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 مقدمة: الصحة ببعد عاملي
  معلومات أساسية  1.1

عصر الدبلوماسية الصحية العاملية. ويف ظل تقدم  ؛لقد دخل العامل عصراً جديداً
العوملة، أصبح من الواضح أن العديد من ااالت اليت كانت مقتصرة من قبل على 
السياسة الوطنية قد أضحت اآلن قضايا ذات أثر واهتمام عامليني. وتعمل منظمة 

يع الصحة العاملية، وفقاً لدستورها، مع الدول األعضاء من أجل حصول مج
املنظمة فيه الشعوب على أرفع مستوى ممكن من الصحة. والسياق الذي تواصل 

والدول األعضاء سعيها من أجل بلوغ ذلك اهلدف، قد تغري تغرياً جذرياً منذ عام 
. ففي عامل اليوم املتعدد األقطاب، يؤثر العديد من املصاحل االقتصادية 1946

ة والسياسة اخلارجية، وهذه حقيقة واجليوسياسية على برامج عمل كل من الصح
كما ميكن أن تقف هذه ميكن أن تكون داعمة للتقدم يف جمال التنمية الصحية 

مت بذلك مراراً اجلمعية العامة لألمم املتحدة اليت املصاحل عائقاً أمامها. ولقد سلَّ
عدداً من القرارات اليت تعكس خماوف حمتدمة ، 2008أصدرت، منذ عام 

 10الصادر يف  65/95ففي القرار  .ارجية بشأن الصحة العامليةللسياسات اخل
، دعت اجلمعية العامة إىل مزيد من االهتمام بالصحة بوصفها 2011شباط/فرباير 

قضية سياسية مهمة على جدول األعمال الدويل، وأقرت بالدور الرائد ملنظمة 
بالصحة، مبا يف ذلك  الصحة العاملية باعتبارها الوكالة املتخصصة الرئيسية املعنية

   إطار واليتها.يفاألدوار واملهام اليت تضطلع ا يف ما يتعلق بالسياسة الصحية 
ومن املهم أن تكون املنظمة مستعدة استعداداً جيداً للحجم املتزايد يف جمال 

ماسية يف القضايا الصحية. ولذلك فقد شرع يف السياسة اخلارجية واملشاركة الدبلو
تنفيذ عدد من املبادرات داخل املنظمة من أجل إعداد الدول األعضاء والعاملني 
بشكل أفضل ملواكبة السياق املتغري الذي ينبغي التصدي فيه للتحديات اليت تواجه 

وسط، يف الصحة. ولقد نظَّم املكتب اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية لشرق املت
 7و 6سياق تلك املبادرات، ندوة حول الدبلوماسية الصحية العاملية، عقدت يومي 

، يف القاهرة، مبصر. ومجعت هذه الندوة ممثلني من وزارات الصحة 2012أيار/مايو 
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واخلارجية يف بلدان اإلقليم، وخرباء يف جمال الصحة والدبلوماسية من املعهد العايل 

ائية يف جنيف، إىل جانب موظفي منظمة الصحة العاملية للدراسات الدولية واإلمن
العاملني يف املكتب اإلقليمي، ويف املقر الرئيسي للمنظمة، وذلك لبحث أساليب 
تعزيز القدرات اإلقليمية يف جمال الدبلوماسية الصحية. وقد حبث املشاركون، 

لسياسة خالل هذه الندوة، العالقات متعددة األبعاد القائمة بني الصحة وا
اخلارجية، واستعرضوا اخلربات يف جمال الدبلوماسية الصحية العاملية يف هذا اإلقليم 

  ولدى اهليئات الرئاسية للمنظمة.
وقام خرباء من برنامج الصحة العاملية باملعهد العايل للدراسات الدولية 

ل الندوة عرض تاريخ واإلمنائية، يف جنيف بتيسري أعمال هذه الندوة. ومت خال
  الصحية العاملية ومفاهيمها، وجرى نقاش متعمق حول ذلك. الدبلوماسية

  احملاور الرئيسية  2.1
  النقاش حول موضوعات أربعة رئيسية.متحور 

سبيل املثال،  . فعلىأهداف السياسة اخلارجية ميكن أن تقف عائقاً أمام الصحة
نشب خالف بني التجارة والصحة داخل منظمة التجارة الدولية يف جماالت سالمة 
الغذاء، والعوائق التقنية أمام النشاط التجاري، والتجارة يف اخلدمات، ومحاية 

رية. وقد أدت املخاوف االقتصادية والتجارية إىل صعوبة كحقوق امللكية الف
ملواجهة جائحات األمراض املرتبطة بالتبغ والسمنة  الدعوة الختاذ إجراءات مجاعية

لدى األطفال ولدى البالغني. كما شكلت حتدياً أيضاً أمام االستجابة الوطنية 
نتيجة "السترتاف العقول" من القوى العاملة الصحية اليت اجر من البلدان 

  املنخفضة الدخل من أجل العمل يف البلدان ذات الدخل املرتفع.
. يف ظل تفهم صانعي السياسة اخلارجية ميكنها دعم الصحة السياسات

اخلارجية لألمهية املتزايدة للصحة يف التنمية االقتصادية واالجتماعية، فإم يؤيدون 
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رامي اإلمنائية لأللفية املدفع جدول أعمال الصحة إىل األمام. ويف ذات الوقت فإن 

ة (صحة األطفال/وصحة األمومة، الثمانية، تشتمل على ثالثة أهداف تتعلق بالصح
ومكافحة مرض اإليدز والعدوى بفريوسه، واملالريا، وغريها من األمراض)، 
وتسعى إىل حتقيق حتسينات يف أربع حمددات اجتماعية رئيسية للصحة (الفقر، 
والتعليم، واملساواة بني اجلنسني، وضمان االستدامة البيئية). كما أن اجلهود 

لتحديات الرئيسية املتمثِّلة يف مرض اإليدز والعدوى بفريوسه، املبذولة اة ا
واألمراض غري السارية، حتظى أيضاً بالدعم وذلك من خالل إعالنات سياسية 

عديد من رفيعة املستوى أقرها رؤساء الدول يف األمم املتحدة، عالوة على أن ال
أداة من أدوات كالبلدان يستثمر يف هذه ااالت من جماالت العمل الصحي 

باستخدام الصحة كوسيلة لبناء عالقات أفضل بني البلدان  السياسة اخلارجية،
  والشعوب.

. للسياسة اخلارجية اًدائم اًأمني اًهاجسو متثل عامالً األمراض املعدية املستجدة
بفريوسه، والسل واملالريا املقاومني ومن بني هذه األمراض مرض اإليدز والعدوى 

) H1N5واملتالزمة التنفسية احلادة الوخيمة (سارس) وأنفلونزا الطيور (، لألدوية
)، وتلك األمراض اليت تنتشر بفعل اإلرهاب البيولوجي. وقد H1N1واألنفلونزا أ (

دفعت التداعيات السياسية واالقتصادية هلذه التهديدات صانعي السياسة اخلارجية 
  لى الصعيدين الوطين والدويل.إىل االخنراط يف جهود التصدي هلذه األمراض ع

انتهاء الصراعات أصبحت  بعد اإلعمار مرحلة الصحة أثناء الصراعات، ويف
. أصبح ضمان وجود التدابري الصحية حموراً هاماً من حماور السياسة اخلارجية

واجهة الكوارث الطبيعية جزءاً من اختصاصات السياسة اخلارجية يف إطار تقدمي مل
التدخالت الصحية بطرق  ألزمات اإلنسانية. وجيري استخداماملساعدات أثناء ا

معقَّدة ومتناقضة أثناء وقوع الصراعات. ولقد سعى جمتمع الصحة العمومية إىل 
تطبيق مبدأ "الصحة كجسر إىل السالم" باعتبار أن التدخالت الصحية ميكن 
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م يف حبيث يكون هلا تأثري إجيايب على صحة السكان مما يسه خصيصاً تصميمها

  .يف الوقت ذاته حتقيق سالم دائم ومستقر
وهناك تفهم أسرع للجائحات، واألمراض املستجدة واإلرهاب البيولوجي، 

فإن القضايا  باإلضافة إىل ذلكلألمن الوطين والعاملي.  مباشرة بوصفها ديدات
حتظى أيضاً باالهتمام وتقع يف صلب أعمال السياسة اخلارجية، مثل متابعة  الصحية

النمو، وتشجيع التنمية، ومساندة حقوق اإلنسان، وصون الكرامة اإلنسانية 
لنسبة للسياسة الصراعات. وتعد الصحة اليوم شاغالً متعاظماً با الوقاية منو

باإلمكان  عاملية اليت تظهر أنمة الصحة العدد من األمثلة يف منظاخلارجية. وهناك 
إجناز الكثري عندما يعمل خرباء الصحة العمومية والدبلوماسيون معاً وجنباً إىل 

) 2005جنب: االتفاقية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ، واللوائح الصحية الدولية (
  ميثالن أدوات قوية حلماية الصحة ضمن إطار متني من السياسة اخلارجية.

  ناقشاتملخص للم .2
اتفق املشاركون على أن تنمية القدرات يف جمال الدبلوماسية الصحية هي قضية 
مهمة ينبغي على املكتب اإلقليمي والدول األعضاء مواصلة العمل عليها، بل إن 
بعض البلدان أوضحت أا تنظر بالفعل يف كيفية تقوية الدبلوماسية الصحية على 

أمهية تعزيز ثقافة التوافق يف اآلراء بالنسبة  املستوى الوطين. ومت التأكيد على
األيديولوجية، لتفادي العمل بطريقة أحادية،  التحيزاتللصحة العمومية، بعيداً عن 

وخللق قيم مشتركة بني الصحة والسياسية اخلارجية والقطاعات االقتصادية لصاحل 
  الصحة يف هذا اإلقليم وخارجه.

وحشد اإلرادة قائمة ملزيد من اجلهود من أجل رفع مستوى الوعي  واحلاجة
، وضمان استدامته، يف إطار عمل املنظمة ا إىل أفعالموااللتزام السياسيني وترمجته

العمل يف جمال يف هذا اإلقليم. وقد أثري عدد من القضايا حول كيفية تطوير 
  .أكثر عمقاً وتركيزاًة بشكل أكرب ويالدبلوماسية الصح
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. مت التأكيد على أن الدبلوماسية الصحية حتتاج إىل عقلية الدعوة والقيادة

تتجاوز القطاع الصحي واملنظورات الطبية، مما يتطلب مشاركة أوسع نطاقاً. ومت 
التشديد على أمهية تقوية شراكات وقدرات وزارات اخلارجية والصحة، وضرورة 

يف عملها؛ حيث إنه يف الكثري من  تفهم وزارات الصحة بشكل أفضل للبعد العاملي
احلاالت ال ميكن التعاطي مع الصحة على املستوى الوطين إال إذا كان هناك دعم 

باإلضافة إىل ضرورة الدعوة من خالل االتفاقات الدولية والتكامل يف هذا الشأن. 
تها إىل وحاجحلصول وزارات اخلارجية على فهم أفضل ألمهية الصحة العمومية، 

وكذلك لتقوية إدارات الصحة الدولية فيها. وإن وضع "جدول أعمال  ،هادعم
وينبغي أن  عمالً تقنياً،ية إىل جانب كونه الصحة العاملية" هو دائماً مبادرة سياس

ها جتاه املنظمات الدولية جاستعداداً جيداً، ومنسجمة يف نه تكون البلدان مستعدة
ستثمار يف املنافع العامة العاملية بصفة حىت يكون صوا مسموعاً لديها. ويعد اال

برنامج  ثيقاً، والسيما يف ما يتعلق بوضعخاصة، قضية رئيسية تستلزم تعاوناً و
، وصياغة املرامي اإلمنائية الالحقة يف ما 2015العمل ملا بعد املرامي اإلمنائية لأللفية 

  يتعلق بالصحة العاملية.
 مام، واليت هلا عالقة باملفاوضاتما خيتص بالقضايا ذات االهت . ويفاملفاوضات

املنظمات كمنظمة التجارة الدولية، أو يف منظمة الصحة العاملية أو غريها من 
املنظمة العاملية للملكية الفكرية، أو جملس حقوق اإلنسان، فينبغي أن تدرس كلها 

اخلاصة حبقوق كتلك جماالت  قية يف الدبلوماسية الصحية، يفمعاً. فالقضايا األخال
اإلنسان، واحلق يف الصحة، والقطاع الدوائي، وصناعة الغذاء، واألجهزة الطبية، 
وتكنولوجيا املعلومات، على سبيل املثال، ينبغي أن تبحث وتناقش بشكل متعمق. 
وال يصح أن تهمل القيم، أو العناصر، أو املبادئ اخلاصة باحلق يف الصحة، بل 

االتفاق على ضرورة إعداد ممثلي  ستها على حنو متعمق أيضاً. وقد متينبغي درا
الدول األعضاء، بشكل أفضل، ملثل هذه املفاوضات، وخباصة من أجل املشاركة 

يف اهليئات الرئاسية للمنظمة (امليزانية الربناجمية واللجان اإلدارية، والس  ةالفعال
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البلدان  يف هذا اإلطار أننة اإلقليمية). والتنفيذي، ومجعية الصحة العاملية، واللج

كما سوف ترحب بتبادل أفضل املمارسات والدالئل اإلرشادية يف هذا اال. 
احلاجة أيضاً ملزيد من اإلملام بأساليب األطراف الفاعلة األخرى يف جمال اتفق على 

  ارا.الصحة، واستكشاف األساليب اجلديدة يف جمال احلوكمة الصحية العاملية وإد
. هناك إقرار بأمهية التركيز على الصحة أثناء الصراعات الصحة والصراعات

أصبح ضمان وجود  اإلعمار بعد انتهاء تلك الصراعات. ولقدأثناء مرحلة ويف 
التدابري الصحية ملواجهة الكوارث الطبيعية جزءاً من اختصاصات السياسة اخلارجية 

وقد ذُكر بعض األمثلة  .وواليتها يف إطار تقدمي املساعدات أثناء األزمات اإلنسانية
على ذلك من هذا اإلقليم، واليت استخدمت فيها الصحة كجسر يعرب عليه إىل 

إىل مزيد من البحث بالنسبة للتساؤل حول كيفية إسهام اجة السالم. وهناك ح
الصحة يف الدبلوماسية الوقائية، وذلك بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب األمحر، 

  واالحتاد الدويل جلمعيات الصليب األمحر واهلالل األمحر.
. جمال الدبلوماسية الصحية. هناك حاجة إىل تنمية القدرات يف بناء القدرات

وينبغي إدراج الدبلوماسية الصحية ضمن تدريب مهنيي الصحة العمومية، كما 
ينبغي اختاذ املبادرات يف ذلك إلدخال الدبلوماسية الصحية يف صلب الشؤون 
اخلارجية والعالقات الدولية. ونوقش إعداد دورات تدريبية إقليمية وإشراك 

 لالخنراط يف جمايل اإلقليم املؤسسات البحثية، ومراكز االمتياز وآحاد اخلرباء من
الصحة العمومية والعالقات الدولية. وينبغي أيضاً تنظيم أنشطة التعلم عن بعد يف 

  جمال الدبلوماسية الصحية.
قدرات ال. أكد املشاركون على احلاجة إىل توافر القدرات اهليكلية واالستدامة

يل املثال، إنشاء االستجابة، لضمان استمرار الدبلوماسية الصحية. وعلى سبعلى 
مكتب للصحة يف وزارات اخلارجية، وتوفري اخلربات يف جمال الشؤون اخلارجية يف 
وزارات الصحة، ودراسة القيمة اليت يضيفها وجود امللحق الصحي يف جنيف. 
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وينبغي أن تظل الدبلوماسية الصحية نشاطاً متواصالً ضمن أعمال منظمة الصحة 

طة اجلارية يف البلدان، ومواءمة وتنظيم األنشطة العاملية، كما أن تقييم األنش
املتواصلة ومعاجلة الثغرات يف (املعارف، واإلدارة، واملوارد املالية) على مستوى 
املكتب اإلقليمي وداخل البلدان هو أيضاً من األمور احلامسة. وأُقترح إعداد 

وثيق اخلربات وإنسانية عن املمارسات اجليدة، وتدراسات حاالت إقليمية وثنائية 
يف جمال الدبلوماسية الصحية يف اإلقليم، فضالً عن إسهام اإلقليم يف برنامج العمل 

  العاملي واملفاوضات العاملية.

  السبيل إىل املضي قُدماً  .3
املشاركون أن الندوة تعد اخلطوة األوىل صوب اخنراط املكتب اإلقليمي  اتفق

والدول األعضاء يف الدبلوماسية الصحية يف اإلقليم. ورأى العديد من املشاركني 
على الصعيد أعلى إلقليم صوتاً لالوقت املناسب للعمل معاً جلعل  أن ذلك هو

االهتمام اجلماعي اليت ميكن أن  العاملي. ومن بني األهداف املتوخاة حتديد جماالت
يسهم فيها اإلقليم إسهامات حمددة واليت ميكن أن تدفع قُدماً جبدول أعمال الصحة 
العاملية. وهناك حاجة إىل سلسلة من اإلجراءات على الصعيدين اإلقليمي والوطين، 

  يف هذا اإلقليم. طوير الدبلوماسية الصحيةواليت تسهم يف ت
بالنسبة لكل من رح املشاركون نقاط العمل التالية وذلك ويف هذا الشأن، اقت

  :الصحة العاملية منظمةالدول األعضاء و
النظر يف إضافة الدبلوماسية الصحية إىل جدول أعمال اللجنة اإلقليمية  •

وإمكانية إدراجها كعنصر أساسي يف املوضوعات األخرى على جدول 
 األعمال؛

على املستويني الصحة العاملية، تكثيف االستعدادات الجتماعات مجعية  •
 زيادة تفاعل البلدان خالل تلك االجتماعات؛الوطين واإلقليمي و



WHO-EM/HHR/001/A 
- 8 - 

 
بناء حتالفات مع املنظمات اإلقليمية اليت ميكن أن تساعد يف الدفع قُدماً  •

 بربنامج العمل الصحي؛
تعزيز التعاون والشراكات بني البلدان بشأن القضايا الصحية ذات األولوية  •

 لوائح الصحية الدولية واستئصال شلل األطفال؛مثل ال
مبدأ حلقوق يف استجابة القطاع الصحي لتعزيز املرتكز على االترويج للنهج  •

 الشاملة باخلدمات الصحية؛يف الصحة والتغطية  العدالة
 عزيز الدبلوماسية الصحيةاستعراض دور املكاتب القطرية للمنظمة يف ت •

كوسيلة لتحسني التنسيق، واالنسجام والفعالية يف احلوكمة الصحية لترمجة 
 ؛ية واإلقليمية والوطنية إىل أفعالااللتزامات الدول

  وكانت هناك نقاط عمل إضافية وذلك على النحو التايل:
 تقييم قدرات البلدان وجتاوا يف جمال الدبلوماسية الصحية؛ •
ة والشركاء احملتملني يف جمال السياسة التعرف على املؤسسات اإلقليمي •

 اخلارجية والصحة والدعوة إىل إجراء البحوث يف هذا اال؛
• د جتميع اخليارات يف ما يتعلق مببادرات التدريب (مثل التعلم عن بع

لغرض) على املستوى القطري واإلقليمي مبا والدورات التدريبية املخصصة ا
 ات التفاوض؛يشمل تنظيم التدريب يف جمال مهار

، على املستوى جمال الدبلوماسية الصحيةتعزيز إنشاء الشبكات ودعمها يف  •
 اإلقليمي والعاملي؛

 .2012عقد اجتماع متابعة إقليمي يف أواخر هذا العام  •
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