نحو ضار()؛ وإحدى معاهدتي منظمة الصحة العالمية وهي الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ().
	41 - وفيما قبل عقد الاجتماع رفيع المستوى وما أبداه من اهتمام بإدارة عوامل الخطر الكامنة والحد منها، كان ثمة تقدم قد أحرز صوب ”إدراج الصحة في جميع السياسات“ وتوثيق الإجراءات الرامية إلى النظر في الصحة في سياق تخطيط حضري أوسع نطاقا. 
	42 - فيروس نقص المناعة البشرية/ومتلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) - في ”الإعلان السياسي بشأن فيروس نقص المناعة البشرية ومتلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز): تكثيف جهودنا من أجل القضاء على فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز“ (قرار الجمعية العامة 65/277، المرفق)، يلتزم الموقعون بمضاعفة الجهود من أجل توفير خدمات الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية والعلاج والرعاية والدعم للجميع بحلول عام 2015، كخطوة بالغة الأهمية نحو القضاء على وباء فيروس نقص المناعة البشرية العالمي. ومن الأمثلة الطويلة الأمد على الفوائد المتبادلة للسياسة الخارجية والصحة العالمية، أن إحراز تقدم بشأن الفيروس/الإيدز يتطلب اتخاذ إجراءات متعددة القطاعات وشاملة تشترك فيها البلدان ووكالات متعددة من الأمم المتحدة. وتشمل هذه الإجراءات، حسبما ورد في الإعلان، الالتزام بتكثيف الجهود الوطنية لوضع أطر قانونية واجتماعية وعلى مستوى السياسات في كل سياق وطني للتمكين من القضاء على الوصم والتمييز والعنف بسبب الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، وتعزيز إتاحة خدمات الوقاية من الفيروس، وتوفير العلاج والرعاية والدعم، وإتاحة التعليم والرعاية الصحية والتوظيف والخدمات الاجتماعية دون تمييز، وتوفير الحماية القانونية للأشخاص المتضررين من الإصابة بالفيروس، بما في ذلك حقوق الإرث واحترام الخصوصية والسرية، وتعزيز جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها، مع إيلاء اهتمام خاص لجميع الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بالفيروس والمتضررين منه (الفقرة 77). ووافقت الدول الأعضاء أيضا على استعراض القوانين والسياسات التي تؤثر سلبا في تنفيذ برامج الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية وعلاج المصابين به والمتضررين منه ورعايتهم ودعمهم بنجاح وفعالية.
	43 - الموارد البشرية من أجل الصحة - جاء اعتماد جمعية الصحة العالمية في أيار/مايو 2010 لمدونة المنظمة العالمية لقواعد الممارسة بشأن توظيف العاملين الصحيين على المستوى الدولي() ثمرة مفاوضات متعددة السنوات فيما بين الدول الأعضاء في جمعية الصحة العالمية واللجان الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية، وفي اجتماعات لمجموعة الثمانية، وللمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ومع مجموعة متنوعة من الأطراف المهتمة من غير الدول.
	44 - وتعمل منظمة الصحة العالمية على وضع مبادئ توجيهية للدول الأعضاء لكي تطبق المدونة وتبلغ عنها على المستوى القطري(). ويكتسي تطبيق المدونة أهمية بالغة في تنسيق استجابة عالمية لاستقدام وهجرة موظفي القطاع الصحي على الصعيد الدولي. وعموما، فقد وافقت الدول الأعضاء وأصحاب المصلحة الآخرون، في نيسان/أبريل 2011، على الهيكل والمضمون المقترحين للمبادئ التوجيهية. وسوف يتيح هذا الإبلاغ بدء العمل بمبادرات تستند إلى الأدلة وتشمل قطاعات متعددة. وستقوم منظمة الصحة العالمية بدور مركزي في وضع تعاريف مشتركة من خلال عملها المستمر مع منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. وتنطوي هذه الأخيرة على معالجة مجموعة متنوعة من القضايا والاستفادة من تنوع المصادر المحتملة للمعلومات. وسوف ييسر استعمال المعلومات المستندة إلى الأدلة استمرار تطبيق السياسة الخارجية الضرورية لدعم البلدان في استعراضاتها للسياسات، بما في ذلك سياسات استقدام الموظفين واستبقائهم، التي تفاقم هذه المشكلة.
	45 - مكافحة الأمراض المعدية الناشئة والسياسة الخارجية - نظرا لأن الأمراض المعدية الناشئة لا تعترف بالحدود، فإن العمل  الجماعي والعالمي أمر ضروري للتصدي لها. وعملت جائحة فيروس الإنفلونزا (H1N1 A) التي تفشت عام 2009 بمثابة تذكير بأن التأهب وتوفير المعلومات في الوقت المناسب أمران هامان لإدارة الجوائح المحتملة والسيطرة عليها. وتتطلب هذه الجهود إشراك القطاعين العام والخاص. وفضلا عن ذلك، تقتضي اللوائح الصحية الدولية أن تشارك أقسام متعددة من الحكومة في التأهب والتصدي للتهديدات البيولوجية والإشعاعية والكيميائية المحتملة. ويتطلب الأمر مزيدا من التعاون الدولي لمواجهة التهديدات والجوائح الناشئة والجديدة وغير المتوقعة. وقد تم توثيق هذه الجهود في عام 2010 عندما عقدت منظمة الصحة العالمية اجتماعا للجنة الاستعراض المعنية بأداء اللوائح الصحية الدولية (2005) فيما يتعلق بجائحة فيروس الأنفلونزا H1N1))، 2009، من أجل استكشاف الدروس المستفادة من الجائحة().
	46 - الصحة والبيئة - تقدم الصلة القائمة بين الصحة والبيئة مثالا آخرا على تطبيق منظور صحي على وضع السياسة الخارجية. وتوثق عدة اتفاقات دولية ضرورة أن تتصدى السياسات والإجراءات متعددة القطاعات لحماية البيئة ومواجهة الآثار التي يخلفها تغير المناخ على الصحة. وعلى سبيل المثال، فقد أعلن مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، في إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية، أن البشر يقعون في صميم الاهتمامات المتعلقة بالتنمية المستدامة ويحق لهم أن يحيوا حياة صحية ومنتجة في وئام مع الطبيعة. وكذلك حددت الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ضرورة مراعاة تغير المناخ في السياسات والإجراءات متعددة القطاعات، واستخدام الأساليب المناسبة للتقليل إلى أدنى حد من الآثار السلبية على الاقتصاد والصحة العامة ونوعية البيئة الناجمة عن المشاريع أو التدابير المتخذة للتخفيف من آثار تغير المناخ أو للتكيف معها. ولا تزال منظمة الصحة العالمية، إلى جانب منظومة الأمم المتحدة، تستعرض التحديات التي تواجهها الصحة العالمية وتتصدى لها في بيئة متغيرة(). ومن المتوقع أن يواصل مؤتمر ريو + 20 مناقشة قضايا الصحة والبيئة في سياق التنمية المستدامة. ويتمثل أحد أهداف الصحة العالمية والسياسة الخارجية في كفالة أن تُعتبر الصحة إحدى الأولويات في مناقشات الإدارة الدولية لشؤون البيئة، بما في ذلك الحاجة إلى توزيع الموارد بصورة أكثر فعالية للتصدي للتغير الذي لم يسبق له مثيل في البيئة على جميع المستويات وما ينطوي عليه من آثار سلبية بالنسبة إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولا سيما للفقراء والفئات الضعيفة في المجتمع.
	المساءلة المتبادلة والحاجة إلى المعلومات

	47 - تمثل المساءلة أحد أسس السياسة العالمية والخارجية، وتحسين الحوكمة في مجال الصحة. وسواء أكانت المساءلة من جانب الجهات المانحة للبلدان المستفيدة، أو مساءلة البلدان عن تنفيذ النتائج واستخدام جميع الأموال بطريقة شفافة، أو كانت المساءلة في شكل استجابات من الدول لمواطنيها، فإنها في كل هذه الأحوال تتطلب تقديم معلومات. وقد برز مفهوم ”المساءلة المتبادلة“ على وجه الخصوص لربط كل من مقدمي المساعدات الخارجية والبلدان المستفيدة، بما يقع عليه من التزامات محددة. وبالإضافة إلى الأمثلة الواردة أدناه، ستتم مناقشة هذا الموضوع في الاجتماعات المقبلة للمؤتمر العالمي المعني بالمحددات الاجتماعية للصحة (ريو دي جانيرو)، والمنتدى الرفيع المستوى بشأن فعالية المعونة (بوسان، جمهورية كوريا)، ومجموعة  العشرين، وريو + 20، ومنتدى التعاون الإنمائي.
	48 - وتوفر المؤشرات الصحية وسيلة ملموسة لقياس مدى مساهمة السياسات والخطط الإنمائية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وغاياتها، لا سيما في المواضع التي تراعي بوضوح التأثيرات التي تمارس على المحددات في البيئة المادية والاجتماعية. ومن المعروف أن وضع الآليات من شأنه أن يعزز المساءلة والشفافية المتعلقة بالمكاسب التي تتحقق بالنسبة إلى صحة الإنسان ورفاهته نتيجة للمبادرات الإنمائية، بما في ذلك وضع المؤشرات، وتعزيز الوصول إلى المعلومات، والمشاركة العامة بشكل أكثر انتظاما. كما تتيح المعلومات تكييف السياسات وتحسينها في مختلف القطاعات من خلال استباق وتوثيق المكاسب والفوائد الصحية التي تنص عليها، والاستيضاح عمن يستفيد منها وعمن لا يستفيد، وذلك لوضع سياسات شاملة، والحد من الغبن في المجال الصحي وتعظيم المكاسب الصحية المحتملة. وعلى الصعيد الوطني، فإن الطريقة المستخدمة لجمع المعلومات وتحليلها، وإتاحتها، تتطلب اهتماما عاجلا بوصفها أساسا لرصد تنفيذ البرامج والجهود المتعلقة بالصحة.
	49 - وتعد لجنة الأمم المتحدة المعنية بالمعلومات والمساءلة بشأن صحة المرأة والطفل مثالا على اتفاق أصحاب المصلحة المتعددين على نهج بشأن موضوع المساءلة. ومن خلال التوصيات العشر التي قدمتها اللجنة في تقريرها المعنون ”الحفاظ على الوعود وقياس النتائج“()، أنشأت اللجنة نظاما للتعقب للتعرف على ما إذا كانت الهبات المقدمة لصحة المرأة والطفل تمنح في الوقت المناسب، وما إذا كانت الموارد تنفق بحكمة وشفافية، بما يحقق النتائج المرجوة.
	50 - وتعمل المؤشرات الرئيسية الواردة في الإعلان السياسي بشأن الوقاية من الأمراض غير المعدية ومكافحتها وفيما سبقه من إعلانات مماثلة، على النحو الذي وضعه برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ومنظمة الصحة العالمية، على رصد التقدم المحرز وبالتالي زيادة المساءلة. ويطلب الإعلان إلى منظمة الصحة العالمية أن تضع، بالتعاون مع مختلف أصحاب المصلحة، إطارا عالميا شاملا في مجال الرصد، يشمل مجموعة من المؤشرات، ويكون قابلا للتطبيق في مختلف البيئات الإقليمية والقطرية، بطرق منها النهج متعددة القطاعات، بغية رصد الاتجاهات وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجيات والخطط الوطنية بشأن الأمراض غير المعدية. وطُلب من منظمة الصحة العالمية كذلك إعداد توصيات لمجموعة من الأهداف العالمية الطوعية تتعلق بالوقاية من الأمراض غير المعدية ومكافحتها، وذلك قبل نهاية عام 2012. وتمثل هذه التوصيات حجر الزاوية للتعقب والمساءلة في المستقبل. وبالمثل، طُلب من البلدان النظر في وضع أهداف ومؤشرات وطنية لمعالجة الآثار المترتبة على الأمراض غير المعدية، وتقييم التقدم المحرز في مجال الوقاية من الأمراض غير المعدية ومكافحتها وعوامل الخطر المتصلة بها، ومحدداتها. 
	51 - وسوف تحتاج منظومة الأمم المتحدة والبلدان إلى تعزيز آليات الرصد لقياس آثار البيئة على الصحة، وتحديد المخاطر الناشئة وتقييم التقدم المحرز، وتعزيز تقييم المخاطر على الصعيد الوطني وآليات الإنذار المبكر لتحديد وتقييم ومعالجة نقاط الضعف الناجمة عن التدهور البيئي(). 
	ثالثا - تناول المحددات الاجتماعية للصحة
	52 - يتضمّن تقرير اللجنة المعنية بالمحددات الاجتماعية للصحة التابع لمنظمة الصحة العالمية المعنون ”تضييق الفجوة في غضون جيل واحد“()، مجموعة من التوصيات بشأن السبل التي يمكن لطائفة واسعة من القطاعات وأصحاب المصلحة مواجهة أوجه عدم المساواة، والفقر، وعوامل الخطر التي تهدد الصحة السليمة. وقد شكل الاعتراف بهذا المحددات وبضرورة اتخاذ إجراءات حافزا لإدراج ”الصحة في جميع السياسات“ وتطوير استجابات ”الحكومة ككل“، على النحو المشار إليه في الإعلان السياسي بشأن الأمراض غير المعدية.
	53 - واستجابة لذلك، وافقت جمعية الصحة العالمية على عقد مؤتمر دولي بشأن المحددات الاجتماعية للصحة. ومن ثمّ، سترعى منظمة الصحة العالمية وحكومة البرازيل المؤتمر العالمي المعني بالمحددات الاجتماعية للصحة، الذي سيعقد في ريو دي جانيرو في تشرين الأول/أكتوبر 2012. وعلى النحو المشار إليه في ورقة المناقشة المتعلقة بالمؤتمر() فإنه لا يوجد أي مخطط أساسي للطريقة التي يمكن بها لأي بلد من البلدان تنفيذ نهج للمحددات الاجتماعية لمعالجة أوجه عدم المساواة في مجال الصحة وينبغي أن تتكيف الإجراءات ذات الصلة مع الاحتياجات المحددة وسياق كل بلد على حدة.
	54 - وعلى الرغم من ذلك، تدلل الشواهد المستقاة من البلدان التي أحرزت تقدما في معالجة المحددات الاجتماعية والحد من أوجه عدم المساواة في مجال الصحة على أنه يلزم اتخاذ إجراءات في جميع مجالات العمل الرئيسية الخمسة، والتي تعكسها الموضوعات الخمسة التي سيتناولها المؤتمر العالمي، وهي: (أ) الحوكمة المتعلقة بمعالجة الأسباب الجذرية لأوجه عدم المساواة في مجال الصحة: تنفيذ الإجراءات بشأن المحددات الاجتماعية للصحة؛ (ب)  تعزيز المشاركة؛ (ج) الاعتراف بدور القطاع الصحي، بما في ذلك برامج الصحة العامة، في الحد من أوجه عدم المساواة في مجال الصحة؛ (د) العمل العالمي بشأن المحددات الاجتماعية: تحقيق الاتساق بين الأولويات وأصحاب المصلحة؛ (هـ) رصد التقدم المحرز: القياس والتحليل لغرض تشكيل السياسات وتعزيز المساءلة عن المحددات الاجتماعية. 
	55 - وكما أشير إليه في هذا التقرير، هناك الآن طائفة من الإجراءات والسياسات المتعددة القطاعات والتي تبرهن على جدوى النهوض بالمحددات الاجتماعية للصحة. وجرى استخلاص دروس محددة في هذا المجال على النحو التالي: 
	• يتطلب اتخاذ إجراءات بشأن المحددات الاجتماعية لغرض الحد من أوجه عدم المساواة في مجال الصحة تنفيذا متواصلا وطويل الأجل، لكن نفعها يمكن أن يتبدى في الأجل القصير 
	• تتمثل الخطوة الأولى في تشكيل فهم عام بشأن أوجه عدم المساواة في المجال الصحي والمحددات الاجتماعية للصحة
	• يلزم اعتبار توفير الرعاية الصحية والرفاه على قدم المساواة هدفا ذا أولوية للحكومات والمجتمعات على وجه العموم - ويشكل ذلك ضرورة أخلاقية تنسجم مع الالتزامات الوطنية والدولية إزاء حقوق الإنسان
	• من الضروري ضمان تنسيق واتساق الإجراءات المتعلقة بالمحددات الاجتماعية 
	• لا يمكن لأي نهج إزاء المحددات الاجتماعية أن يكون مجرد ”برنامج“ يتم طرحه، لكنه يتطلب التنفيذ المنهجي والتعلم من التجارب المستقاة من مختلف السياقات. 
	56 - ويقتضي النهوض بحوكمة أفضل في المجال الصحي، بما في ذلك وضع الأولويات وتحديد الإجراءات المتعددة القطاعات، تحقيق استجابات سياساتية متسقة من أجل الحد من أوجه عدم المساواة في مجال الصحة وإرساء نظام للحوكمة يوضح المسؤوليات الفردية والمشتركة لمختلف العناصر والقطاعات الفاعلة سعيا إلى تحقيق الصحة والرفاه كهدف جماعي يرتبط بالأولويات الأخرى للمجتمع. وتشمل السمات الضرورية الأخرى للحوكمة التمتع بروح القيادة السياسية والالتزام الطويل الأجل، وإشراك المجتمع المدني، وتمتع الموارد البشرية بالمهارات والمعارف الملائمة، وتوافر ”بيئة تعلُّم“ تتيح الابتكار السياساتي وحل المنازعات، وتحقيق الاتساق بين مختلف مجالات رسم السياسات. وهناك أيضا حاجة إلى تحديد العناصر التي تمثل القوى المحركة لاتخاذ إجراءات وتلك التي تضطلع بالمبادرات، وتوضيح أدوار مختلف القطاعات والجماعات، وضمان مشاركة الفئات المحرومة، وضمان المساءلة عن تحقيق الهدف المشترك، ودراسة كيفية رصد التقدم المحرز. ويذكر أن جميع الإجراءات المتعلقة بالمحددات الاجتماعية تقوم على المساواة والشفافية وعدم الإقصاء والشرعية والمساءلة. 
	رابعا - الاستنتاجات 
	57 - لغرض المضي قدما، فإن التوصيات الواردة في تقرير عام 2010 بشأن الصحة العالمية والسياسة الخارجية (A/65/399) تظل صالحة وملائمة من حيث الوقت. 
	58 - هناك ترابط أساسي لا ينفصم بين الأهداف في مجالي الصحة والسياسة الخارجية. وحسبما جرى إبرازه في الأهداف الإنمائية للألفية، فإن تحقيق النتائج يتطلب اتخاذ إجراءات يعزز بعضها بعضا في القطاع الصحي والقطاعات غير الصحية. وينبغي للبلدان، بمساعدة منظومة متعددة الأطراف، أن تحدد وتنفذ استراتيجيات ذات طابع كلي وشامل، وأن تعزز الملكية الوطنية، وتسهم في زيادة التلاحم والتنسيق بين أصحاب المصلحة، وأن تنهض بالمساءلة المتبادلة. وتشكل الصحة العالمية عنصرا لا يمكن فصله عن تحقيق الأمن والرخاء والمساواة والكرامة على الصعيد الوطني وفي سائر المجتمع الدولي، ومن ثمَّ فهي تشكل مصلحة استراتيجية في مجال السياسات الصحية والخارجية والعالمية، تؤدي بالتالي إلى دعم الالتزام السياسي بتطوير التعاون في مجال الصحة العالمية وتوطيد قواعده المؤسسية. 
	59 - اعترف إعلان أوسلو الوزاري لعام 2007 بشأن السياسة الخارجية والصحة العالمية بأنه في عصر تسوده العولمة والترابط لا بد للصحة أن تكون بمثابة عدسة كاشفة لتوضيح السياسة الخارجية. وفضلا عن ذلك، فإن إمكانات التآزر بين الإجراءات الرامية إلى مواجهة أخطر مشاكل العالم، بما في ذلك تغير المناخ، والتدهور البيئي، والأمراض المعدية وغير المعدية، من خلال استجابات للمشاكل المالية ومشاكل الأغذية والطاقة وتغير المناخ، تتيح فرصا كبيرة للصحة والتنمية ينبغي أن تكون في صلب السياسة الخارجية. ويتمثل التحدي الآن في تنفيذ هذه الإجراءات، وكذلك الالتزامات الوطنية الناشئة عن الاتفاقات الدولية، عند الاقتضاء. 
	60 - في جميع سياقات السياسة الخارجية، بما في ذلك العلاقات الثنائية، والمنظمات الإقليمية، والعمليات الحكومية الدولية الأخرى، والمؤسسات المتعددة الأطراف، تظهر بوتيرة متزايدة قضايا الصحة العالمية والمبادرات المتعلقة بها. ويعكس ذلك الدور الهام الذي تقوم به الصحة، بجميع أبعادها، في حياة مواطني العالم. كما يعكس الفرص التي تتيحها الصحة في المساعدة على العمل كجسر للتواصل بين الأمم والقطاعات. 
	61 - خلال العام الماضي، عقدت مجموعة من اجتماعات الأمم المتحدة الرفيعة المستوى التي تناولت القضايا الصحية، وشجعت على اتخاذ إجراءات سياسية وبرنامجية من جانب عدد من القطاعات غير الصحية. وعلى وجه الخصوص، يطرح تنفيذ برنامج مكافحة الأمراض المعدية، والاستجابة للإعلان السياسي  المتعلق بالوقاية والمكافحة فرصا كبيرة لتحديد الإجراءات والسياسات ذات الأولوية في مختلف القطاعات للحد من انتشار الأمراض التي يمكن الوقاية منها وعوامل الخطر المتصلة بها. وسيكون لنجاح هذا المسعى فوائد جمة بالنسبة للاقتصادات والمجتمعات المحلية والبلدان عموما. 
	62 - من شأن الاعتبارات المتعلقة بالسياسة الخارجية أن يكون لها أكبر الأثر على النتائج الصحية من خلال إدماج حماية الصحة في السياسات المتعلقة بالأزمات الكبيرة، من قبيل حالات نقص الأغذية، والأزمات الاقتصادية العالمية، وتغير المناخ، والتعمير والتنمية في أعقاب النزاعات، على غرار إدماج الاعتبارات المتعلقة بالصحة في الأطر السياساتية والقانونية لغرض الاستجابة للكوارث الطبيعية وحالات النزاع المسلح. وبالمثل، فإن مما له أهميته أيضا تعزيز التعاون الدولي من أجل منع أو التقليل إلى أدنى حد من التهديدات الناشئة أو المتجددة بالنسبة للصحة العالمية، بما في ذلك عن طريق دعم منظمة الصحة العالمية والتنفيذ الوطني للوائح الصحية الدولية، والتفاوض، عند الاقتضاء، بشأن استراتيجيات جديدة تحقق فعالية الإجراءات الجماعية. 
	63 - يتطلب تيسير الحوكمة المتينة للصحة العالمية وجود منظومة قوية للأمم المتحدة، وبالذات منظمة الصحة العالمية. وكما برهنت عليه التطورات في العام الماضي، فإن تزايد عدد المساعي التي شاركت فيها منظمة الصحة العالمية، جنبا إلى جنب مع الوكالات الأخرى التابعة للأمم المتحدة، يمثل نهجا جديدا إزاء تأمين النتائج والحلول الفعالة المتعددة القطاعات والتي تتسم بالكفاءة والاتساق ويتم تنسيقها على نطاق واسع. ومن شأن زيادة الدعم المقدم إلى منظمة الصحة العالمية وزيادة الاستعانة بها لكي تعمل بوصفها سلطة التنسيق الرائدة في مجال الصحة والصكوك السياساتية الأخرى الرامية إلى تعزيز التنسيق والتلاحم من شأن ذلك أن يحد من تفتيت الجهود. 
	64 - إذ يواجه المجتمع العالمي أزمات متواصلة في مجالات المالية والطاقة والأغذية وفي المجالات البيئية والإنسانية، فإن تخصيص الموارد الشحيحة يقتضي من القائمين على اتخاذ القرارات أن يتفهموا على نحو أفضل (أ) الاتجاهات الوبائية للأمراض، بما في ذلك ما يتصل منها بعوامل الخطر الاقتصادية أو الاجتماعية أو البيئية أو غيرها؛ (ب) التأثيرات على النتائج الصحية؛ (ج) المزايا التي تحققها القطاعات الأخرى من معالجة القضايا الصحية؛ (د) الإجراءات الرئيسية غير الصحية التي يلزم اتخاذها بما يخدم على نحو أفضل النتائج الصحية. وحيثما أمكن، ينبغي إجراء تحليلات مشتركة لتفاعلات السياسة الخارجية. 
	65 - يتطلب النهوض بالمحددات الاجتماعية لبرنامج الصحة توافر التزام سياسي على أعلى المستويات، واتخاذ إجراءات للحد من أوجه التفاوت في الوصول إلى الخدمات الصحية من أجل تعميم الوصول إلى هذه الخدمات، وتوفير قاعدة أدلة معززة لغرض اتخاذ إجراءات، وحوكمة شاملة تدعم المساءلة، وعملية لرصد النتائج وتقييمها. وهناك حاجة ماسة للعمل على وضع المحددات الاجتماعية سعيا إلى قطع الشوط الأخير تجاه تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وحماية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبناء نظم الحماية الاجتماعية، بما في ذلك نظام صحي شامل يوفر التغطية الشاملة بمجموعة معيارية من الخدمات الصحية. ومن شأن التفاعلات بين الصحة العالمية والسياسة الخارجية، سواء من الناحية الجوهرية أو من خلال الاستعانة بالبرامج الخاصة بكل منهما، أن تنهض كثيرا ببرنامج الصحة. 
	66 - بالتطلع إلى عام 2012، هناك عدد من الاجتماعات الدولية التي تتيح الفرصة لمعالجة قضايا إنمائية طال أمدها، بما في ذلك أنجع السبل لوضع الأولويات وتنفيذ الإجراءات التي من شأنها أن تفيد النتائج الصحية وأن تعزز الهياكل والعمليات الرامية إلى دعم السياسات والإجراءات وتدفقات الموارد على نحو أكثر اتساقا وتلاحما.

