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 5102 تشرين األول/أكتوبر الثانية والستونالدورة 
  5102األول/أكتوبر  تشرين 8-2 الكويت، ،الكويت مدينة

 اجتماع تقني
 حول

  1دات االجتماعية للصحةالمحد  

 أهداف االجتماع

ت يف رلاؿ احملددات ات األعماؿ اليت أصلز  مستجد  يهدؼ االجتماع إىل إطالع الدوؿ األعضاء على أحدث 
 .ماً د  ق   ل ادلضي  ب  جنة اإلقليمية واالتفاؽ على س  االجتماعية للصحة منذ الدورة احلادية والستني لل  

  معلومات أساسية 

، بياناً 2008أصد ر ت اللجنة ادلعنية باحملدِّدات االجتماعية للصحة التابعة دلنظمة الصحة العادلية يف عاـ 
فصاًل يتناوؿ اإلجراءات الالـز اختاذىا من أجل "سد  الفجوة"؛ يف رتيع قطاعات اجملتمع. وأصدرت ثالث م

( ومعاجلة اإلجحاؼ يف توزيع السلطة وادلاؿ وادلوارد؛ 2( حتسني ظروؼ ادلعيشة اليومية؛ 1توصيات، أال وىي: 
، قر ر ت الدوؿ األعضاء 2009لعادلية لعاـ وقياس وفهم ادلشكلة وتقييم وقع اإلجراءات. ويف رتعية الصحة ا (3

بشأف "احلد  من الغنب يف اجملاؿ  14-62 ع ص وضع تلك التوصيات موضع التنفيذ عن طريق اعتماد القرار ج
.  وتال ذلك عقد ادلؤدتر العادلي ادلعين باحملد دات "الصحي من خالؿ العمل اخلاص باحملددات االجتماعية للصحة

يف الربازيل، وقد نتج عنو إعالف ريو السياسي بشأف احملددات االجتماعية للصحة واعتماده االجتماعية للصحة 
( ورتعية الصحة العادلية 2012الحقا يف الدورة الثالثني بعد ادلئة للمجلس التنفيذي )كانوف األوؿ/يناير 

 (.8-65 ع ص )ج

ت كثري من الدوؿ األعضاء األولوية الختاذ إجراءات بشأف احملددات االجتماعية للصحة يف تعاوهنا وقد أعط  
اؿ يف  ة توافق يف الرأي مفاده أنو سيتعذر إصلاز عمل فع  مع منظمة الصحة العادلية خالؿ الثنائية ادلقبلة. وكاف ذت  
من  حملددات االجتماعية للصحة وتتخذ إجراءات للحد  كل أولوية من األولويات اإلقليمية اخلمس ما مل ت عاجل ا

قة يف سلتلف القطاعات احلكومية واجملتمع الفجوة يتطلب اختاذ إجراءات شاملة ومنس   أوجو عدـ اإلنصاؼ. فسد  
 ادلدين وادلؤسسات األكادميية والقطاع اخلاص. 

                                                           
 .كوليدج لندف، ومعهد اإلنصاؼ يف اجملاؿ الصحي  ورقة أعدهتا منظمة الصحة العادلية، وجامعة يونيفرسيت  1
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إلقليمية. وطلبت الدوؿ األعضاء إىل جنة ان ِوقشت احملددات االجتماعية للصحة يف الدورة احلادية والستني لل  
ادلنظمة إعداد اسًتاتيجية/توجيهات اسًتاتيجية مقًتنة بإطار عمل تنفيذي إلعداد خطط العمل الق طري ة اليت تضع 
يف اعتبارىا االختالفات القائمة بني البلداف. وأوصت بعقد اجتماع بلداين دلناقشة التوجيهات االسًتاتيجية 

ضي  قدما، لتقدميها إىل الدورة الثانية والستني لل  وصياغة رؤية واضحة 
 
 جنة اإلقليمية. بشأف س ب ل ادل

من أوجو عدـ اإلنصاؼ من خالؿ اختاذ إجراءات إزاء  ت مشاورة إقليمية بشأف احلد  وعلى ذلك، ع ِقد  
. 2015/أبريل نيساف 23حىت  21احملددات االجتماعية للصحة استضافتها رتهورية إيراف اإلسالمية يف الفًتة من 

من بلداف اإلقليم )وىي: أفغانستاف، ورتهورية إيراف  بلداً  13من  ر االجتماع اثنا وعشروف مشاركاً وقد حض  
اإلسالمية، والعراؽ، واألردف، الكويت، وليبيا، وادلغرب، وع ماف، وفلسطني، وباكستاف، وادلملكة العربية 

لوف عن برنامج األمم ادلتحدة اإلمنائي ومنظمة الصحة ، وشلثالسعودية، والسوداف، وتونس(، ومخسة عشر خبرياً 
 العادلية. 

صل بو ح وما يت  ر  فقت الدوؿ األعضاء مع منظمة الصحة العادلية على تنفيذ مكونات إطار العمل ادلقتػ  وقد ات  
 ة:ح  ر  ـ من ادلنظمة. وفيما يلي اإلجراءات الرئيسية ادلقتػ  من إجراءات يف ظل الدعم التقين ادلقد  

  البي نات، والتوعية الدعوة، و بناء القدراترتع 
ت استعدادىا تقدمي الدعم إىل أربعة بلداف )رتهورية إيراف اإلسالمية، واألردف، وادلغرب، والسوداف( اليت أعلن   •

قة ألوج و عدـ ادلساواة يف رلاؿ الصحة واحملددات االجتماعية الرئيسية للصحة، استنادا إلجراء تقييمات متعمِّ 
الوزارات يف انات ادلتوافرة، من أجل حتديد الفجوات الكائنة يف البيانات. وإشراؾ العديد من اإلدارات/إىل البي

 حتديد الفجوات الكائنة يف البيانات والقطاعات ادلسؤولة عن رتعها وحتليلها واإلبالغ هبا؛
الت عقد حلقة عملية وطنية مبشاركة أصحاب الشأف ادلعنيني للوقوؼ على فجوات اإلنصاؼ وحتديد التدخ   •

 الرئيسية اليت ينبغي أف تنفذىا القطاعات ادلعنية؛
استعراض ادلتوافر من األمثلة االقتصادية واالجتماعية يف األقاليم األخرى وآثارىا على احملددات االجتماعية  •

 جز ومنوذج للًتويج لتلك األعماؿ يف اإلقليم؛ للصحة، ووضع مو 
حتليل البيانات األساسية ادلتعلقة باإلنصاؼ واجتاىاهتا، واستخداـ ن ظ م ادلعلومات اجلغرافية لرسم خريطة ت رِبز  •

الفئات السكانية ادلستهدفة؛ إجراء دراسات حاالت اقتصادية واجتماعية من خالؿ مراكز البحوث 
ره وادلنظمات غري احلكومية على ادلستوى الوطين، مبا يتماشى مع النموذج الذي ستوفِّ  واألوساط األكادميية

 ادلنظمة؛ 
إعداد تقارير موج ز ة عن السياسات واستخدامها إىل جانب ادلواد ادلستخدمة يف التوعية والدعوة لتقدمي  •

 قرارات مستنرية. ادلشورة إىل رامسي السياسات رفيعي ادلستوى والربدلانيني والتشجيع على اختاذ

 ة وإدراج احملددات االجتماعية للصحة يف اجملاالت اخلمس ذات األولوية اليت حددهتا منظمة الصحة العادليةم  احلوك  
إنشاء ِفرقة عمل متعددة القطاعات رفيعة ادلستوى، ذات اختصاصات زلددة، يرأسها مسؤوؿ على أرفع  •

ة الفرقة وتضم يف عضويتها رتيع القطاعات ادلعنية ة أمانمستوى شلكن، حبيث تتوىل وزارة الصحة مهم  
  ورلموعة سلتارة من الربدلانيني واجملتمع ادلدين؛

 إدماج احملددات االجتماعية للصحة يف سياسات وخطط التنمية الوطنية؛ •
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تنفيذ دليل منظمة الصحة العادلية اخلاص بدمج احملددات االجتماعية للصحة يف األولويات االسًتاتيجية  •
مس ذات األولوية وىي: األمراض السارية، واألمراض غري السارية، وصحة األمهات واألطفاؿ، وتطوير اخل

 م الصحية، والطوارئ؛ الن ظ  
ن الفجوات واالحتياجات، وتطبيق التدابري الالزمة لتحسني إجراء تقييم ألداء النظاـ الصحي، حبيث يتضم   •

وتوسيع نطاؽ برامج التأمني الصحي واحلماية  االستفادة من اخلدمات الصحية ذات اجلودة. وطرح
 من اإلنفاؽ الشخصي على الرعاية الصحية؛ االجتماعية اليت يستفيد منها الفقراء من أجل احلد  

دمج احملددات االجتماعية للصحة يف التعليم يف رلاالت الصحة والطب والتمريض الذي حيصل عليو  •
 العاملوف الصحيوف قبل االلتحاؽ باخلدمة؛

راؾ اجملتمع ادلدين وغريه من قطاعات التنمية على ادلستوى احمللي يف تقييم االحتياجات والتخطيط والتنفيذ إش •
 فيما يتعلق بالتدخالت ذات الصلة باحملددات االجتماعية للصحة؛ 

  ع يف معاجلة احملددات االجتماعية للصحة وإضفاء الطابع ادلؤسسي عليوب  تقييم النتائج وتوسيع النهج ادلت   •
 كجزء من سياسات وخطط التطوير احلكومي. 

   الشراكة والتنسيق 
ى مع مفهـو احملددات االجتماعية للصحة ذىا األمم ادلتحدة مبا يتماش  الت اليت تنفِّ رسم خريطة للتدخ   •

 بعة فيها؛ وادلنهجية ادلت  
طري ضلو تعزيز التآزر بني وكاالت األمم ادلتحدة والشركاء بشأف التدخالت توجيو فريق األمم ادلتحدة الق   •

 ذات الصلة باحملدِّدات االجتماعية للصحة. 

 الوضع الحالي للتنفيذ

وادلغرب، ت أربعة بلداف )وىي: رتهورية إيراف اإلسالمية، واألردف، د  نة أعاله، تعه  استنادًا إىل التوصيات ادلبي  
قة ألوج و عدـ ادلساواة يف الصحة واحملددات االجتماعية الرئيسية للصحة وألمثلة والسوداف( بإجراء تقييمات متعمِّ 

م قر ر أف تعقد ػد. وعالوة على ذلك، كاف من الص  م الر  ظ  يف ن   الربامج اجلاري تنفيذىا وبتوثيق الفجوات الكائنة
عن رغبتها يف إجراء تقييم  د عقد االجتماع، أعربت فلسطني أيضاً البلداف حلقة عملية وطنية. ويف وقت الحق بع

 ق. متعمِّ 

ت منظمة الصحة العادلية ومعهد اإلنصاؼ يف اجملاؿ الصحي الدعم إىل م  وقبل عقد دورة اللجنة اإلقليمية، قد  
ة عن ذلك يف ت تقارير مبدئيادلغرب والسوداف وغزة والضفة الغربية يف مرحلة بدء العمل يف إجراء التقييم. وأعد  

 اآلونة األخرية. ويعكف البلداف الباقياف على إعداد تقاريرمها ادلماثلة. 

 األفكار المبدئية المتعلقة بتقارير المغرب والسودان وفلسطين

و عدـ ة أوج  ن تلك التقارير بيانات واضحة تصف ما أصلز من حتسينات يف الع مر ادلأموؿ، لكن ذت  تتضم  
 إنصاؼ واضحة يف النتائج الصحية ويف احملددات االجتماعية للصحة. 
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سم عملها بااللتزاـ إىل أف البلداف اخلمس تشًتؾ يف العوامل نفسها. ويت   كما تشري النتائج ادلبدئية أيضاً 
اسي رفيع ادلستوى. وتتوافر بيانات بشأف أوجو عدـ اإلنصاؼ يف رلاؿ الصحة، لكنها غري كاملة وتوجد هبا السي

ما على ادلستوى دوف الوطين. ولئن كانت احملددات االجتماعية للصحة ختص كل بلد على فجوات كبرية ال سي  
اخلمسة تيسري  وتنسي ق العمل يف رلاؿ  حدة، فبعضها مشًتؾ يف رتيع البلداف. وتتوىل وزارات الصحة يف البلداف

 ماً يف تنفيذ جدوؿ األعماؿ. د  ق   احملددات االجتماعية للصحة و"دمج الصحة يف رتيع السياسات" وكذا ادلضي  

تعليم اإلناث(، والقضايا ادلتعلقة بنوع  امي  س الوأما يف السوداف، فاحلصوؿ على الرعاية الصحية والتعليم )
ياه ادلأمونة وخدمات اإلصحاح، والتغذية، واألمن الصحي، وانعداـ االستقرار السياسي اجلنس، واحلصوؿ على ادل

)الذي يفضي إىل النزوح واللجوء(، والبطالة، والفقر ىي احملددات االجتماعية للصحة حسبما أفادت التقارير. 
ف سيكوف اخلطوة التالية يف ، فإشراؾ القطاعات غري الصحية وتعزيز التزاـ اجمللس الوطين للصحة والربدلاث    ومن

 سبيل معاجلة احملددات االجتماعية للصحة. 

ما تعليم اإلناث(، والفقر، والقضايا ادلتعلقة بنوع سي   على التقييم الذي أجري يف ادلغرب، فالتعليم )ال وبناءً 
ة الرئيسية للصحة احلضر(، وادلسافات اجلغرافية بني ادلناطق ىي احملددات االجتماعي-اجلنس وزلل اإلقامة )الريف

% يف حني تبلغ 84.1نسبة معرفة القراءة والكتابة بني الذكور يف ادلناطق احلضرية حسبما أفادت التقارير. وتبلغ 
% لدى اإلناث يف ادلناطق الريفية. وختطط وزارة الصحة إلجراء مناقشة وطنية، وإنشاء آلية 36.7تلك النسبة 

الصعيدين اإلقليمي والوطين، وتعزيز توافر البيانات واالستفادة منها،  متعددة القطاعات، ووضع خطة للعمل على
ودمج احملددات االجتماعية للصحة يف الربامج الرئيسية للصحة العمومية وادلبادرات ذات األولوية من خالؿ 

 التوصل إىل توافق يف اآلراء مع اجلهات والقطاعات الفاعلة الرئيسية. 

يانات األولية تشري إىل أف آثار احلرب واالحتالؿ ىي احملدد االجتماعي الرئيسي وفيما يتعلق بفلسطني، فالب
للصحة سواًء بشكل مباشر أو غري مباشر. فاجلدار الفاصل ونقاط التفتيش تقيد حركة السكاف يف الضفة الغربية 

ادلتخصصة(. وعالوة على ما اخلدمات الثانوية والثالثية )سي   وحتد  من إمكانية حصوذلم على الرعاية الصحية، وال
ذلك، أفادت التقارير أف قلة توافر ادلياه وخدمات اإلصحاح ىي احملدد االجتماعي الثاين للصحة. وعالوة على 

ما ادلساكن وشبكات ادلياه(، وانعداـ سي   ذلك، يغلب على احلالة الراىنة البطالة، والفقر، وتلف البنية التحتية )ال
ؿ انتشار االضطرابات الت استهالؾ التبغ، وسوء جودة الطعاـ، وزيادة معد  معد  احلماية االجتماعية، وزيادة 

 النفسية. 

  الخطوات المقبلة 

د منظمة الصحة العادلية ومعهد اإلنصاؼ يف اجملاؿ الصحي عِ عندما تكوف تقارير البلداف األخرى جاىزة، ست  
 للرصد ووضع مؤشرات لذلك.  اء البلداف نظاماً يتناوؿ إمكانية إنش لبيانات البلداف وموجزاً  ن حتليالً تقريرا يتضم  

يف البلداف الثالثة، فمن الواضح أف اخلطوة التالية أماـ تلك البلداف ىي ادلزيد  وبناًء على األعماؿ اجلارية حالياً 
ي إىل وضع خطط اسًتاتيجية وطنية من العمل مع مراعاة التوصيات ادلذكورة أعاله، وىو ما من شأنو أف يؤدِّ 

من اإلجراءات الرئيسية و عدـ اإلنصاؼ يف رلاؿ الصحة. ومن ضِ ع احملددات االجتماعية للصحة وأوج  للتعامل م
 ىو تسم إنشاء ِفرقة عمل متعددة القطاعات رفيعة ادلستوى، ذات اختصاصات زلددة، يرأسها مسؤوؿ على أرفع
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عنية ورلموعة سلتارة من ة أمانة الفرقة وتضم يف عضويتها رتيع القطاعات ادلشلكن، حبيث تتوىل وزارة الصحة مهم  
 الربدلانيني واجملتمع ادلدين. 

ح أف ي عقد اجتماع إقليمي لوضع قائمة مبؤشرات اإلنصاؼ وبعد إجراء تقييم لتقارير البلداف اخلمسة، من ادلقًت  
 األساسية اليت ينبغي أف ت دم ج بعد ذلك يف إطار نظاـ ادلعلومات الصحية. 

 دورةالنتائج المرجو تحقيقها خالل ال
 االتفاؽ على اخلطوات التالية يف قيادة حركة التغيري يف اإلقليم. •


