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  من جدول األعمال  ٦-١٤البند 
  
  

  الصحة والبيئة: التصدي ألثر تلوث الهواء على الصحة
  
  

  ن،و جمعية الصحة العالمية الثامنة والست
  

 ،"إليـه نصـبو الـذي المسـتقبل" ٢٠+ريـو مـؤتمر عـن الصـادرة الوثيقـة بحصـيلة اهالتزام على مجدداً  تؤكد إذ
والتـي التزمــت فيهــا جميـع الــدول األعضــاء فـي األمــم المتحــدة بتعزيـز سياســات التنميــة المسـتدامة التــي تــدعم نوعيــة 

الهــواء يــؤدي إلــى آثــار الهــواء الصــحية فــي ســياق مــدن ومســتقرات بشــرية مســتدامة، واعترفــت بــأن الحــد مــن تلــوث 
  ١إيجابية على الصحة؛

  
 التــي الرئيســية األسـباب بــين مـن الســواء علـى والخــارج الـداخل فــي الهـواء تلــوث أن القلـق ببــالغ تالحـظ وٕاذ

  ٢العالم؛ في البيئية الصحة على خطر أكبر ذاته حد في وأنه العالم، مستوى على والوفاة للمرض تالفيها يمكن
  
 وأن) الداخل في( المنزلي الهواء لتلوث التعرض بسبب سنة كل تقع وفاة حالة مليون ٤,٣ بأن تعترف وٕاذ

 تكـاليف المجتمعـات يحمـل مـا وهـو ،)الخـارج فـي( المحـيط الهـواء تلـوث إلـى تعـزى السنة في وفاة حالة مليون ٣,٧
  ٣مرتفعة؛

  
 الرئيسية الخطر عوامل من عامالً  الدقيقة، الجسيمية المواد فيها بما الهواء، لملوثات التعرض أن تعي وٕاذ

 ومــرض الدماغيــة، والســكتة اإلقفــاري، القلــب داء ذلــك فــي بمــا الراشــدين،  حالــة فــي الســارية غيــر لألمــراض بالنســبة
  والمقبلة؛ الحالية األجيال يتهدد كبيرا صحيا خطرا ويطرح والسرطان، والربو، المزمن، الرئوي االنسداد

  
 فــي بمــا الحــادة، الســفلي التنفســي الجهــاز إصــابات عــن الناجمــة الوفيــات نصــف ألن القلــق عــن تعــرب وٕاذ

 المنزلـي، الهـواء تلـوث إلـى تعـزى قـد سنوات، خمس عن أعمارهم تقل الذين األطفال حالة في الرئوي االلتهاب ذلك
  األطفال؛ لوفيات بالنسبة الرئيسية الخطر عوامل من عامالً  يجعلها ما وهو

  
  
  
  
  
  

                                                           
 .من الديباجة ٦، الفقرة ١/٧قرار جمعية األمم المتحدة للبيئة     ١

٢   Global Health Observatory http://www.who.int/gho/phe/en/ (accessed 18 March 2015).  
٣    WHO. Burden of disease from ambient air pollution for 2012. 

 http://www.who.int/phe/health_topics/outdoorair/databases/AAP_BoD_results_March2014.pdf?ua=1 (accessed 

1 December 2014).                                                                                                                                                       
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 الدوليـــة الوكالــة تصــنفه الدقيقـــة، الجســيمية المــواد ذلـــك فــي بمــا الهـــواء، تلــوث ألن القلــق عـــن تعــرب كمــا
   ١الرئة، لسرطان كسبب للمنظمة التابعة السرطان لبحوث

  
 علــى ســلبي تــأثير الحــالتين كلتــا فــي لــه األجــل وطويــل األجــل قصــير الهــواء لتلــوث التعــرض أن تعــي وٕاذ

 إلى يؤدي ما وهو مرتفعة، لمستويات والتعرض األجل طويل للتعرض نتيجة كثيراً  أشد تأثير مع العمومية، الصحة
 وتعـي المـزمن، الرئـوي االنسـداد مـرض فيهـا بمـا التنفسـية واألمـراض الوعائيـة، القلبيـة األمـراض مثـل مزمنة أمراض
 لمسـتويات كـان ولـو حتـى يـؤدي، قـد الجسـيمات، مثـل الملوثـات من كثير حالة في األجل طويل التعرض أن أيضاً 

 اآلثــار بعــض إلــى) الهــواء نوعيــة بشــأن التوجيهيــة المنظمــة مبــادئ فــي المقترحــة المســتويات مــن أدنــى( منخفضــة
   الضارة؛ الصحية

  
 العمـل خطـة فـي الـواردة واألهـداف للغايات بالنسبة الصحية وآثاره الهواء لتلوث الكبيرة األهمية تالحظ وٕاذ

 بشـــأن اإلطاريـــة المنظمـــة اتفاقيـــة أهميـــة وكـــذلك ،٢٠٢٠-٢٠١٣ الســـارية غيـــر األمـــراض بشـــأن للمنظمـــة العالميـــة
 علـى تنطبق حسبما التبغ، لدخان التعرض من بالوقاية المتعلقة التوجيهية والمبادئ ٨ المادة والسيما التبغ، مكافحة
  االتفاقية؛ أطراف

  
 خاصـة بصـفة يـؤثر إذ العـالم، صـعيد علـى الصحي اإلجحاف أسباب أحد هو الهواء تلوث أن تالحظٕاذ و 

 الحـاالت من كثير في يتعرضون الذين الدخل منخفضي السكان وعلى المسنين، واألشخاص واألطفال النساء على
 الهــواء لتلــوث التعــرض سـوى فيهــا لهــم خيــار ال منـازل فــييقيمــون  أو المحــيط، الهـواء تلــوث مــن مرتفعــة لمسـتويات

 علـــى اآلثـــار أعظـــم علـــى تنطـــوي التـــي التـــدابير بـــين مـــن الهـــواء نوعيـــة تحســـين وأن والتدفئـــة، الطهـــي عـــن النـــاجم
  ٢الصحة؛ مجال في اإلنصاف

  
وٕاذ تعــي أن معظــم ملوثــات الهــواء تنبعــث نتيجــة لألنشــطة البشــرية المحــددة باعتبارهــا مــن مصــادر تلــوث 

ضـًا ظـواهر طبيعيـة تـؤثر في مبادئ المنظمة التوجيهية بشأن تلوث الهـواء المحـيط والـداخلي، وأن هنـاك أي ٣الهواء
  وتالحظ أن هناك ترابطًا مهمًا بين نوعية الهواء الخارجي والداخلي؛ ٤،سلبًا على نوعية الهواء

  
 بفوائـــد يعــود أن ُيمكــن والمتجــددة النظيفــة الطاقــة اســتخدام فــي والتوســع الطاقــة كفــاءة تعزيــز أن تعــي وٕاذ

 حـدّ  أقصـى إلـى االسـتفادة علـى سيسـاعد الطاقـة هـذه تكلفـة ُيسـر أن وتؤكـد المسـتدامة والتنميـة الصـحة على جانبية
  الفرص؛ هذه من

                                                           
١   IARC Monographs Working Group on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans on the following issues: 

 Outdoor Air Pollution (2013, Volume 109); 

 Diesel and gasoline exhausts and some nitroarenes (2012, Volume 105); 

 Household use  of solid fuels and high-temperature  frying (2010, Volume 95); 

 Indoor emissions from household combustion of coal. (2012, Volume 100E); 

 Tobacco smoke and involuntary smoking (2004, Volume 83). 
٢    WHO Burden of Disease, Indoor and Outdoor Air Pollution, 2014. 

٣    WHO Guidelines for Air Quality: Global Update 2005; WHO guidelines for indoor air quality: household fuel 
combustion; WHO Guidelines for indoor air quality: select pollutants; WHO guidelines for indoor air quality: 
Dampness and Mould.                                                                                                                                                  

 .الغابات وحرائق البركاني والثوران والرملية الترابية والعواصف]  مسرطنة مادة [ الرادون أمور، جملة في ،تشمل وهي    ٤
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وٕاذ تشــدد علــى أن األســباب األساســية لتلــوث الهــواء وآثــاره الضــارة هــي فــي معظــم الحــاالت ذات طبيعــة 
 األوضــاع فــي بالتنميــة المرتبطــة للصــحة االجتماعيــة للمحــددات التصــدي إلــى الحاجــة وتعــياجتماعيــة اقتصــادية 

 مــن وللحــد المســتدامة للتنميــة بالنســبة عنــه غنــى ال كعنصــر الفقــر علــى القضــاء ذلــك فــي بمــا والريفيــة، الحضــرية
  الهواء؛ لتلوث الصحية اآلثار

  
 أجـــل مـــن الناميـــة، البلـــدان فـــي وخاصـــة ونشـــرها، ونقلهـــا الســـليمة للتكنولوجيـــات التـــرويج أهميـــة تؤكـــد وٕاذ

  الهواء؛ لتلوث الصحية لآلثار التصدي
  

 المتحـدة األمـم جمعيـة قـرار وبخاصـة الهـواء، نوعيـة لتعزيـز مـؤخراً  بـذلت التي العالمية بالجهود تعترف وٕاذ
 حــدة مــن التخفيــف إلــى الراميــة العديــدة واإلقليميــة الوطنيــة المبــادرات وكــذلك ٢٠١٤ لعــام الهــواء نوعيــة بشــأن للبيئــة
 فرصــاً  تــوّفر اإلقليمــي ودون اإلقليمــي التعــاون أطــر أن وتالحــظ والخــارج، الــداخل فــي الهــواء لتلــوث الصــحية اآلثــار
  إقليم؛ بكل الخاصة للظروف تبعاً  الهواء تلوث لقضايا للتصدي جيدة

  
 الصــحة تحمــي التــي الوطنيــة السياســاتية الخيــارات فــي اإلســهام أراد إذا الصــحة، قطــاع علــى أن تــدرك وٕاذ

 نهـج اعتمـاد ذلـك فـي بمـا للقطاعـات، عـابرة صـحية نهـوج فـي يشـارك أن الصـحة، فـي اإلجحـاف جوانـب مـن وتحـد
     ١لسياسات؛ ا جميع في الصحة دمج

  
 المحـــيط الهـــواء نوعيـــة مـــن لكـــل بالنســـبة الهـــواء نوعيـــة بشـــأن التوجيهيـــة المنظمـــة مبـــادئ أن تالحـــظ وٕاذ

 صــحة يحمــي نظيــف هــواء أجــل مــن وتوصــيات إرشــادات تقــدم ٣)٢٠١٤( الــداخل فــي الهــواء ونوعيــة ٢)٢٠٠٥(
  . التنفيذ وتسهيل تعزيز مثل بأنشطة دعم إلى تحتاج اإلرشادات هذه أن تدرك وٕاذ اإلنسان،

  
 الخـــارج فـــي الهـــواء تلـــوث ضـــد التكلفـــة حيـــث مـــن فعاليـــة وأكثرهـــا التـــدابير أهـــم مـــن كثيـــراً  بـــأن تعتـــرف وٕاذ
 بصـفة تتـأثر المدن فإن والمحلية، اإلقليمية والسلطات القطرية الحكومات وقيادة مشاركة تتطلب كانت إن والداخل،
 للحـد الصحية بالمدن الخاصة األنشطة بتعزيز لها يسمح وضع في أنها إلى باإلضافة الهواء تلوث بعواقب خاصة
 الوطنيــة التــدابير وتســتكمل جيــدة ممارســات تضــع أن ويمكنهــا صــحية، آثــار مــن بــه يتصــل ومــا الهــواء تلــوث مــن

  وتنفذها؛
  

المــوارد الوطنيــة، وحســب االقتضــاء، الدوليــة أمــر مهــّم بالنســبة لتجديــد البنيــة التحتيــة وٕاذ تســلم بــأن تعبئــة 
العالميــة، وأن اآلثــار  المعنيــة التــي ُتســهم فــي الحــّد مــن تلــوث الهــواء ويشــكل جــزءًا ال يتجــزأ مــن التنميــة المســتدامة

  ت التنمية المستدامة؛ الصحية المرتبطة بتلوث الهواء ُيمكن أن تكون مؤشرات ذات صلة بالصحة لسياسا
  
  
  

                                                           
 .  االتحادية الدول سياقات مراعاة مع    ١

٢     WHO air quality guidelines for particulate matter, ozone, nitrogen dioxide and sulfur dioxide – global update 
2005: summary of risk assessment. Geneva: World Health Organization; 2006 (document 
WHO/SDE/PHE/OEH/06.02).                                                                                                                                     

٣  WHO indoor air quality guidelines: household fuel combustion; 2014; 
(http://www.who.int/indoorair/guidelines/hhfc/en/).    
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وٕاذ تعــي أن تعزيــز نوعيــة الهــواء أولويــة مــن أجــل حمايــة الصــحة وتــوفير الفوائــد الجانبيــة للمنــاخ وخــدمات 
   ١النظم اإليكولوجية، والتنوع األحيائي، واألمن الغذائي،

  
ثــات المســببة لالحتــرار  وٕاذ تســلم أيضــًا بتعقيــد العالقــة بــين تحســين نوعيــة الهــواء والحــّد مــن انبعاثــات الملوِّ

  والتي تغّير المناخ، وأن هناك فرصًا معقولة لتحقيق فوائد جانبية نتيجة لهذه اإلجراءات؛
  

ف الترابيـــــة والرمليـــــة وٕاذ تؤكـــــد أن ارتفـــــاع درجـــــات الحـــــرارة وازديـــــات تـــــواتر الموجـــــات الحراريـــــة والعواصـــــ
البركاني وحرائق الغابات، يمكنها أيضًا أن تزيد مـن شـدة آثـار تلـوث الهـواء النـاجم عـن األنشـطة اإلنسـانية  والثوران

  ،على الصحة
  
 : يلي ما على ٢األعضاء الدول تحث -١

  
 بأن منها والوقاية لها والتصدي الهواء لتلوث الصحية اآلثار تحديد إلى الرامية جهودها مضاعفة  )١(

 والوطنيـة، واإلقليميـة الدوليـة المسـتويات علـى القطاعـات متعدد تعاوناً  الحال، مقتضى حسب وتعزز، تقيم
  الوطنية؛ لألولويات طبقاً  وموجهة القطاعات متعددة تدابير اتخاذ طريق وعن

  
 رفـــع فـــي قيــادي دور أداء مـــن الصـــحية، الحمايــة ســـلطات ذلــك فـــي بمـــا الصــحية، الـــنظم تمكــين  )٢(

 الحـد وفـرص الصـحة علـى الهـواء تلوث بآثار المصلحة أصحاب جميع وبين الجمهور بين الوعي مستوى
 اآلثـــار هـــذه مـــن الحـــد علـــى للمســـاعدة إرشـــادية وقائيـــة تـــدابير اتخـــاذ منهـــا بطـــرق تالفيـــه أو التعـــرض مـــن

 القطــاع مــن ةالمعنيــ المصــلحة الجهــات صــاحبةو  الصــلة ذات القطاعــات مــع بفعاليــة والتفاعــل الصــحية،
 فــي الصـحية الشـواغل إدمـاج وضـمان المسـتدامة، الحلـول حــول هـاإعالم أجـل مـن الخـاص والقطـاع العـام

 والمحليـــة، واإلقليميـــة الوطنيـــة المســـتويات علـــى الصـــلة ذات والتقيـــيم القـــرارات واتخـــاذ السياســـات عمليـــات
  الصحية؛ النظم تعزيز وكذلك واالستجابة، االستعداد وتدابير العمومية، الصحية الوقاية ذلك في بما
  
 المراضــــة بشــــأن للبيانــــات قواعــــد واســــتخدام إنشــــاء ذلــــك فــــي بمــــا الصــــلة، ذات البحــــوث تســــهيل  )٣(

 االجتماعيـــة والتكـــاليف الصـــحية، الرعايـــة خـــدمات وتكـــاليف واســـتخدام الصـــحية؛ اآلثـــار وتقيـــيم والوفيـــات؛
 الجامعيــة األوســاط مــع واالشــتراك البحــوث؛ واســتراتيجيات أولويــات تحديــد ودعــم الصــحة؛ بســوء المتصــلة

 لتحديـد البحـوث مجال في الدولي والتعاون الوطنية البحوث مؤسسات تعزيز ودعم المعرفية؛ الفجوات لسد
   مستدامة؛ حلول وتنفيذ

  
 للســــياق وفقــــاً  الهــــواء لتلــــوث الضــــارة الصــــحية لآلثــــار معــــززة عالميــــة اســــتجابة فــــي المســــاهمة،   )٤(

 الهـــواء، لنوعيـــة الصـــحية بالحصـــائل الصـــلة ذات البيانـــات واســـتخدام وتقاســـم جمـــع طريـــق عـــن الـــوطني،
 ســبيل فــي والعمــل التنفيــذ مــن المســتمدة والــدروس الجيــدة الممارســات ونشــر المعــايير وضــع فــي واإلســهام
  القرارات؛ متخذو يستخدمها أن يمكن التي بالصحة المرتبطة المؤشرات تنسيق

                                                           
١   . United Nations Environment Assembly Resolution 1/7 (http://www.unep.org/unea/download.asp?ID=5171 

accessed 20 March 2015). Smith, K.R., A. Woodward, et al, 2014: Human health: impacts, adaptation, and co-
benefits. In: Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Part A: Global and Sectoral Aspects. 
Contribution of Working Group II to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate 

Change. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, pp. 709-754.         

 .نظمات التكامل االقتصادي اإلقليميم االقتضاء، وحسب     ٢
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 مسـتوى ورفـع الهـواء، بتلـوث المرتبطـة األمـراض لجميـع بالنسـبة والوفيات المراضة ترصد تحسين  )٥(
  ؛الهواء ملوثات رصد نظم مع الروابط

  
 نوعيــة بشــأن التوجيهيــة المنظمــة ومبــادئ الهــواء نوعيــة بشــأن التوجيهيــة المنظمــة مبــادئ مراعــاة  )٦(

 لتلــوث القطاعــات متعــددة وطنيــة اســتجابة إعــداد فــي الصــلة ذات األخــرى والمعلومــات الــداخل فــي الهــواء
   المبادئ؛ تلك أهداف تدعم تدابير  واتخاذ الهواء

  
 فـي الهـواء تلـوث مسـتويات مـن الحـد فـي بـه يعتـد تقـدم إلـى سـتؤدي التـي التـدابير وتعزيز تشجيع  )٧(

  بكفاءة؛ الطاقة واستخدام واإلضاءة، والتدفئة، للطهي، النظيفة الممارسات مثل الداخل
  
 منـه كـان ما وبخاصة ممكن، هو ما بقدر منه والتقليل الهواء تلوث لمعالجة فعالة خطوات اتخاذ  )٨(

 الصــلة، ذات التوجيهيــة المنظمــة مبــادئ تنفيــذ طريــق عــن ذلــك فــي بمــا الصــحية، الرعايــة بأنشــطة متصــالً 
   الحال؛ مقتضى حسب

  
 وجــود لتســهيل المختلفــة القطاعــات بــين للمعلومــات وتقاســم والتعــاون السياســات عــن حــوار إقامــة  )٩(

 للتصـدي والعالمية اإلقليمية العمليات في المستقبل في المشاركة أجل من ومنسق القطاعات متعدد أساس
   ؛الصحة على الهواء تلوث آلثار

  
تقوية التعاون الدولي على التصدي لآلثار الصحية لتلوث الهواء، بما في ذلك عن طريق تسهيل   )١٠(

  نقل الخبرات، والتكنولوجيات، والبيانات العلمية في ميدان تلوث الهواء، وكذلك تبادل الممارسات السليمة؛ 
  
ب اإلجحـــاف تحديـــد تـــدابير علـــى المســـتوى الـــوطني يضـــطلع بهـــا قطـــاع الصـــحة للحـــد مـــن جوانـــ  )١١(

الصحي المـرتبط بتلـوث الهـواء والعمـل علـى نحـو وثيـق مـع المجتمعـات المحليـة المعرضـة للمخـاطر التـي 
بغيـة تيسـير التحقيـق الكامـل للحـق فـي  يمكن أن تحقق أكبر استفادة من تدابير فعالة ومنصفة ومسـتدامة،
  التمتع بأعلى مستوى يمكن الوصول إليه للصحة البدنية والعقلية؛ 

  
 األمــراضالوقايــة مــن  عــن المســتوى الرفيــع المتحــدة األمــم اجتمــاع فــي المعلنــة بااللتزامــات الوفــاء  )١٢(

 الطريـــق خارطـــة الحـــال، مقتضـــى حســـب واســـتخدام، ،)٢٠١١ومكافحتهـــا (أيلـــول/ ســـبتمبر  الســـارية غيـــر
   السارية؛ غير باألمراض الخاصة العالمية المنظمة عمل خطة في الواردين السياسات وخيار

  
الوفاء بالتزامات اتفاقية المنظمة اإلطارية بشأن مكافحة التبغ، إذا كانت الدولة العضـو طرفـًا فـي   )١٣(

  هذه المعاهدة؛  
  
الوصـول إلـى مـوارد  تعزيـز التعاون مع المنظمات اإلقليمية والدولية في إقامـة شـراكات مـن أجـل   )١٤(

  ؛تقنية ومالية كافية لتحسين نوعية الهواء
  
  
  
  
  



  A68/75 (Draft)    ٦٨/٧٥ج(مسودة) 

7 

  :يلي ما العام المدير من تطلب   -٢
  

    :يلي ما توفير أجل من والصحة الهواء تلوث مجال في به يعتد نحو على المنظمة قدرات تعزيز  )١(
  

 الهـواء نوعيـة بشـأن التوجيهيـة المنظمـة مبـادئ تنفيذ في األعضاء للدول واإلرشاد الدعم  )أ(
  الداخل؛ في الهواء نوعية بشأن التوجيهية المنظمة ومبادئ

  
 التبــغ مكافحــة بشــأن اإلطاريــة المنظمــة اتفاقيــة فــي لألطــراف اإلرشــادات وتــوفير الــدعم  )ب(

 أمانــة مــع بالتنســيق التوجيهيــة، ومبادئهــا المعاهــدة مــن ٨ المــادة بموجــب االلتزامــات تنفيــذ بشــأن
   االتفاقية؛

  
 مالئمــة قــدرات تــوفير بينهــا مــن بطــرق األعضــاء للــدول وٕارشــاد محســن تقنــي دعــم تقــديم  )ج(

  القطرية؛ األنشطة دعم على والقطرية اإلقليمية المكاتب في
  
 بشــأن التوجيهيــة المنظمــة لمبــادئ المنــتظم والتحــديث والتطــوير التحديــد مــن مزيــد إدخــال  )د(

 دعـم أجـل مـن الرصـد، نظـم ذلـك فـي بما والعائد، التكلفة لحساب المراعية واألدوات الهواء نوعية
  وكفاءة؛ بفعالية القرارات اتخاذ

  
تعزيــز القــدرة التقنيــة لــدى المنظمــة علــى التعــاون، حســب مقتضــى الحــال، مــع أصــحاب   )هـ(

المصلحة المعنيين على المستويات الدولية واإلقليمية والوطنية، على تجميع وتحليل البيانات عن 
  نوعية الهواء، مع التأكيد بصفة خاصة على جوانب نوعية الهواء المرتبطة بالصحة؛

  
 المصـــلحة، وأصـــحاب الجمهـــور عامـــة وٕابـــالغ التوعيـــة علـــى األعضـــاء الـــدول مســـاعدة  )و(

 للحــد الالزمــة والتــدابير الهــواء تلــوث آثــار عــن للمخــاطر المعرضــة المحليــة المجتمعــات وبخاصــة
  منه؛

  
 لنوعيـة الفعالـة والسياسـات األنشـطة بشـأن البينات على القائمة الممارسات أفضل تعميم  )ز(

  بالصحة؛ المرتبطة المحيط الهواء
  
 مجـال فـي عليهـا والتـأثير وتوجيههـا البحـث اسـتراتيجيات حشـد على المنظمة قدرة تعزيز  )ح(

  للمنظمة؛ التابع العالمي الصحة مرصد مع باالشتراك والصحة، الهواء تلوث
  
 األخـرى والقطاعـات الصـحة قطـاع لمساعدة مالئمة دعم وأدوات استشارية قدرات توفير  )ط(

 مــع الحضــرية، المنــاطق وفــي المحلــي المســتوى علــى وبخاصــة الحكومــة، مســتويات جميــع علــى
   المختلفة؛ الصحية وآثارها الهواء لتلوث التصدي عند للتلوث المختلفة المصادر مراعاة

  
ـــوفير  )ي(  دون والمســـتوى اإلقليمـــي المســـتوى علـــى مالئمـــة دعـــم وأدوات استشـــارية قـــدرات ت

 الهـــواء تلـــوث عـــن الناجمـــة الصـــحية لآلثـــار التصـــدي علـــى األعضـــاء الـــدول لمســـاعدة اإلقليمـــي
 الــدول بــين التنســيق ولتســهيل للحــدود، عــابرة بآثــار الهــواء نوعيــة تواجــه التــي األخــرى والتحــديات
  الصدد؛ هذا في األعضاء
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بالتعــاون مــع وكــاالت األمــم المتحــدة وبرامجهــا ذات الصــلة، إنشــاء وتعزيــز وتحــديث أداة لإلعــالم   )٢(
بشــأن التحليــل الــذي تضــطلع بــه المنظمــة، بمــا فــي ذلــك الجوانــب الخاصــة بالسياســات والمردوديــة، عـــن 

فحتـه، وآثـاره تكنولوجيات الهواء النظيف المحددة والمتاحة من أجل التصدي للوقاية من تلـوث الهـواء ومكا
  على الصحة؛ 

  
االضطالع بدور قيادي عالمي في مجـال الصـحة الصـحية العالميـة وتعزيـز عالقـات التـآزر إلـى   )٣(

التحســينات  أقصــى حــد، مــع تالفــي ازدواج الجهــود، مــع بــذل الجهــود العالميــة ذات الصــلة مــن أجــل تعزيــز
اصلة العمل بشأن التحديات البيئية األخرى الصحية المتصلة بنوعية الهواء والحد من تلوث الهواء، مع مو 

ـــة أمـــور، مـــن خـــالل تنفيـــذ  التغيـــر  بشـــأن ١٩-٦١ع ص جقـــرار الالتـــي تعتـــرض الصـــحة وذلـــك، فـــي جمل
  ؛المناخي والصحة

  
العمــل مــع ســائر شــركاء األمــم المتحــدة ووكاالتهــا وبرامجهــا، والســيما باإلشــارة إلــى قــرار جمعيــة   )٤(

  للبيئة بشأن نوعية الهواء؛األمم المتحدة 
  
التوعيــة بمخــاطر الصــحة العموميــة الناجمــة عــن تلــوث الهــواء والفوائــد المتعــددة لتحســين نوعيــة   )٥(

  ؛ ٢٠١٥ بعد الهواء، وبخاصة في سياق المناقشات بشأن خطة التنمية لما
  
االســتراتيجي فــي اإلدارة مواصــلة وتعزيــز اضــطالع المنظمــة بالــدور القيــادي فيمــا يتعلــق بــالنهج   )٦(

الدولية للمواد الكيميائية من أجل تعزيز اإلدارة السـليمة للمـواد الكيميائيـة والنفايـات بهـدف التقليـل والوقايـة، 
  بقدر اإلمكان، من اآلثار الضارة المهمة على الصحة، بما في ذلك األخطار الناجمة عن تلوث الهواء؛

  
 يمكـن التـي القائمـة العالمية الصحية المبادرات مع ممكنًا، ذلك انك كلما وٕاقامتها، الروابط تعزيز  )٧(
 وتحسـين السـارية غيـر األمراض من للحد العالمية الجهود ذلك في بما الهواء، تلوث من الحد من تفيد أن

  ١؛األطفال صحة
  
 البرمجيـة والميزانيـة ٢٠١٥-٢٠١٤ البرمجيـة الميزانيـة مـع تمشـياً  األمانة لعمل كافية موارد رصد  )٨(
  ؛٢٠١٩-٢٠١٤ عشر الثاني العام العمل وبرنامج ٢٠١٧–٢٠١٦ ةعتمدالم
  
 فــي تقــدم مــن أحــرزه وعمــا القــرار هــذا تنفيــذ عــن والســتين التاســعة العالميــة الصــحة جمعيــة إبــالغ  )٩(

   الهواء؛ نوعية تعترض التي التحديات وسائر الهواء؛ تلوث عن الناجمة الصحية اآلثار من التخفيف
  
 اســتجابة تعزيــز أجــل مــن والســتين التاســعة العالميــة الصــحة جمعيــة علــى طريــق خارطــة اقتــراح  )١٠(

  .  الهواء تلوث عن الناجمة الضارة الصحية لآلثار عالمية
  
  
  

                                                           
 الخاصـــة العالميـــة العمـــل وخطـــة الســـارية غيـــر األمـــراض بشـــأن للمنظمـــة العالميـــة العمـــل خطـــة الجهـــود هـــذه أمثلـــة مـــن     ١

 كــل" وحركــة والمراهــق والطفــل المــرأة صــحة بشــأن العالميــة االســتراتيجيةو  ومكــافحتهم واإلســهال الرئــوي االلتهــاب مــن بالوقايــة
 ."طفل كل امرأة
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  من جدول األعمال ٢-١١البند 
  
  

  إطار المشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول
  
  

  جمعية الصحة العالمية الثامنة والستون،
  

وفــي المســودة  ،إطــار المشــاركة مــع الجهــات الفاعلــة غيــر الــدول مســّودةالنظــر فــي التقــارير الخاصــة ب بعــد
  ١؛المنّقحة لإلطار المذكور

  
، والتــي تســتفيد مــن اإلدارة لمنظمــةإلــى اوٕاذ تعتــرف بأهميــة المشــاركة مــع الجهــات الفاعلــة غيــر الــدول بالنســبة 

  المستويات الثالثة كافة للمنظمة، على مشاركةال هذهالرصينة لمخاطر 
  
ــ ترحــب -١ إطــار المشــاركة مــع الجهــات الفاعلــة غيــر  مســّودة د فــي العديــد مــن أجــزاءبتوافــق اآلراء الــذي تجسَّ

وفوائـــد المشـــاركة، ومخـــاطر المشـــاركة،  ،والمبـــادئ ،األســـاس المنطقـــيفيمـــا يتعلـــق بالمقدمـــة، و بمـــا فـــي ذلـــكالـــدول، 
 ؛نواع التفاعالت على النحو الوارد في الملحقوالجهات الفاعلة غير الدول، وأ

  
  المدير العام ما يلي: تطلب من -٢
  

 تشـــرين األول/ وفـــي موعـــد أقصـــاه، فـــي أقـــرب وقـــت ممكـــن مفتـــوح حكـــومي دولـــي اجتمـــاع عقـــد )١(
 غيـر الـدول الجهـات الفاعلـة المشاركة مـع إطار دةوّ سموضع اللمسات األخيرة على بغية ، ٢٠١٥ أكتوبر

 الملحق؛ على النحو المبين فيو  الثامنة والستين، جمعية الصحة العالمية المحرز خاللالتقدم  على ءً بنا
  
 َبـــلقِ مـــن  امـــع الجهـــات الفاعلـــة غيـــر الـــدول العتمادهـــ إلطـــار المشـــاركة ةالنهائيـــ دةوّ ســـمال تقـــديم  )٢(

الثامنــة والثالثــين بعــد  فــي دورتــه المجلــس التنفيــذي ن خــاللمــجمعيــة الصــحة العالميــة التاســعة والســتين 
  ؛المائة

  
جمعيـــة الصـــحة عرضـــه علـــى لإنشـــاء ســـجل الجهـــات الفاعلـــة غيـــر الـــدول فـــي التوقيـــت المناســـب   )٣(

غيـر  الجهـات الفاعلـة المشـاركة مـع إطـار مسـّودة المحـرز فـي التقـدم مراعاة، مع العالمية التاسعة والستين
  الدول.

  
  )غير مرفق( الملحق

  
  اللجنة "أ"بصيغته المعدلة من  ١تنقيح  ٣مؤتمر/ أ/ /٦٨ج
  
  

=     =     =  
                                                           

 .٦٨/٥٣جو  ،، الملحق٦٨/٥الوثيقتان ج    ١


