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  الصحة والبيئة وتغير المناخ
  
  

مسّودة االستراتيجية العالمية الصادرة عن المنظمة بشأن الصحة والبيئة 
وعافيتهم  ياة الناسحلتحسين التحّول الالزم إحداثه  :وتغّير المناخ

  إيجاد بيئات صحيةبشكل مستدام من خالل 
  
  

  تقرير من المدير العام
  
  
ــابقة من هذه الوثيقةب علماً المجلس التنفيذي أحاط   -١ ــ ـــ ــ ــ ــخة ســ ــ ـــ ـــ ــ في واألربعين بعد المائة  الرابعة في دورته نسـ

المنظمة بشــأن الصــحة والبيئة مســّودة االســتراتيجية العالمية الصــادرة عن  كانتوقد  ٢٠١٩.١ كانون الثاني/ يناير
ـــع وتغّير المناخ ــ ـــع التي أّيدها المجلس على نطاق واســ ــ ــاوراتم، موضــ ــ ــــافية بين  شـــ ـــاء الدولإضـــ آذار/  في األعضــــ

  .المقدمة التعليقات ضوء في اتحديثه وجرى ،٢٠١٩  مارس
  
ــمنمن المدير العام، ) ٢٠١٨( )٥(١٤٢ت مالمقّرر اإلجرائي في المجلس التنفيذي وطلب  -٢ ، أن ملة أمورج ضـــ

يضــع مســودة اســتراتيجية عالمية شــاملة بشــأن الصــحة والبيئة وتغّير المناخ كي تنظر فيها جمعية الصــحة العالمية 
عقب تقديمها إليها عن طريق المجلس التنفيذي في دورته الرابعة واألربعين  ٢٠١٩الثانية والسبعون في أيار/ مايو 

ــت على . و ٢٠١٩بعد المائة في كانون الثاني/ يناير  ـــ ــ ــتراتيجية عالمية ُعرضـ ــ ــ ــاغت األمانة اســ ـــ ــ اللجان اإلقليمية صـ
ــاء)٢٠١٢) (٩(٦٥ع ص جوفقًا لما يرد في المقرر اإلجرائي للمنظمة،  ــ ــ ــ  . وخالل هذه العملية، أدلت الدول األعضـــ

  ٢.، والتي ترد في هذه الوثيقةمدخالت بخصوصها تبتعليقات على مسودة االستراتيجية وقدم
  

  طاقالن
  
ـــتجيب العالم ته  -٣ ــ ـــ ــأن الكيفية التي يلزم بموجبها أن يســ ــ ــ ـــ ــــتراتيجية هذه إلى طرح رؤية بشـ ــ ــ ــودة االســ ــ ــ ـــ دف مسـ

ـــحة والتحديات الُمجابهة فيها حتى عام  ـــ ــ ــ ـــ ــحي لمخاطر البيئة على الصــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ، وٕالى بيان طريق ٢٠٣٠ومجتمعه الصـ
ـــي قُ المُ  ـــفة للتمّتع بضــ ــمان إيجاد بيئات آمنة ومواتية ومنصــ ــمار، وضـــ الصـــــحة عن طريق إحداث دمًا في هذا المضـــ

  تحّول في أسلوب حياتنا وعملنا وأساليب إنتاجنا واستهالكنا وتصريفنا للشؤون.
                                                      

ــــــر، ١٤٤/١٥م تالوثيقة  انظر   ١ ــ ـــــ ــــــةا ،واألربعين بعد المائة الرابعة في دورته التنفيذي مجلسلل الموجزة والمحاضـ  لجلســــــــ
  .(باإلنكليزية) التاسعة

ــى مع القرار    ٢ ــأن االســــتراتيجية العالمية بشــــأن الموارد البشــــرية الصــــحية: القوى ٢٠١٦( ١٩-٦٩ج ص عبما يتماشــ ) بشــ
ــحة العالمية  ،٢٠٣٠العاملة  ــحية من أجل مســــودة االســــتراتيجية العالمية لمنظمة الصــ تم إجراء تقييم ألثر القوى العاملة الصــ

ــأن الصــــحة ، https://www.who.int/hrh/documents/B144_HRH-links_160119-climate.pdfوالبيئة وتغير المناخ (انظر  بشــ
 ).٢٠١٩آذار/ مارس  ٢٦تم االطالع في 
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ــتراتيجية و   -٤ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــحة في إطار هذه االســ ــ ــ ـــ ــ ــ على أنها العوامل الخارجية المتعلقة ُتعّرف مخاطر البيئة على الصـ
ـــخص وما يرتبط بذلك من ســـــلوكيات بالجوانب الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية وبجوانب العمل التي تؤثر ع لى الشــ

  إجماًال، علمًا أن التركيز ينصب تحديدًا على ما يمكن تعديله منها منطقيًا.
  

  التحديات الُمواجهة
  
تحول في الطريقة التي ندير بها بيئتنا فيما إحداث الوضع الحالي والتحديات الماثلة أمامنا كل من  يتطلب  -٥

ـــحة  ــعت النُ وقد  والعافية.يتعلق بالصــ ـــسوضـــ ــت كافية للحد من تبّين لكنو ، الالزمة لذلك هج الحالية األســ  أنها ليســـ
ـــكلة يالمخاطر البيئ ـــحة بشــ ــتدام وفعال  المحدقة بالصــ ــ ــاء مسـ ــ ــحة ومعززةبيئات داعمة وٕانشـ ــ ـــأت للصـ ، ومن هنا نشــ

  استراتيجية جديدة بشأن الصحة والبيئة وتغير المناخ.الدعوة إلى وضع 
  
ـــّبب المخاطر او   -٦ لبيئية المعروفة التي يمكن تجّنبها في حوالي ربع إجمالي عدد الوفيات وأعباء المرض تتسـ

 حيوياً  وتعد البيئة الصـــحية أمراً  ١.على األقل وفاة ســـنوياً حالة مليون  ١٣، والتي تصـــل إلى ســـرهأبأنحاء العالم في 
ن أكبر المخاطر المحّدقة بالصـحة وهو واحد م –سنويًا تلّوث الهواء وحده سفر ، إذ يونموهصحة اإلنسان لضمان 

شــخاص مّمن يتنفســون من األ ٪٩٠ في وجود أكثر منيتســّبب وفاة يمكن تجّنبها و حالة ماليين  ســبعة عن وقوع –
ـــتمرار  ــ ـــ ــخص مليون  ٣٠٠٠هواًء ملّوثًا وفي اسـ ــ ـــ ــتعمل تقريبًا في االعتماد على أنواع وقود تلّوث الهواء آخر شــ ــ ــ ُتســـ

ــاءة والطبخ والتد ــ ــين. ومازال  ٢فئة،ألغراض اإلضـــ ــ ــ ـــلبة أو الكيروسـ ــ يزيد على هناك عدد من قبيل أنواع الوقود الصــ
ــأمونة و مياه ُتعالج بطريقة غير سكان العالم الذين يتعّرضون لخدمات  منالنصف  ــ ـــ غير مالئمة إصحاح خدمات مـــ

ــفر النظافة قلة الو  ــحية، مّما يســـ ــ ــــنويًا صـ ــفوفهم.يمكن تجّنبها وفاة حالة  ٨٠٠ ٠٠٠عن وقوع أكثر من سـ ــ  ٣بين صـ
ــابة ب ـــ ـــطة النواقل ارتباطًا وثيقًا  عددوترتبط اإلصـــ ـــ بإدارة كبير من حاالت المالريا وغيرها من األمراض المنقولة بواســ

ويموت سنويًا أكثر من البيئة وٕادخال تغييرات عليها، مثل الصرف الصحي أو مخططات الري أو تصميم السدود. 
  التعّرض للمواد الكيميائية. بسببعملهم، وأكثر من مليون شخص آخر مليون عامل بسبب انعدام األمن في بيئة 

  
ـــحة الناس وعافيتهم، ُمطرد الزيادة يؤثر تغّير المناخ تأثيرًا و   -٧ ــ ـــ ـــ ــ بيئة أخرى في ال تغّيرات على غرارعلى صــ
ــدة  تواترإلى زيادة تغّير المناخ يؤدي و  .عالمية، مثل فقدان التنوع البيولوجيال ــ ــ فاف واألمطار موجات الحر والجوشـــ

ــير الهوجاء  ـــديدة واألعاصــــ المنقولة باألغذية  لعديد من المناطق، وٕالى تغيير طرق انتقال األمراض المعديةفي االشـــ
عيش في ظّل ت التيللخطر أو  ةالمعرضالفئات إّن ، مّما يخّلف آثارًا كبيرة على الصحة. والمياه والحيوانية المصدر

وفي القطب الشمالي والمناطق المتأثرة بنقص  في الجزر الصغيرةين يعيشون األشخاص الذ افيه ابم ،هّشةأوضاع 
ومن العواقب  .للخطرأكثر عرضـة ، في أقل البلدان واألقاليم نمواً وأولئك الذين يعيشـون  المياه والمناطق المنخفضـة

ـــرية ــ ــّحة المياه والهجرة القســ ــ ــ ـــع شـ ــ توترات  عليه ذلك منما ينطوي  مع ،التي ُيحتمل أن يخّلفها ذلك على نطاق أوســ

                                                      
  استنادًا إلى التقييمات التالية:    ١

"Prüss-Üstün A, Corvalán C. Preventing disease through healthy environments: towards an estimate of the 
environmental burden of disease. Geneva: World Health Organization; 2006 "  

 Prüss-Üstün A, Wolf J, Cornavalán CF, Bos R, Neira MP. Preventing disease through healthy environments: a "و
global assessment of the burden of disease from environmental risks. "   

   https://apps.who.int/iris/handle/10665/43457 ،٢٠١٦جنيف: منظمة الصحة العالمية، 
  /https://www.who.int/quantifying_ehimpacts/publications/preventing-disease/enو

 ).٢٠١٩آذار/ مارس  ٢٦تم االطالع عليهما في (

٢    WHO news release. 9 out of 10 people worldwide breathe polluted air, but more countries are taking action. 
Geneva: World Health Organization; 2018 (https://www.who.int/news-room/detail/02-05-2018-9-out-of-10-people-
worldwide-breathe-polluted-air-but-more-countries-are-taking-action, accessed 26 March 2019). 

٣     WHO. Global Health Observatory: the data repository. Geneva: World Health Organization; 2018 (data for 
2016 retrieved 11 September 2018 from http://apps.who.int/gho/data/view.main.INADEQUATEWSHv?lang=en/). 
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لتغير البيئي العالمي، مثل فقدان التنوع البيولوجي من عواقب ا واســعمن نمط  جزءاً تشــكل هذه الظواهر و . ســياســية
ـــريعة، مما يؤدي إلى تقويض األمن الغذائي والمائي والجهود الرامية إلى  ـــ ــ ــ ـــ ــتقرار النظام اإليكولوجي بوتيرة ســ ــ ـــ ــ ــ ــ واســ

  اكتشاف أدوية جديدة.الحماية من ظواهر الطقس القاسية و 
  
ـــحة، فإن المخاطر التقليدية و   -٨ ــ ــحة برغم ما ُيبذل من جهود حثيثة لتقليل مخاطر البيئة على الصــ ــ على الصـــ

مافتئت قائمة، مما يعيق تحقيق اإلنصــاف في مجال ســوء اإلصــحاح)  و مياه الشــرب غير المأمونةالعمومية (مثل 
ــحة ــ ــ ـــ ــ ــع ولقد ُأحِرز تقدم كبير في ميدان حماي .الصـــ ــ ـــ ــ ــ ة الناس من المخاطر البيئية المعروفة، وذلك عن طريق وضـــ

ــي  ــ ـــ ــ ــ ــد التي ترســ ـــ ــ ـــ القواعد والمبادئ التوجيهية وتطبيق الحلول، بما في ذلك اإلجراءات التنظيمية، وبذل جهود الرصـــ
ـــتويات التنمية  ـــ ــفر التفاوت في مســ ــــ ـــحة البيئية والتي يلزم تعزيزها. وبرغم ذلك، فقد أســ ــ ـــاس الالزم لحماية الصـــ ــ األســـ

ــكان العالم عن ركبها، مّمن ــ ــ ـــ ــ ــرائح كبيرة من ســ ــ ــ ـــ ــ محرومين من إتاحة الخدمات البيئية مازالوا  الُمحّققة عن تخّلف شــ
وعالوة على والهواء النظيف ومصـــادر الغذاء الموثوقة.  مياه الشـــرب المأمونةو  األســـاســـية، مثل خدمات اإلصـــحاح

ــية  ثغرات هناكذلك،  ـــ ــ ــ ــســـ ــ ـــ ــ ــريعات وٕادارة المخاطر حماية فيما يتعلق بفي القدرات المؤســـ ــ ـــ ــ ــــحة من خالل التشـــ ــ ـــ الصـــ
مسائل البيئة  آثار أعمال اإلنسان علىأيضًا  وتطرح .واالستجابة لحاالت الطوارئ ،الكيميائية وغيرها من المخاطر

بحقوق اإلنســـان، ألن األجيال القادمة ســـتســـتشـــعرها وســـتظّل تؤثر تأثيرًا غير متناســـب على فئات ومتصـــلة أخالقية 
ة، الســكان التي   االجتماعية واالقتصـــاديةالفئات  وبينالجنس في جميع األعمار وأنواع تعيش في ظّل أوضــاع هشــّ

  .التي تعتبر في غالب األحيان أقل الجهات مساهمة في التغيرات البيئية
  
ــحية جديدة و   -٩ ــوء ثمة مشـــــاكل بيئية ومناخية وصـــ ـــتجابة لها. آخذة في النشـــ ــراع في تحديدها واالســ يلزم اإلســـ

ــيمــات النــانويــة واللــدائن الــدقيقــة والمواد بعض اآلونــة األخيرة إدارة النفــايــات اإللكترونيــة و في ثلتهــا ومن أم ـــ ــ ـــ ـــ الجســ
ــّببة  ــّماء.الالكيميائية المســــ ــطرابات عمل الغدد الصــــ ـــريعوقع إن العالم آخذ في التغّير ب ضــــ في ظل تزايد  الُخطى ســـ

 والعمل الباطن من والتعاقد الرقمية المنصـــات مثل(ألعمال وتيرة التطورات التكنولوجية واإلجراءات الجديدة لتنظيم ا
وارتفاع معدالت الهجرة وتغّير المناخ وتفاقم مشكلة شّحة المياه. ويلزم أن يتمّكن من تحديد هذه التغييرات  )بعد عن

   .والقضايا الناشئة واالستجابة لها في الوقت المناسب
  

في تحديد معالم  الصحية والمجتمعات المحلية أكثر نشاطاً  ينبغي أن يكون أصحاب المصلحة والسلطاتو   -١٠
ـــينالتحول في مجال  ر وتحســ ـــّ ـــلبية ل الطاقة وتوجيه التحضــ ـــية األخرى من أجل اآلثار الســ التجاهات التنموية الرئيســ

على  اتتزال تشــهدها المجتمعات: زيادة الطلبلتغييرات الواســعة النطاق التي الحماية الصــحة وتعزيزها. وفيما يلي ا
ـــعة منإتاحة ، مع االبتكارات التكنولوجيةو  الطاقة وخدمات النقل ؛ ظاهرة اتالطلب هذهالخيارات لتلبية  مجموعة واســـ

ر التي يزيد بموجبها اآلن على النصـــف عدد ســـكان العالم مّمن يعيشـــون في المدن (والذين  نســـبتهم  ســـترتفعالتحضـــّ
ــحة زيادة تنّقالت و  ١؛)٢٠٥٠٪ بحلول عام ٧٠إلى حوالي  ــ ـــ ــ ــلع والخدمات. ونادرًا ما تكون الصـ ــــ ــ الناس وتداول الســ

ــية فيما ــ ــــاســ ـــألة أســ ـــياع الفرص الُمتاحة لحماية  مســـ ــــفر عن ضـــ ُيّتخذ من قرارات تؤثر على هذه االتجاهات، مّما يســ
الصحة وتعزيزها. وتؤدي رداءة تخطيط األماكن الحضرية وٕادارتها المقترنة بشبكات نقل غير مستدامة وعدم إتاحة 

ـــراء إلى زيادة تلوث الهواء المن ــ ــ ــاء اطق العامة والخضـــ ــ ـــ ــ ــوضـ ـــ ــ وارتفاع درجات الحرارة في الجزر وتقليل فرص والضـــ
البدنية ممارسة النشاط البدني وٕاتاحة فرص العمل الالئقة والتعليم، وتأثيرها سلبيًا على حياة المجتمع وصحة الناس 

ية. و  ـــ ــ ـــ ــ ــ ــ واء بتغّير المناخ، فإن العجز عن معالجة تلوث الهواء عالقة الوثيقة التي تربط تلوث الهونظرًا إلى الالنفسـ
وتخفيف وطأة تغّير المناخ يؤديان معًا إلى ضياع فرصة ما تعود به زيادة كفاءة شبكات النقل واإلمداد بالطاقة من 

صـــاد النقل والطاقة، واقت نظم أكثر فعالية في مجاليّ اســـتحداث قد تنجم عن  متعددةفوائد صـــحية واقتصـــادية وبيئية 
ــحيًا وذات ، و منخفض االنبعاث الكربوني ـــ ــ ــــل صــ ــ ـــع مناهج جديدة ثر أقل على البيئةأنظم غذائية أفضـــ ـــ . ويلزم وضـــ

                                                      
١   United Nations. World urbanization prospects: the 2018 revision - key facts. New York: United Nations; 2018 

(https://population.un.org/wup/Publications/Files/WUP2018-KeyFacts.pdf, accessed, 26 March 2019). 
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ــاف. ـــ ــ ــ ـــ ــ  ينبغي ،وأخيراً  تراعي عواقب اإلجراءات الُمّتخـذة إجمـاًال في إطار اعتمـاد منظور أطول أجًال يحّقق اإلنصــ
ـــراك ــ ـــحاب الفردية الفئات من متنوعة مجموعة إشــ ــ ــلحة وأصــ ـــ ــتندة إلى إعداد ُنهج  في المصــ ــ ـــي بّيناتمســـ ــ  فيها تكتســ
  .بالغة أهمية العمومية الصحة مصلحة

  
تُنَفُق و ألمراض. ل ١المحددات األوليةٕامكانية اســتدامة النظم الصــحية معّرضــة للخطر إن لم ُتعالج بجّدية و   -١١

تســـتأثر ســـوى بنســـبة  ال ٢قاية٪ تقريبًا من الناتج المحلي اإلجمالي على الرعاية الصـــحية، ولكن الو ١٠نســـبة قدرها 
ــية تحت وطأة أعباء ثقيلة بفعل تواتر  قليلة جداً  ــ ــر المعيشـ ــ ـــحية والميزانيات الوطنية لألسـ منه. وترزح الخدمات الصــ

حاالت اإلصابة بأمراض اإلسهال وعدوى االلتهابات التنفسية وارتفاع معدالت اإلصابة بتلك األمراض، وخصوصًا 
ــارية الناجم ـــحة والوقاية األمراض غير الســــ ــة لتعزيز الصـــ ــ صــ ــّ ـــ ـــرية الُمخصـ ة عن البيئة. والتزال الموارد المالية والبشـــ

ـــحة.لتخفيف األولية غير كافية   تكاليفإن عدم إدراج ال عبء األمراض الكبير الناجم عن مخاطر البيئة على الصــ
 لى االســتمرار في تحويلســيؤدي إالســياســات والتكنولوجيات والمنتجات في هياكل التســعير  آثارجميع  الناجمة عن

  ال أكثر. التكاليف إلى القطاع الصحي والمواطنين
  

ــًا عن و   -١٢ ــ ـــ ــارة للن تكفي النهوج التي تركز على عالج فرادى األمراض عوضـــ ــ ـــ دات محدّ الحد من اآلثار الضـــ
ــحة البيئية الصـــحة للتصـــدي لتحديات  ــي النهوج األحادية الُمحّددات إلالصـ ى إدخال الجديدة. من الُمحتمل أال تفضـ

تحســـينات متوقعة على جانب اإلنصـــاف في مجال الصـــحة والعافية، وذلك بالنظر إلى التفاعل الُمعّقد بين العوامل 
ــتوى يتخّطى الحــدود  ــ ــ ـــ ــ ــ المحــددات والمجتمع واألفراد. ويلزم اتبــاع نهوج أكثر تكــامًال لمعــالجــة بين البلــدان على مســ

ــات لألمراض األولية ــحة. ويؤدي  والتي تحّددها غالبًا الســــياســ ــية أخرى غير قطاع الصــ الُمنتهجة في قطاعات رئيســ
ـــل في معالجة  ــ ــ ـــ ــ ــرات إلى زيادة  لألمراض المحددات األوليةكذلك الفشــ ـــ ــ ـــ ــ وزيادة التعويل على األدوية ومبيدات الحشــ

ــيمة  ــــرات، ومن الُمحتمل أن تخّلف آثارًا جســـ ــادات الميكروبات ومبيدات الحشـ ــ ـــاكل، مثل مقاومة مضـ التعّرض للمشــ
  الصحة العمومية.على 

  
ما انفّكت الثغرات المعرفية تحول دون تنفيذ اســتراتيجيات حماية الصــحة تنفيذًا فعاًال، ويلزم التواصــل في و   -١٣

ــتناد إلى البّينات.  ــــ ــــحة و هذا المجال بمزيد من الفعالية واالســـ ــ التزال البّينات المتعلقة ببعض المخاطر المحّدقة بالصـــ
ويلزم يها. طوالنفايات اإللكترونية والعديد من المواد الكيميائية أو مخالتغير المناخ  غير كاملة أو ناقصــــة، من قبيل

ــحة والمخاطر المرتبطة بالعمل، مثل إجراء تقدير أفضـــل  المواد الكيميائية واألخطار آلثار ظروف العمل على الصـ
ـــاعات العمل الطويلة القائمة في مكان العمل و  ــ ـــع الجلوس لوقت طويل وســ ــ وهجرة اليد والعمل بالمناوبة العمل بوضــ

ــتراتيجيات الفعالة وتكاليفها المالية، وكذلك عن تنفيذها  العاملة. كما يلزم توفير المزيد من البّينات عن الحلول واالســ
ــتفادة من  ــ ـــات جديدة يلزم االسـ ــحة العمومية عبر منصــ ــ الفعال. ويتزايد تبادل هذه البّينات والمعلومات المتعلقة بالصـ

  كاملًة.إمكانياتها 
  

ـــؤون، بما فيها حاليًا تعجز و   -١٤ ــ ــ ــ ــريف الشــ ــ ــ ـــ ــتوى آليات تصــ ــــ ــ ــ التعامل مع المحلي، عن تلك المتاحة على المسـ
سـتعاني الفوائد المجنية إجماًال من السـياسـات من عدم دّقة و فعالة.  بصـورةمشـاكل الصـحة البيئية الطبيعة الشـاملة ل

ــات د ــياســـ ــع تلك الســـ ـــحة با االعترافون تمثيلها نظرًا إلى االســـــتمرار في وضـــ آلثار التي يمكن أن تخّلفها على الصــ
  والنظم الصحية، وهو ما ُيعزى جزئيًا إلى عدم وضع آليات شاملة لتصريف الشؤون موضع التنفيذ. 

                                                      
هذا الســياق إلى الســياســات أو األنشــطة التي تؤدي مباشــرًة إلى زيادة المخاطر البيئية على في  المحددات األوليةتشــير    ١

حة في توليد الطاقة أو الممارســـات الزراعية أو اإلنتاج الصـــناعي أو األعمال ومن األمثلة على ذلك الخيارات المتا الصـــحة.
التجارية وتخطيط استخدام األراضي التي تسفر عن زيادة االنبعاثات أو حاالت التعرض الضارة أو زيادة التعرض أو تعزيز 

 .السلوكيات غير الصحية أو تسريع وتيرة تغير المناخ

 لى اتقاء شر األمراض أو اإلصابات قبل وقوعها.تهدف الوقاية األولية إ   ٢
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ــتدامة لعام و   -١٥ ــاف.  ٢٠٣٠تدعو خطة التنمية المســ ــحة والبيئة واإلنصــ إلى اتباع نهج جديد فيما يخص الصــ
ــــل ربطؤّيد الخطة، تو  ــ ــ ـــ ــحة والعافية، معالجة بفضــ ـــ ـــ ــ ــادية بحماية البيئة والصـــ ــ ـــ ـــ ــ ها بين التطورات االجتماعية واالقتصـ

ـــحة  ــ ــية، وذلك تأييدًا تامًا محددات الصــ ــ ــ ــات المعنية واتخاذ الخيارات الرئيسـ ــ ــياســـ ــ ــ ــع السـ ــ ــ في ظّل المواظبة على وضـ
لتفاوت المترتبة عليها. وينبغي بطريقة وقائية ومســـتدامة عوضـــًا عن التعامل مرارًا وتكرارًا مع اآلثار الضـــارة وأوجه ا

النفايات توليد اســـتخدام الموارد الطبيعية و  ســـوءمعالجة باعتماد أنماط اســـتهالك وٕانتاج مســـتدامة و أن يفســـح االلتزام 
ـــتدامة  ــادية المســــ ــ ــطة االقتصـــ ـــ ــع المجال أمام تنفيذ المزيد من األنشــ ــلع وٕاحراز تقدم فيما يتعلق بالعلى نطاق واســـــ ســـــ

  مثل الهواء النظيف والمناخ المستقر. عابرة للحدودالعالمية الصحية ال
  

  الرؤية المطروحة
  

التنمية المستدامة إيجاد عالم تفضي فيه : فيمسّودة االستراتيجية العالمية الصادرة عن المنظمة  رؤية تتمثل -١٦
ــــحة وتعز  ــ ــ ــل حماية الصــــ ــ ــ ـــ ــحية بفضـــ ــ ــ ـــ  يزهاإلى التخّلص من حوالي ربع عبء المرض الناجم عن البيئات غير الصـــ

ـــحة العمومية  ــ ـــأن الصــ ــ ــع معايير جيدة بشــ ــ ل إلى خيارات وووضـــ ــــّ واّتخاذ إجراءات وقائية بالقطاعات المعنية والتوصـــ
ــحة، وُتدار فيه المخاطر البيئ ـــ ــ ــــأن التمّتع بحياة ملؤها الصــ ــ ــحة. وتيبشـــ ــ ــ ـــية تّولى ة على الصـــ ــ ـــ دمج القطاعات الرئيسـ

  ى تمّتع المجتمعات بالرفاهية.الصحة بالكامل في عملية اّتخاذها للقرارات وتعّظم مستو 
  

  األغراض االستراتيجية المتعلقة بالتحّول الالزم إحداثه
  

ــحة والبيئة وتغّير المناخ، فإنه   -١٧ ــ ــ ـــ ـــدي للتحديات الماثلة أمامنا في مجال الصــ ــ ــ ـــ ــعيًا إلى التصـ ــ ـــ ــ يتعين على ســ
ــــلوا إعادةأن  الحكومات والمجتمع واألفراد ــ ـــنا وعملنا وٕان يواصـــ ــ ــ ـــريفنا النظر في طريقة عيشــ ــ ـــ ـــتهالكنا وتصـ ـــ ــ تاجنا واسـ

ــؤون.  ــ ــ ـــحة والبيئة و على العمل تركيز التحّول  ويتطلب هذاللشـــ ــ تغّير المناخ، وذلك محددات المحددات األولية للصــــ
يتسّنى تمكينه ، باستخدام إطار خاص بالصحة العمومية في إطار اتّباع نهج متكامل وُمعّمم عبر جميع القطاعات

. للظروف الوطنية وُيصّمم وفقاً  رفيعة المستوى ت تصريف الشؤون وٕارادة سياسيةودعمه بواسطة عدد كاف من آليا
ــحة دورًا جديدًا في توجيه هذا التحّول باتّباع نهج مســـتدام ومنصـــف وعملية انتقال عادلة  ويلزم أن يؤدي قطاع الصـ

  .اجتماعياً 
  

ــتراتيجي  ــأ :١الهدف االســـــ ـــ ـــحية الوقاية األولية: زيادة اإلجراءات الُمّتخذة بشــ ـــ لحماية ن المحددات الصـ
  ٢٠٣٠في خطة التنمية المستدامة لعام تحسينها لصحة و ا
  

  .ستُوضع إجراءات فعالة ومنصفة موضع التنفيذ بشأن الدوافع المتعلقة بمخاطر البيئة على الصحة
  

ــتدامة لعام   -١٨ ــ ــباب الجذرية للمخاطر البيئية، أي من  ٢٠٣٠تدعو خطة التنمية المسـ خالل إلى معالجة األســـ
ــحية. هذا، ويتطلب تقليل الوفيات الناجمة  ــ ــوب اتخاذ إجراءات وقائية أولية وتعزيز الخيارات الصـــ ــ إحداث تحّول صـــ

ــنويًا إحداث زيادة فعّ  ١٣عن المخاطر البيئية البالغ عددها  ـــ ــ ـــ ــ الة في اإلجراءات الوقائية األولية التي مليون وفاة ســـ
  .نالتالييْ  النشاطْين، من خالل عات كاّفةتشمل جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين عبر القطا

  
عة النطاق بشــكل هائل.االضــطالع باالنخراط في  ) ١( التوســـع يســـتلزم  أنشــطة الوقاية األولية الُموســّ

ــتثماراً الوقاية األولية  في ــتداماً  كبيراً  اسـ ــحة لل ومسـ ــدي للمخاطر الرئيســـية المحّدقة بالصــ ــوب التصـ موارد صـ
ـــحية  ــلوكيات الصــ ــين حياة الناس وٕايجاد وتغيير الســـ ــ ــحية وتحسـ ــ ــر وفي بيئات آمنة وصـ في الوقت الحاضـــ

األسعار في إصالحات بإجراء للعمل المشترك بين القطاعات المخصصة ويمكن تمويل الموارد  .المستقبل
ــرائب واإلعانات  ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــات والتكنولوجياتلمنتجات لتعكس التكاليف الحقيقية لوالضـ ــ ـــ ــ ــ ــــياســـ ــ ــ ــ ـــ التي يتكبدها  والســ

  .لمجتمعا
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ال غنى عن دمج  جراءات المتعلقـــة بـــالوقـــايـــة األوليـــة في برامج مكـــافحـــة األمراض.مج اإلد  )٢(
ــحة البيئية  ــــ ــاملةفي اإلجراءات الوقائية المتعلقة بالصـ ــ ــحية الشـــ ــــ ــيًا من  التغطية الصـ ــــ ـــفها مكّونًا رئيسـ ــ بوصــ

وأخرى اّتباع اســتراتيجيات وبرامج بشــأن مكافحة أمراض معينة (غير ســارية على ســبيل المثال ب، هامكّونات
 للوقاية العالمية لالســـتراتيجية اً وفقو  لمخاطر (من قبيل مقاومة مضـــادات الميكروبات).لســـارية) والتصـــدي 

ــــارية، غير األمراض من ــ ــحية البيئات فإن ١السـ ـــ ــحية العمل وبيئات النظيف الهواء مثل الصــ ــ ــ  واآلمنة الصـ
في  إجراءات اتخاذ ويتطلب األمر السارية، غير األمراض من لوقايةل أساسية عناصر الكيميائية والسالمة

ـــأن ـــعي إلى ينبغيو  .هذا الشـ ـــاء عندنهج الصــــحة الواحدة  اعتماد السـ ـــامل نهجعبارة عن  وهو ،االقتضـ  شـ
  .مثال الميكروبات مضادات مقاومةمشكلة  معالجةمن أجل  التخصصات ومتعدد القطاعات متعدد

  
الســـياســـات كل دات الصـــحة في محدّ على  العملالعمل الشـــامل لكل القطاعات:  :٢الهدف االســـتراتيجي 

  جميع القطاعات وفي الُمنتهجة 
  

ــت ــــ ــــات المُطبّقة عبر القطاعات كافّة على حرص ســ ــ ــياســ ـــ ــ  وجهات النظر والبيّناتبحث طريقة منهجية في اتّباع السـ
إلى  حّولتومن بين األمثلة على ذلك ضمان ال المتعلقة بالصحة، وجني الفوائد الصحية المشتركة من حماية البيئة.

  .صحيةالطاقة ووسائل النقل ال
  

المســـؤولية عن العديد من الُمحّددات البيئية للصـــحة وال األدوات الالزمة لمعالجتها ضـــمن نطاق وال تندرج   -١٩
ــرةً  ــرًا (جانب من  التحّكم فيها مباشـ ــحة حصـ ). ويجري على قدم وســـاق إحداث ١الشـــكل انظر األفراد أو قطاع الصـ

ــــية، وهي تحوّالت  تحوّالت جوهرية فيما ــ ــ ــ تخّلف ُيتوقع أن يتعلق بنظم التزّود بالطاقة والنقل وغيرها من النظم الرئيســـ
ــحة الســــكان آثارًا عميقة ـــعيد على صــ ــع نطاقًا على صـ ــحة العمومية يكون أوســ . لذا، يلزم اتّباع نهج في مجال الصــ

ــــكان. وثمة أمث ــ ــــموًال ويرّكز على الســ ــ ــترك بين القطاعات وأكثر شــ ــ ـــات الجيدة المجتمع ومشــــ ـــ لة متاحة على الممارســ
ــامًال، و  ــ ــمار، على أن هذه النهوج المتكاملة ال ُتطّبق تطبيقًا شـــ ـــ ـــوب الُمحّددات الُمتّبعة في هذا المضــ ـــ قّلما ُتوّجه صـ

  .البيئية واالجتماعية للصحةاألولية 
  

النظر بطريقة منهجية في موضـــوع الصـــحة لدى وضـــع الســـياســـات المتعلقة بها والتي تتعّدى  ) ١(
ــريحًا مؤداه بلوغ  ع الصـــحة.قطا ــحية هدفًا صــ ــأن دوافع المخاطر الصــ ينبغي أن تحّدد القرارات الُمّتخذة بشــ

ــكان والعمل  ــ ــ ـــ ــية مثل الطاقة والنقل واإلســـ ـــ ــ ــ ـــحة جيدة وحمايتها في القطاعات الرئيســـ ــ ـــ ــ ـــتوى التمّتع بصــ ـــ ــ مســــ
ـــناعة  ــ ــ ــرية. ٢والنظم الغذائيةوالصــــ ــ ـــ ــ ــــحاح وتخطيط المناطق الحضــ ــ ــ وينطوي النهج  والزراعة والمياه واإلصـــ

ــحة في اللوائح  ـــوع الصـــ ــــراك المجتمع، وٕادراج موضــ ــات على إشـ ـــياســـ ـــحة في جميع الســ المتعلق بدمج الصــ
والضمانات البيئية والعملية، وتقدير األثر الصحي لمشاريع وسياسات التنمية التي تعالج العديد من قضايا 

  الصحة البيئية في موضع أو مجتمع أو نظام واحد.

ــات أكثر اســـتدامة.جني الفوائ  )٢( ــياسـ ــتركة من خيارات سـ ـــامل  د الصـــحية المشـ يلزم إجراء تقييم شـ
جنبًا إلى جنب مع آثارها المالية والبيئية. على الصــحة، ألضــرار اإلجراءات المتعلقة بالســياســات وفوائدها 

ــتركة مع مراعاة  ــ ـــ ـــحية مشــ ــ ــ ـــعي إلى جني فوائد صــ ــ ــحية أكبر بكثير من خالل الســــ ـــ ــ ويمكن تحقيق فوائد صــ
  حة في البداية عند تحديد السياسات.الص

                                                      
ـــــادر عن اجتمـاع الجمعيـة العـامة الرفيع . ٧٣/٢الجمعيـة العـامة لألمم المتحـدة. القرار    ١ ــ ـــ ــ ــــي الصـــ ـــــ ـــ ــيـاســ ــ ـــ ــ ــ اإلعالن الســـ

لقد حان وقت العمل: فلنحث الخطى . ومكافحتها (غير السارية) الثالث المعني بالوقاية من األمراض غير الـــــُمْعدية  المستوى
ــدي ل ـــ ــ ـــــــ ـــ ــ ــتقبـــــــلفي التصـ ـــــ ــ ـــ ـــــال المســ ـــل وأجيــ ــ ـــــذا الجيــ ـــــاه هــ ـــــة ورفــ ـــــحــ ـــ ــ ــ ــــل صــ ـــــة من أجـــ ديــ ــْ  ٢٠١٨ .ألمراض غير الُمعـــــ

)http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/73/2 ، ٢٠١٩آذار/ مارس  ٢٦تم االطالع في.( 
٢   Food safety is covered in the WHO global strategy for food safety: safer food for better health, Geneva: World 

Health Organization; 2002 (https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/42559/9241545747.pdf, accessed 
26 March 2019).                                                                                                                                                            
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  القطاعات الرئيسية (غير الشاملة) المعنية بالصحة والبيئة وتغّير المناخ :١الشكل 
  

  
  

ــريف  :٣الهدف االســــتراتيجي  ــحة في ميادين القيادة وتصــ ــحة: تعزيز أدوار قطاع الصــ تعزيز قطاع الصــ
  الشؤون والتنسيق

  
ي ميداني القيادة والتنســـيق، والعمل جنبًا إلى جنب مع ســـائر القطاعات المعنية بالصـــحة ســـيؤدي قطاع الصـــحة أدوارًا ف

  والبيئة وتغيّر المناخ لتحسين نوعية الحياة.
 

ــح قطاعيعتبر   -٢٠ ــ ــ ــكل  معنياً  ةالصـــ ـــ ــ ـــربشــ ـــ ــطر ألنه مباشـــ ــ ـــ  الناجمة عن والمزمنة الحادة األمراض لعالج مضــ
بعـد  التعرض ظروف نفس في عـادة يظلون النـاس نأل العالج رارفي غـالـب األحيـان يتعين تكو  البيئيـة، المخـاطر
ــحة  ،المترتبة عليها والتكاليف األمراض من للحدو . عالجتلقيهم ال ــ ـــ ــ ــ ــ  الفاعلة والجهات(فإنه يلزم تجهيز قطاع الصــ
ــؤولة األخرى ــ ــ ــحة عن المســــ ـــ ــ  يجادإباألدوات الالزمة وتعزيزه لكي يفي بالتزاماته المقطوعة فيما يتعلق ب) والبيئة الصـــ

تعزيز يعد و  التغييرات األخرى الُمدخلة للتعامل مع فرادى المخاطر البيئية ليســت كافية.و مســتقبل صــحي ومســتدام. 
ــحة  ــرائح األخرى من قدرات وزارات الصــ قيام بما يلي: إشــــراك قطاعات لل رئيســــياً  العاملة الصــــحية عامالً  القوىوالشــ

نة؛ أنشــطة القيادة من خالل االضــطالع بحكومية أخرى  والشــراكة والدعوة والوســاطة لتحقيق حصــائل صــحية ُمحســّ
ــات؛ تقديم بّينات عن  ـــ ــياســـ ــ ــ ـــحة في جميع الســ ــ ــية لتطبيق النهج المتعلق بدمج الصـــ ـــ ــــســـ ــ بناء قدراتها ومهاراتها المؤســ

ــتجابات  ـــ ـــاف وعن االســ ــحة وعدم اإلنصــــ ـــ ــأن هذا النهج أن يتجّنب بدوره والحلول ُمحّددات الصــ ــ الفعالة لها. ومن شـــ
ــادية التكالي ــ ــلة ذات األمراض عالجالناجمة عن ف االقتصـــ ــ ــتقبل، ويتيح  وعواقبها بالبيئة الصـــ ــ ـــر والمســـ ــ في الحاضــ

  المجال أمام إعادة توظيف االستثمارات في مجالي الصحة والتنمية المستدامة.
  

البد  السياسات.رسم قدرة قطاع الصحة على االنخراط في العمل مع القطاعات األخرى في  تطوير ) ١( 
ـــحة  أن تتوفر ـــ ــــد لمهارات لدى العاملين في قطاع الصــ ــ ــترك بين القطاعات ورصــ ـــ ــ النخراط في إقامة حوار مشـ

ــــادية أخرى ــتثمارات الُموّظفة ونتائجها في مجاالت اقتصـ ــ ـــالً ، االسـ ــادية فضــ ــتراتيجيات االقتصـــ ــ  الكلية عن االسـ
ــح تعزيز القدرات . النتائجاإلبالغ عن والتجارة، وفي  ـــ ــ ــ ـــ تدعيم التدابير التي تعود المجال أمام واإلمكانات ويفســـ

ـــحة الوطنية  ــ ــ ــــحة والبيئة في آن معًا. وبإمكان وزارات الصــــ ــ ــ ــتركة بالتبادل وتحمي الصـــ ــ ـــــ ــــل  –بفوائد مشــ ــ ــ بفضـــ
اضــطالعها بأدوار القيادة وتصــريف الشــؤون على نحو مشــترك بين القطاعات والدعوة الُمســندة بالبّينات وتنفيذ 

ـــد  ــ ـــ ــ ــ د والرصـــ ــّ ـــ ــ ـــــ ــ ز وتيرة التقدم الُمحرز في معالجة المخاطر المتعلقة بالبيئة أن تحفّ  -البرامج العملية والترصـ
ــــيرفي األجلين الوالمجتمع والمناخ لجني منافع  ــ ـــ ــ ــ ـــحة وال قصــ ـــ ــ ــ ـــ على طويل. وينطوي تعزيز قدرات قطاع الصــ

ــــم النخراط في ا ــــحة في جميعرسـ ــات على التمّتع بالكفاءات الالزمة لتطبيق النهج المتعلق بدمج الصـ ــــياســـ  السـ
بالنســبة  أيضــاً  اً الصــحة والبيئة وتغير المناخ مهمفي مجال  المعنيةبناء قدرات القوى العاملة  ويعد الســياســات.

  .لتغطية الصحية الشاملة وحاالت الطوارئ الصحيةل

 النقل

  الزراعة والنظم الغذائية 

 الطاقة  اه المي

الصناعة/ 
 الخدمات

 اإلسكان

التخطيط في مجال  العـمــل
 استخدام األراضي

 الصحــة
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ــحية ) ٢(  ــــ ــل مع القطاعات األخرى من أجل توفير الحماية الصــــ ــ ـــ ــحة للتواصـــ ـــ ــ  تعزيز جهود قطاع الصـــ
روحة والطائفة الواســعة من الجهات الفاعلة المشــاركة، فإن من لقضــايا المطانطاق اتســاع نظرًا إلى  .وتعزيزها

ـــحي توجيهات ويحّدد أُ  ــ ــــروري أن يقدم القطاع الصــ ــ ــــحية الضـ ــ ـــأن تقدير المخاطر واآلثار الصـ طرًا تنظيمية بشــــ
  وتنفيذ الحلول المناسبة ورصد التقدم الُمحرز عبر القطاعات كاّفة.

ــمان  )٣( ـــية  توفير ضــــ ــاســـ ــحية في وأالخدمات البيئية األســــ ــ ــحية ماكن العمل الصــ ــ مرافق الرعاية الصــ
وتلك المتوســطة الدخل بمعالجة العجز الدخل من الضــروري قيام البلدان المنخفضــة  وتخضــير قطاع الصــحة.

ـــحاح  ـــ ــ ـــــحية بخدمات ُتدار بمأمونية في مجال اإلمداد بالمياه واإلصــــ ــ ـــ ــــــي في تجهيز مرافق الرعاية الصــ ــ ــ الرئيســ
 عن تزويدها بإمدادات الطاقة الموثوقة وضمان قدرتها على الصمود بوجه النظافة الصحية، فضالً ممارسات و 

ــحة مثاًال ُيحتذى به  ـــــ ــ ـــًا أن يكون قطاع الصـ ـــــ ظواهر الطقس المتطّرفة وغيرها من حاالت الطوارئ. ويلزم أيضــ
ــــراء وٕادارة النفايات والخيارات المتعلقة بالطاقة من أجل تقلي ـــات وخدمات الشـــ ــياســــ ــ ل أية عندما يتعلق األمر بســـ

  تأثيرات سلبية على الصحة والبيئة وتغّير المناخ.
  

ـــتراتيجي  ـــ ــؤون وتقديم الدعم توليد  :٤الهدف االسـ ــريف الشـــــ ــ ــاء آليات معنية بتصـــ ــ الدعم الالزم: إلنشـــ
  السياسي واالجتماعي

  
ت القطاعامشــترك بين ســيتســنّى بفضــل آليات تصــريف الشــؤون وتقديم الدعم الســياســي الرفيع المســتوى إنجاز عمل 

ســـتتشـــّكل خيارات الســـياســـات بواســـطة مطالب المواطنين بشـــأن إيجاد بيئات و  .كافّة وصـــون المنافع العامة للصـــحة
ــتوى و  أوفر صــــحة. ــيةعوامل الخطر ســــتعالج االتفاقات المتعددة األطراف وغيرها من االتفاقات الرفيعة المســ  الرئيســ

  .على الصحة والتهديدات العالمية
  

ــية يلزم أن تســـتند آليا  -٢١ ــؤون واالتفاقات والشـــؤون الســـياسـ ــريف الشـ ذات طابع إلى نهوج في المســـتقبل ت تصـ
ــموالً  ـــ ـــ ــ ـــ الــذي يمكن أن يحقق نتــائج إيجــابيــة في جميع  التعــاون بين اإلدارات وبين القطــاعــات، بمــا في ذلــك أكثر شــ

ـــأنو  القطاعات المتأثرة. ــ ــات ذلك من شــ ــ ــ ـــياسـ ــ ـــي إلى تحديد خيارات ســ ــ من آثار على  مبنية على ما تخّلفه يةأن يفضــ
ــحية. ـــ ــ ــ ـــ ــ ــــها من عّينُيدَفُع حاليًا عمل القطاعات في المقام األول بما تُ و  المجتمع عمومًا، بما فيها اآلثار الصـ ــ ــ ـــ ــ ه لنفســ

  تحديدًا.أهداف 

 يمكنتعزيز آليات تصريف الشؤون إلتاحة المجال أمام اّتخاذ إجراءات مستدامة لحماية الصحة.  ) ١( 
اشتراك القطاعات في العمل ومراعاة أن تسّهل بشكل حاسم تصريف الشؤون معنية بالشاملة الفعالة و الليات لآل

ــــاملة. كما  ـــتهدف التكاليف الُمتكّبدة والفوائد المجنية بطريقة شــــ ـــ ــــموًال وحماية ذات طابع اتّباع نهوج ُيســ ــ أكثر شــ
ج إجراءات بالتنســيق مع قطاع الصــحة. ونظرًا إلى أن نتائمثل الهواء النظيف والمناخ المســتقر لصــحة امنافع 

ـــحة البيئية نادرًا ما ــروري أن تتمّكن تلك   الصــــ ـــية، فإن من الضـــــ ــــياســــ ُتواءم مع الجداول الزمنية لإلجراءات الســـ
ــاً اآلليات  ــ ــتيعاب  أيضــ ـــ ــحية مشــــــتركة طويلة  إجراءاتما ُيّتخذ من من اسـ بيئية مقترنة بتحقيق فوائد ونتائج صــــ

 ن الرعاية الصحية التي يتواتر تقديمها.معادة ليات أكبر إمكانية استدامة تلك اآل األجل، ألن

الجهات صاحبة قطاع الصحة و البد من إشراك  زيادة الطلب وتعزيز دور القيادة في مجال الصحة. ) ٢( 
ــلحة  ـــ ـــع في مجال انخراطها في الوالمجتمعات المحلية ومن  من القطاعات األخرىالمصــ ــ عمل على نطاق واســ

ـــحة ــياســــــات الداعمة للصـــ ــ ــم، إلى جانب تطبيق الســ ــ ــليم. وتخّلف المخاطر البيئات وٕادارتها على نحو يم تصــ ســــ
البيئية آثارًا كبيرة على الصـــحة: من المتعّذر على نظم الرعاية الصـــحية التقليدية أن تتصـــدى لها لوحدها على 

اآلثار الصـحية التي يمكن تجّنبها. ويمكن أن  لتقّبلويتناقص شـيئًا فشـيئًا مدى اسـتعداد المجتمع . نحو مسـتدام
  من إدراج الصحة في جميع السياسات والنهوج الشاملة لجميع أجهزة الحكومة.هذه العملية يد تستف

ت الجهود العالمية الطويلة أثمر  ســــياســــية رفيعة المســــتوى.تمكينية إنشــــاء حركات وٕابرام اتفاقات   )٣(
ــحة  بفعل راكمت بّينات . وتهامةأدوات و  بّيناتعن تكوين األجل والرامية إلى معالجة مخاطر البيئة على الصــــ

جديرة لتقليل عبء المرض الناجم عن البيئات غير اآلمنة: تثبت قصص النجاح الملموسة ُأوِجد من حلول   ما
ــتثمارات الُموّظفة تحّقق عوائد كبيرة،بالمالح ـــ ـــــ ــ تلوث الهواء  الناجمة عن الحد منمثل الفوائد  ظة هذه أن االســـ

ـــحية المرتبطة  ــ ـــ ــ ــب الصـــ ــ ـــ ــــ ـــتراتيجياتباالوالمكاســ ــ ـــ التخفيف من آثار انبعاثات غازات الدفيئة، أو  لرامية إلىا ســـــ
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ــتثمار في المياه  ٥,٥:١عائد  منتدياتالتم تســــليط الضــــوء على هذه البّينات في إطار و  ١.واإلصــــحاحمن االســ
  .على مستوى سياسي رفيع الُمقامة مؤخراً تحالفات وال المقطوعة لتزاماتواال المعقودة

  
ـــتراتيجي  ـــ ــالتعزيز  :٥الهدف االســـ ـــ ــ : لتوليد قاعدة البّينات المتعلقة بالمخاطر والحلول، البّينات واالتصــ
  توجيه الخيارات الُمحّددة واالستثمارات الُموّظفةبهدف  بكفاءةوتبليغ هذه المعلومات 

  
ـــمة األهمية دعماً لتحديد الخيارات في إجراءات  ـــندة بالبيّنات في جميع المجاالت الحاســ ــ ــــتُتاح معلومات كافية مُس سـ

ــاديةحم فعاليتها مدى حلول و المُترتّبة على ما يُوجد من  اية الصــــحة القائمة على التأثيرات الصــــحية واآلثار االقتصــ
  وفوائدها المشتركة.

  
عبر القطاعات كاّفة وتقديم الدعم الرفيع المستوى وتوسيع نطاق الُمّتخذة سوف يستدعي تعزيز اإلجراءات   -٢٢

ـــاء قا ـــ ــ ــــحية للحلول وتكاليفها ومدى فعاليتها الوقاية األولية إجماًال إنشــــ ــ ـــ عة عن اآلثار الصـــ ــــّ ــ ـــ عدة بّينات متينة وموســـ
خالل  الضـــروري، من . ومنمنتظمة وفوائدها للمجتمع على نطاق أوســـع، وســـيلزم أن تســـترشـــد هذه بأنشـــطة رصـــد

ي بشـــأن التواصـــل وزيادة الوعلتوســـيع نطاق أنشـــطة الدعوة وتكثيف تعزيز ، توســـيع نطاق الشـــبكات وعمل الشـــركاء
ـــحة والبيئة وتغّير المناخ ــ ـــ ــحية المجنية من اإلجراءات المتعلقة بالصـ ــ ـــ ـــتهالل إنجاز العمل من أجل  المنافع الصــ ــ ـــ اسـ

  وصون وتيرة إنجازه.
  

د الصــــحة  ) ١(  تقييم اآلثار الصــــحية الناجمة عن المخاطر من أجل دمج أنشــــطة رصــــد البيئة وترصــــّ
في تقديم لمؤشرات نوعية البيئة واآلثار على الصحة حلية ستستمر االتجاهات العالمية والم والخدمات البيئية.

ــي فيها العمل أقصــــى  ــان ونمائه، وتحديد المجاالت التي يكتســ ـــحة اإلنســ بّينات عن كيفية تأثير البيئة على صـ
  قدر من األهمية.

الة على الصــــعيدين الوطني ودون وضــــع اإلرشــــادات الُمســــندة بالبّينات دعمًا الّتخاذ إجراءات فعّ  ) ٢( 
راسـمي السـياســات التعاون مع مسـؤولية وغيره من القطاعات األخرى المعنية تقع على قطاع الصـحة  طني.الو 

ــادية لما ُينّفذ من تدخالت، بما فيها الصـــكوك القانونية، لمعالجة  أثر البيئة باآلثار الصـــحية والتقييمات االقتصـ
ــبيل المثال، فاألمراض. على  ـــــ ــــــتعراضعمليايكون إجراء المزيد من قد على سـ ـــأن فعالية  ت االســ ـــ المنهجية بشــ

 .عملية صـــنع القرارل أســـاســـياً صـــحة البيئة أمرًا المتعلقة ب معالجة األولوياتبهدف الســـياســـات من حيث التكلفة 
ــيلزم إتاحة  ـــ ــــتويات التنفيذ الحقًا. وســـ ــ ــروري التعاون مع الجهات المنّفذة لتحقيق الحد األمثل من مســ ومن الضــــــ

  توجيه العمل في مجال الصحة.من أجل حاب المصلحة الرئيسيين أدوات ُمحّددة األهداف ألص

ـــينتج عن تفســــير البّينات وتبادلها على نحو ُمحّدد األهداف. ) ٣(  ــ ـــحة  سـ ــ تقديم المعلومات المتعلقة بالصـ
ـــــندة بالبّينات  ــ ـــ ــ ــــائل ومبادرات الدعوة وحمالتها إلى بلوغ هدف مؤداه العمومية والُمســـ ــ ـــ ــ األدلة واالتجاهات والرســــ

القرارات المتعلقة بالسياسات، وتحفيز العمل والدعم  دعمأصحاب المصلحة على مختلف المستويات، و  طالعإ
بدعم من على نطاق واســـع،  لمواطنينل بّيناتالمعلومات القائمة على إّن إتاحة  الســـياســـيين الرفيَعي المســـتوى.

ـــــحية، مثل تلك المتعلقة ب ـــ ــ ــ ـــانتعرض القوى العاملة الصـــ ـــــ ــ ـــ المنتجات التي تحتوي عليها ئية للمواد الكيميا اإلنســ
ــون في المناطق الملوثة والحلول المحتملة صـــحة االســـتهالكية أو مخاطر تلوث الهواء على  الناس الذين يعيشـ

ــاركةالوعي  توّلد، لذلك ــ ــحية والمشـ المواطنين بدورها وأعمال  طلباتأن تؤدي  . وينبغيوالطلب على بيئات صـــ
ــناع الق جانب إلى اتخاذ إجراءات من ــ ـــ ـــــح يمهني. ويمكن لرارصـ ــجيع تغيير أن يؤدوا  ةالصـــ ـــ دورًا هامًا في تشـــ

كما أن زيادة المعرفة بالمخاطر الصـــحية  .وأكثر اســـتدامةصـــحية  عيشأســـاليب اعتماد  في ســـبيل ياتالســـلوك
ـــأنها أن واإلجراءات الوقائية  ـــــ ــ ــ لحد او  فيةاتخاذ إجراءات تكيّ من أجل تدعم الجهود التي يبذلها المواطنون من شــ

  ث.التلويسلوكيات  من

                                                      
١        WHO. Global costs and benefits of drinking-water supply and sanitation interventions to reach the MDG 

target and universal coverage. Geneva: World Health Organization; 2012  
(https://www.who.int/water_sanitation_health/publications/global_costs/en/, accessed 26 March 2019). 
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 المحتملة إنشاء اآلليات وبناء القدرات الالزمة لإلبكار في الكشف عن التهديدات الصحية الناشئة ) ٤( 
الصحة متصلة بمشاكل احتمال ظهور يجب بناء القدرات وٕانشاء اآلليات الالزمة للتعامل مع  واالستجابة لها.

ــرعة والمرتبطة بالتكنولوجيات الجديدة أو  ــ ــ ـــ ــ  نطاقُيجهل و  تنظيم العمل أو بالتغّيرات البيئية العالمية.البيئية بســــ
 المتعلقــة بتغير المنــاخ ومــدى خطورتهــا. ومن بين هــذه التهــديــدات تلــك هــذه التهــديــدات المحتملــةمن بعض ال

ــماء واللدائن الدقيقة و وبقايا  ــ ـــ ــببة الختالل الغدد الصـ ـــ ــ ــــيمات النانوية بعض األدوية في البيئة والمواد المسـ الجســــ
إجراء عمليات استعراض موثوقة للبّينات بناء القدرات وٕانشاء اآلليات الالزمة  وسيتطلب. فايات اإللكترونيةوالن

ــحة العمومية. فضــــالً  وتقدير لمدى فعالية تدابير الرقابة.  عن المراقبة البيئية المســــتهدفة المرتبطة بترصــــد الصــ
ــاً  ــ ـــــمل ذلك أيضــــ ـــاملة لعدة ق ويشـــ ـــ وخدمات طاعات، مثل حماية التنوع البيولوجي اعتماد المزيد من الحلول الشــ

ــــد للُممرِ  النظام اإليكولوجي ــ ــ ـــات في الحياة البرية ولدى وما يرتبط بها من ترصــ ـــ ــ ـــــرضــ ـــ من أجل الحد من  البشــ
ــان على النظم اإليكولوجية  ـــ ــــ ـــ ــ ـــحة الناجمة عن تأثير اإلنسـ ـــ ــ ــ ـــ المخاطر وزيادة التأهب لألخطار المحدقة بالصــ

  الطبيعية.

ـــاس إحداث التحوّالت االســــــتراتيجية الالزمة  وتحفيز االبتكار.تشــــكيل أنشــــطة البحث  ) ٥(  البحث هو أســـ
ــتدامة. وســــــعيًا إلى المُ  ـــ ـــريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المسـ ــ ــي قُ لتسـ ــتدامة ضــــ ـــ دمًا في تنفيذ خطة التنمية المسـ

ــد الفجوات المعرفية الكبير ٢٠٣٠  لعام ـــ ــ ـــ ــــ ة من ، فإنه يجب تحديد االحتياجات من البحث وترجمة المعارف لسـ
ق. ــّ ــهيل إجراء البحوث على نحو ُمنســـ عاني تصـــــحة البيئة ب المتعلقةث و البح هذهمثل  تلطالما كانو  خالل تســـ

ــــــيماو التمويل،  قلةمن  ـــات في الطبية الحيوية.  بالبحوثمقارنة  الســـ ــ ــياســــ ــ ــي البحوث المرتبطة بالســـــ ــ ــ ــــتكتســـ ــ وســـ
أهمية خاصــة ألغراض تحســين اطق ذات الصــلة بجميع المنالمجاالت ذات الصــلة بالصــحة والعلوم التطبيقية 

ــحة بفضـــل إيجاد بيئات أكثر أمنًا وأوفر صـــحة. ــينل ضـــرورياً  االبتكارويعد  الصـ  القائمة مخاطرال رصـــد تحسـ
ــــئة ــدي لها والوقاية منها الصــــــحة علىللبيئة  والناشــ ــبح االبتكارات العلمية واالجتماعية . والتصــــ ويمكن أن تصــــ

  .صحةأوفر  بيئات بفضل صحية مكاسبتحقيق  تسريع في حاسمة والمالية وفي مجال السياسات

ـــيع  طرح المبّررات الالزمة لتخصــــيص التمويل الكافي وتوظيف االســــتثمارات الفعالة.  )٦( ــتلزم توســــ ــ يســـ
تحديد توفير التمويل الكافي وٕاعادة  ،نطاق اإلجراءات المتعلقة بحماية الصــحة من أجل إيجاد بيئات أكثر أمناً 

ــتثمارات المُ وجهة  ــــيص التمويلاالســــ ــــد في تخصــ ــعير واإلعانات،وّظفة. وينبغي أن ُيســــــترشــ  ، وفي هياكل التســــ
ـــندة بالبّينات ــ ـــ ــ ـــعف والتكّيف مع تغّير المناخ مثالً  بعمليات التقدير الُمســـــ ـــ ــ ــ على أن ُتراعى جميع  ،لدرجة الضـــــ

ـــتركة المجنية. ويلزم أن  ــــاب التكاليف االجتماع ُيراعىالتكاليف الُمتكّبدة والمنافع المشــــ ية بالكامل وبطريقة حســـ
منهجية في حال التواني عن اّتخاذ إجراءات في األجلين القصـــير والطويل وآثار الســـياســـات المتعلقة بالصـــحة 

ــــــحة ترحيل في جميع القطاعات، وذلك منعًا ل ــ ــتدامة تلك التكاليف خفيًة إلى قطاع الصـ ـــ وتقويض إمكانيات اســــ
  البيئة.

  
ــتراتيجي  ــد التقدم الُمحرز صـــوب االضـــطالع بالرصـــد :٦الهدف االسـ : لتوجيه اإلجراءات عن طريق رصـ

  بلوغ أهداف التنمية المستدامة
  

ــطة الوقاية األولية من خالل إيجاد ــد التقدم المُحرز في تنفيذ أنشـ ــد في اتّخاذ اإلجراءات برصـ ــترشـ بيئات أكثر  ســـيُسـ
  أمنًا وأوفر صحة.

  
ــتخداملرصـــد ســـيكون الهدف من ا  -٢٣ التغييرات التي تطرأ على تتّبع التدقيق في و  هاحليلوت المتوفرة البيانات اسـ

التقدم  سـيوفر بذلك معلومات عن معدل، فضـًال عن توزيعها عبر فئات السـكان وداخلها، و وآثارها ُمحّددات الصـحة
  العدالة البيئية.بما في ذلك تلك المتعلقة بمن أجل تعديل السياسات، 

  
ها وغيرها من المؤشـــرات تنمية المســـتدامة ومؤشـــراترصـــد التقدم الُمحرز صـــوب بلوغ أهداف ال  )١(

االقتضــاء، رصــد التقدم  حســبالمعنية  المنظماتمع المنظمة وســائر  ، بالتعاونالبلدان ســتواصــلخرى. األ
ـــلة  ـــرات ذات الصــ ـــحة وغيرها من المؤشــ ــوب تحقيق األهداف المتعلقة بالصــ ــحة ب المتعلقةالُمحرز صـــ ــ الصـ

ـــنيف المحددات األولية لالجة معمن أجل والبيئة وتغّير المناخ،  ـــ ــ ـــيكفل تصــ ــ ــ ـــاملة. وســـ ــ ـــ ألمراض معالجة شــ
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ــهم تجميع  ــ ـــيســ ــــحة والدوافع التي تقف وراءها. وســـ ـــتراتيجيًا تحديد أوجه التفاوت في مجال الصــ ــ البيانات اسـ
ــتراتيجية عن المحددات االجتماعية والبيئية الالزمة لفهم الدوافع التي تقف وراء أوجه  ــــ ــ ــ البيانات بطريقة اســـ

  المذكورة في وضع سياسات مترابطة على مستويات الحكومة كاّفة. التفاوت

يلزم  القطري.يين اإلقليمي و رصد التغييرات الطارئة وتنفيذ ما يلزم من استراتيجيات على المستو   )٢(
رصــد النتائج الُمحّققة ومؤشــرات الحصــائل ذات الصــلة لقياس ما يطرأ من تغييرات على المســتوى القطري 

  .التقدم الُمحرز وتوجيه السياسات من أجل تقدير
  
  التنفيذمناهج 

  
ــأن  ـــتخدم منافذ دخول مُحّددة التّخاذ إجراءات مُعّززة بشــ ــتُسـ ــبب البيئة باتّباع نهوج  المحددات األولية لألمراضســ بســ

  متكاملة.
  

ــتجدة تتجاوز حدود قطا  -٢٤ ـــ ـــ ــ ـــحية الدائمة وتلك الُمسـ ـــ ـــ ـــتجابة للتحديات التي تطرحها المخاطر الصــ ـــ ــ ع إن االســـ
ــحي ــ ــ ـــمي، وال يمكن أن تلبي ما تطرحه تحديات بهذا الحجم إال إذا قادها المجتمع الصــــ ــ ـــ ـــحة الرســ ــ ــ ، من خالل الصـــ

وتعاون في العمل مع اآلخرين في تنفيذ ســياســات متعددة  مشــاركته في االســتراتيجيات وعمليات التخطيط الرئيســية،
ــحة ب ــ ــــيد قطاعات و القطاعات تعّزز الصــ ــية. ويلزم تعضــ ــ ــــع رئيســ ــتجابةهذمواضــ بتقديم دعم عام وٕايجاد بيئة  ه االســــ

ــع طائفة من آليات  ـــ ــــروري وضــ ــ ــل البّينات الُمتاحة. ومن الضـ ــ ـــية تمكينية يواظب على إثرائها وتتّبعها بأفضـــ ـــ ـــياسـ ــ ســ
   .. وُتعرض فيما يلي هذه اآلليات والمناهجومناهج التنفيذ لتحقيق هذه الرؤية

  
  تمكين قطاع الصحة

  
ــمي  -٢٥ ــحة الرســـ ــاد العالمي يمّثل قطاع الصـــ ــ واحد من أكبر أرباب العمل . إنه جزءًا هامًا ومتناميًا من االقتصـ

بــالعــالم ويتمتع بمركز فريــد من نوعــه من حيــث ثقــة المجتمعــات المحليــة فيــه وانــدمــاجــه فيهــا. وبــذا، فهو يتمّتع من 
ــحية في البيئة  ــ ــتوى المجتمع المحلي الناحية المثالية بمكانة تمّكنه من القيام بما يلي: أن ينّفذ تدخالت صـ ــ على مسـ

أو بواسطة إقامة شراكات مع منظمات المجتمع المدني)؛ وأن يعمل بوصفه قدوة ُيحتذى بها في إثبات  (إما مباشرةً 
الممارســـات الجيدة الُمّتبعة في ميدان تحقيق إمكانيات االســـتدامة، وذلك عن طريق تقليل أثر البيئة على ممارســـات 

بمثابة قائد ألنشطة التمّتع بالصحة وتحقيق التنمية المستدامة ومناصرًا لها. وسيستلزم  الرعاية الصحية؛ وأن يكون
ـــحة للوقاية األولية القيام بهذا األمر  ــ ـــ ـــها قطاع الصــ ـــ ــ صــ ــّ ـــ ــ على ما يلي: إعادة تحقيق التوازن في النفقات التي يخصـــ

ــافية إتاحة موارد مالية ؛ المدى الطويل ــ ــارة  إلغاءعن  قد تنتجإضـــ ـــ ـــرائب اإلعانات الضــ ــ ــكيل الضــ ـــ لتعكس وٕاعادة تشــ
إعادة تنشيط نظام الصحة البيئية وتوسيع نطاق هذا النظام  عدم المساواة؛أوجه جميع عواقب السياسات والحد من 

ـــحة البيئية ــ ــدي للتحديات الحديثة الكبيرة والُمعقدة الماثلة أمام الصــ ــ ـــعيد العالمي للتصـــ ــ ، بما في ذلك تقديم على الصــ
ــحةالتدريب المالئم لمهني ــ ـــ ــ ــحة من منظور أطول أجًال ي الصــ ــ ـــ ــ ــحة لتعزيز رؤية الصــ ــ ـــ ــ  يركز على؛ قيادة قطاع الصــ

  معيشة أكثر استدامة وصحة. سبل بهدف إرساءلتشجيع تغيير السلوك  ةمهنيي الصحسعي ؛ ُمحّددات الصحة
  

 إعداد مناهج وطنية وأخرى دون وطنية أقوى لرسم سياسات مشتركة بين القطاعات
  

ــأن يوجد عدد قليل   -٢٦ ـــياســـــاتية مباشـــــرة بشـــ ــية رســـــمية تقدم إرشـــــادات سـ ــســـ من البلدان التي تمتلك هياكل مؤســ
ـــحية المترتّبة على  التحديات الصـــــحية والبيئية ــتركة بين القطاعات لآلثار الصــ أو تصـــــدر تكليفًا بإجراء تقديرات مشـــ

ـــحة في جميع تّتخذه قطاعات أخرى من قرارات. ويلزم زيادة معدالت التغطية بهذا النهج المتعل  ما ـــ ــ ـــ ــ ق بإدراج الصــ
ــياســــات أولية ، وأن ُتدرج فيه الســــياســــات ــًا عن فرادى المشــــاريع وزيادة تأثيره تشــــمل ســ التقديرات االســــتراتيجية عوضــ

مركزه القانوني ال مركزه االســتشــاري). وتعكف أيضــًا المنتديات اإلقليمية ســائل من قبيل المباشــر في الســياســات (بو 
  م بشكل كبير في النهوض ببرنامج عمل الصحة والبيئة.الرفيعة المستوى على اإلسها
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 المواضع الرئيسية لتنفيذ التدخالت
  

مخاطر الصحة البيئية وتقليل أوجه التفاوت في مجال الصحة، للتعامل مع تتيح المواضع الرئيسية فرصًا   -٢٧
ـــه لما يطرأ على أنماط الحياة من تغّيرات ديمغرافية واجت ـــ ــ ــ ـــتجابة بالوقت نفسـ ــ ـــ ــ ـــادية وتكنولوجية.واالسـ ـــ ــ  ماعية واقتصـــ

  .هاأهدافو لتدخالت لالرئيسية المواضع  يلي  فيماو 

ســليم الهيكل بحيث تكون درجات حرارة المعيشــة داخله  :مأوىال أن يكونضــمان  األســر المعيشــية.  •
مناسـبة ويكون ُمزّودًا بما يكفي من خدمات المياه واإلصـحاح واإلضـاءة وتتوّفر فيه مسـاحات وافية؛ 

ألغراض الطبخ والتدفئة واإلضــاءة  ةُمجّهزًا بمصــادر الطاقة النظيفة والمعقولة التكلفة والموثوق يكون
 في والملوثات والتعّفن واآلفاتوالضــوضــاء والتهوية؛ ُتوّفر الحماية من مخاطر التعّرض لإلصــابات 

   ستهالكية.المنتجات االو  المنزلية المنتجاتإلى  الضار التعرض ذلك في بما المغلقة، األماكن

ـــمان تهيئة بيئة آمنة  المدارس.  • ــ ـــــحة من أجل اضــ ـــفها ومعّززة للصــ ــ ـــتخدام المدارس بوصــ ــ لتعليم؛ اســ
ــــحة والبيئة ــ وتوفير ، بما في ذلك المخاطر الكيميائية، مراكز إلذكاء الوعي بالروابط القائمة بين الصـ

مارســات في المجتمع على تســهيل إدراج أفضــل الم ؛هج أصــح وأكثر اســتدامةنُ  باالســتناد إلىالتعليم 
  نطاق أوسع.

ضــمان توفير تغطية فيها بخدمات الصــحة المهنية التي تتناول كامل طائفة المخاطر  أماكن العمل.  •
الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية والنفسية واالجتماعية وتلك المتعلقة بجوانب الهندسة البشرية بمكان 

ــــهم في الوقاية من عوامل ال ؛العمل ـــ ــــًة األمراض غير وتســــ ــ ــ خطر القابلة للتعديل ومكافحتها، وخاصـــ
ــارية ــ ــ ـــ ـــــ ــكال الجديدة من العمل والهجرة وتنظيم أماكن العمل؛ والمكّيفة السـ ــــ ـــ ــ ــ  ذلك في بما، مع األشــ
  .المؤقتة العمل وأماكن الرسمي غير االقتصاد

ــركات  • ــ ــ ـــرين ل. الشـــ ـــــ ــ ــــطالع بدور المناصــ ــ ــ ـــ  مكنيو  معه؛ فوالتكيّ  المناخ تغير من حدة لتخفيفاالضـ
  .المجال هذا في إيجابياً  دوراً  تلعب أن للشركات

وُتدار على  خدمات الصــحة البيئية األســاســيةأن ُتقّدم فيها  ما يلي: ضــمان مرافق الرعاية الصحية.  •
ـــتدام ، بما فيها إتاحة الطاقة النظيفة والموثوقة والخدمات المأمونة في مجال اإلمداد بالمياه نحو مســــــ

ــحاح و خدمات و  ــ ـــ ــــات ممار اإلصــ ــ ــ ـــمود بوجه ظواهر الطقس سـ ــ ــ ـــحية؛ وتمكينها من الصــ ــ النظافة الصــــ
ــع، آثار المتطرفة و  ـــ ــ ــ ـــ ـــحية فيها والمجتمع على نطاق أوسـ ــ ــ ـــ تغّير المناخ؛ وحماية عاملي الرعاية الصـــ

  وذلك من خالل تحقيق السالمة الكيميائية ومكافحة حاالت العدوى وٕادارة النفايات.

 معدالت التعرض لمخاطر البيئة ، أي تركيزًا من تحدياتالتصــــدي لما تواجهه المدن تحديد المدن.  •
ـــــريــة االحترار جزرأو ، ومنهــا تلوث الهواء المحيط فيهــا ــ ــ ـــ ــارة الكيميــائيــة الموادأو  الحضـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ أو  الضــ

أو قصور خدمات اإلصحاح أو تراكم النفايات أو  ١النواقلواسطة ب المنقولة األمراضأو  الضوضاء
قت نفســــه من الفرصــــة التي تتيحها المدينة كونها تخضــــع لســــلطة المخاطر المهنية، واالســــتفادة بالو 

ــتركة بين القطاعات، من قبيل ما يّتخذه منها  ـــالحية اّتخاذ قرارات مشــ عمدتها لوحده الذي يتمتع بصـ
 ويشكل بشأن تخطيط المناطق الحضرية واإلمداد بخدمات الطاقة والمياه واإلصحاح وٕادارة النفايات.

 لتهيئة الحل األمثلسيكون التخطيط الحضري االستراتيجي ، و خاصاً  تحدياً السريع التوسع الحضري 
  بيئات داعمة للصحة.

                                                      
ـــًا    ١ ــحة منظمةانظر أيضــ المشـــــترك المدارية  المناطق أمراض مجال في والتدريب للبحث الخاص العالمية، البرنامج الصـــ

ــــــيف وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي والو بين  ــ ـــحة منظمةو  بنك الدولياليونيسـ ـــة  .العالمية الصــــــ ـــــ ــــتجابة العالمية الخاصـ االســـــ
   ٢٠١٧العالمية؛  الصحة جنيف: منظمة. ٢٠٣٠-٢٠١٧بمكافحة النواقل 

)https://www.who.int/vector-control/publications/global-control-response/en/ ، ـــي آذار/  ٢٦تــــم االطــــالع فـ
 ).٢٠١٩مارس 
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ــم المواضـــع المعنية األخرى مناطق التنمية الزراعية وتلك التي تترّكز   -٢٨ وهذه القائمة ليســـت شـــاملة، وقد تضـ
ـــادية ومخيمات الالجئين، بما فيها مالجئ إيوائهم مؤقت ــطة االقتصـ ــواق فيها األنشــ ًا ومالجئ إيواء المهاجرين، واألســ

  .والقرى والجزر الصغيرة
  

 تهيئة بيئات أوفر صحةمن أجل إقامة شراكات معنية بحركة المجتمع 
  

ــاســــي للعمل، وال يمكن أن تتحّقق إال بإذكاء وعي المجتمع على نطاق   -٢٩ ــرط أســ ــية هي شــ ــياســ إن اإلرادة الســ
ــ ــية التي تشــ ــاســ . هذا، لها محتملة حلولٕايجاد كلها المخاطر البيئية وتغّير المناخ، و واســــع بالتهديدات الصــــحية األســ

ـــد   وال ـــحية ومنظمات المجتمع المدني في حشــ ــرة والرابطات المهنية الصــ ــتغنى عن فرادى الجهات المناصـــ ــ  دعمالُيسـ
  للتوّصل إلى خيارات إنمائية أكثر استدامة تعّزز التمّتع بصحة أوفر.جمهور الالالزم من 

  
 المتعّددة األطراف بشأن البيئة والصحة والتنمية االتفاقات

  
ــفها مصــــدر انشــــغال كبير األخطار المحدقة بالصــــحةيرد ذكر   -٣٠ معظم االتفاقات العالمية المتعلقة في  بوصــ

ـــأن تغّير المناخ واتفاق باريس واتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقيـة  ـــ ــ ــ ـــ ــ بالبيئة (مثل اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشـ
واالتفاقات اإلقليمية  واتفاقيات ســـتكهولم وبازل وروتردام بشـــأن المواد الكيميائية والمواد الخطرة اماتا بشـــأن الزئبقمين

ــأن الدولية العمل واتفاقيات المتعلقة بالبيئة (بما فيها اتفاقية التلوث الجوي بعيد المدى عبر الحدود) ــ ـــ ــ ــ ــحة بشـ ـــ ــ ــ  الصـــ
ــالمة ــ ــ ـــ ــ ــمل دائماً  غير أن آليات تنفيذ هذه، المهنية والســـ ـــ ــ ـــ ــ على نحو مالئم النظر في هذه األخطار  االتفاقات ال تشــ

ـــتوى الوطني أو اإلقليمي أو العالمي.  ـــحية على المسـ ـــواغل الصـ ــحة أو أنها ال تعكس الشـ ــأن المحدقة بالصــ ومن شــ
ـــا ــحة والبيئة واالقتصــ ــ ــحة فيها أن يوّثق أوجه التآزر فيما بين األغراض المتعلقة بالصـ ــ ـــراك قطاع الصـ ــــيد إشــ د تعضـ

ــات الزمة بينها.  ــ ـــ ــ ن أية معاوضــ ــّ ـــ ـــ ــودة المترتبة عليها ويحســ ــ ــ ـــ ــلبية غير المقصـ ــ ـــ ــ ويقّلل إلى أدنى حد من العواقب السـ
ــمان تناول المخاطر البيئية بالكامل ودعم ــأن ضــ إطار  في اإلجراءات الرامية إلى التصــــدي لها وبالمثل، فإن من شــ

ــحية الدولية تنفيذ ـــ ــكوك الصـــ ـــ ـــعيد الوطني الصـــ ــ ـــحية الدولية (على الصـــ ــ ويزيد )، أن يعّزز ٢٠٠٥، مثل اللوائح الصـــ
ــتجابة لها لطوارئ البيئيةلمنع حدوث اتحديدًا القدرات الالزمة  ــ ــ ـــ ــ ـــأن هذا التكامل والتأهب لها واالســ ــ ـــ ــ . كما أن من شـــ

  .٢٠٣٠المتبادل أن يعّزز النهج الشامل المنصوص عليه في خطة التنمية المستدامة لعام 
  

 أهداف التنمية المستدامةوغ بلمناهج العمل بشأن 
  

ـــ  -٣١ ــتدامة لعام  ى اعتمادلقد أفضـ ــاءإلى  ٢٠٣٠خطة التنمية المســ ـــتوى تعّزز  إنشــ منابر ســــياســــية رفيعة المسـ
ـــائل الوفاء بااللتزامات المقطوعة ومتابعتها. هذا، وتقدم العديد من أهداف الخطة الدعم الكامل لإلجراء ــ ـــ ــ ــ ـــ ت اوسـ

ـــأن إيجاد بيئ ـــى مع تلك اإلجراءات. لذا، فإن هذه المنابر تشـــــّكل مناهج عمل  ةالُمقّرر اّتخاذها بشــ ــحية، وتتماشــ صـــ
األمراض الناجمة عن البيئة، اإلصــابة ببشــأن األســباب األولية التي تقف وراء األعمال في لبدء إحراز تقدم رئيســية 

ــتمل أهداف  ــتدامة وتعزيز اإلنصـــاف في مجال الصـــحة. وتشـ ــحة والبيئة وتغّير الرئيســـية المتعلقة بالتنمية المسـ الصـ
ــحية وبالرفاهية في جميع األعمار( ٣المناخ، عالوة على الهدف  ــ ــ ـــ ــ ــمان تمّتع الجميع بأنماط عيش صـ ــ ــ ـــ ــ على ، )ضـ

(القضــاء على الجوع وتوفير األمن الغذائي  ٢(القضــاء على الفقر بجميع أشــكاله في كل مكان) والهدف  ١الهدف 
نة وتعزيز الزراعة ـــتدامة  والتغذية المحســــّ ــمان توافر المياه وخدمات الصــــرف الصــــحي للجميع ( ٦الهدف و  )المسـ ضــ

ــتدامة ـــورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة ( ٧والهدف  )وٕادارتها إدارة مســـ ـــول الجميع بتكلفة ميســ ــمان حصــ ضـــ
ــتدامة ــ ــتدام، والعمالة الكاملة والمنتج( ٨والهدف ) والمســ ــ ــامل للجميع والمســ ــادي المطرد والشــــ ــ ة، تعزيز النمو االقتصــ

ــاملة للجميع وآمنة وقادرة على جع( ١١والهدف  )وتوفير العمل الالئق للجميع ــ ــ ــرية شــ ـــ ـــتوطنات البشـــ ـــ ل المدن والمســ
ــتدامة) ــمود ومســــ ــــتدامة( ١٢والهدف  الصــــ ــتهالك وٕانتاج مســ ــ ـــمان وجود أنماط اســ اتخاذ إجراءات ( ١٣والهدف ) ضـــ

  .)انعدام المساواة داخل البلدان وفيما بينهاالحد من ( ١٠ الهدف سياق في عاجلة للتصدي لتغّير المناخ وآثاره)
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 البّينات والرصد
  

ــارية تتمّتع بما يلزم من واليات وقدرات في مجال   -٣٢ ــ ــ ـــ ـــتشــ ـــ ــ ــ يوجد عدد محدود من البلدان التي لديها هيئات اسـ
نات المتاحة، وتتبع التقدم الُمحرز ــع برامج العمل الوطنية المتعلقة بالبحوث، وٕاعداد توليفات من البّي ــ ـــ ــ ــ ـــ على  وضـ
ــــرةً  ـــات بهذه المعلومات مباشــ ــياســـ ــ ــمي الســ ــحة والبيئة، وتزويد راســــ ــ ـــعيد الوطني فيما يخص مجالي الصــ . وعلى الصـــ

ــتوى الدولي ــ ــ ــ ـــ ــ تغّير  في جانبها المتعلق بأثرهذه الوظيفة  يؤدي الفريق الحكومي الدولي المعني بتغّير المناخ، المســ
ــحة،  ــلة بمن الوظائف ذات طابع  غير أن عدداً المناخ على الصــــ ــ ــي مماثل والمتصــ ــ ـــســ أخرى تم  تحديات بيئيةمؤســـ

 تلوثال اتفاقية بآثار المعني العامل الفريق ذلك على األخرى األمثلة ومن. وأكثر تجزؤاً  تناولها على نحو أقل شموالً 
ـــتركة العمل لفرقة التابع الحدود عبر المدى بعيد الجوي ــ ـــ ــ ـــ ــحة منظمة بين المشــ ــ ــ ـــ ــ ـــ  والمعنية واالتفاقية العالمية الصـ

ــحية لجوانببا ـــاً ويمكن  .أوروبا عموم منطقة في الهواء تلوثقضــــية ل الصــ ــات الوطنية والدولية، مثل  أيضـ ــســ للمؤســ
ــادر مثل المجالت  ــ ــــتعراض األقرانمعاهد البحوث والجامعات ومصــ ــعة الســ ـــ  تحديددورًا هامًا في  تؤدي، أن الخاضـ

لبلدان التي تمتلك هذه اآلليات وطائفة المخاطر ومن شـــأن زيادة التغطية فيما يتعلق بعدد ا .االســـتراتيجيات الوطنية
البيئية التي يجري التصـــّدي لها، ســـواًء فرديًا أم جماعيًا، أن تؤدي إلى إحراز تقدم كبير في ميدان رســـم الســـياســـات 

في  المشــفوعة بالبّينات. وينبغي أن ُتواءم جميع هذه األنشــطة مع رصــد أهداف التنمية المســتدامة وأن تســهم مباشــرةً 
  رصدها على الصعيدين الوطني والدولي.

  
  دور المنظمة ومركزها القيادي في مجال الصحة العالمية

  
ـــتند إجراءات األمانة   -٣٣ ــــحة والبيئة وتغير المندرجة تســــ ــأن الصـــ ــ ــتراتيجية العالمية المقترحة بشـــ ــ في إطار االســـ

ـــتراتيجية الثالث لبرنامج العمل العام الثالث ع ـــ ــ ـــ ــ ــرالمناخ إلى األولويات االســ ـــ ــ ــ ـــ ــ انظر منظمة (لل ٢٠٢٣-٢٠١٩ ،شـ
ــحة والبيئة وتغير المناخ . وت)١ اإلطار ــية للصـــ ــ ــاسـ ــ ــطة األسـ ــمنندرج األنشـــ ــ ـــتراتيجية "االاألولوية  ضـ تعزيز تمّتع ســ

ــحة أوفر ــاً "، الســــكان بصــ ــاهمة في أن غير أنه ثبت أيضــ ــحية" أولوية المســ ــّدي للطوارئ الصــ ــي أهمية" التصــ  تكتســ
ــكلينبغي أن بالغة. و  ــتراتيجية لاألولوية  تشـــ ــ ــاملةمنظمة "لاالسـ ــ ـــحية الشـ ـــاس " تحقيق التغطية الصــ آلليات تنفيذ األســ

  .المأمونة والوقود النظيف الشرب مياه علىصول حصحة البيئة، مثل الالمتعلقة بخدمات األساسية ال
  

ـــتراتيجيةاال :١اإلطار  ــ ــأن ســ ــــر،  بشـــــ ــحة والبيئة وتغير المناخ وبرنامج العمل العام الثالث عشـــ  ٢٠٢٣-٢٠١٩الصـــــ
  لمنظمة ل
  
ُمعّززة بحياة  جميع الناسُتدَفُع إســهامات المنظمة في ضــمان تمّتع ، االســتراتيجية المؤســســية للمنظمةفي إطار   -١

األولويات االسـتراتيجية الثالث، مع وصــف وترد فيما يلي  .الصـحة والعافية في جميع األعمار بثالث أولويات اسـتراتيجية
  :ي كل منهاكيفية مساهمة الصحة والبيئة ف

يلزم أن تشــّكل خدمات الصــحة البيئية األســاســية والمعارف والقدرات  تحقيق التغطية الصــحية الشــاملة.  )١(
  جزءًا ال يتجزأ من التغطية الصحية الشاملة.

ــحية  )٢( ــّدي للطوارئ الصـ ســـيؤدي تحســـين قدرة قطاع الصـــحة والمجتمعات المحلية على الصـــمود  .التصـ
دها بوجه تغّير المناخ وتقل ــّ ــ ـــــ ــ ـــــــــــــحية وترصـــ ـــــــعف وتعزيز جوانب التأهب لمواجهة الطوارئ الصـ ـــــ يل مواطن الضــ

  واالستجابة لها إلى الوقاية من آثار الطوارئ البيئية على الصحة وتقليل آثارها هذه.
ــروط المتعلقة بتمّتع الســـكان بصـــحة أوفر:  تعزيز تمتّع الســـكان بصـــحة أوفر.  )٣( ضـــمان إرســـاء مدن فيما يلي الشـ

مســتدامة؛ إيجاد الحلول بصــورة  النظافة الصــحيةٕارســاء ممارســات واإلصــحاح و المأمونة تقديم خدمات المياه أوفر صــحة؛ 
ضمان  في مجال وسائط النقل الصحية؛ رسم السياسات المتعلقة بإنتاج الطاقة النظيفة؛ وتوفير الغذاء على نحو مستدام؛

  أنشطة الزراعة.استدامة أمن واستدامة المنتجات والمساكن وأماكن العمل؛ 
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 العام عملها برنامج في تفاصـــيلها وترد دســـتورها من مســـتمدة العالمية الصـــحة مجال في منظمةال والية إن -٣٤
يلزم بذل جهود واسعة ومستدامة لبناء مجتمع ُيعنى بالعمل لصالح مستقبل البشرية ": ٢٠٢٣-٢٠١٩ عشر، الثالث

 وســعياً  ١".لجة محددات الصـحة واالسـتجابة للتحديات الصـحيةالمشـترك، وتمكين الجميع من تحسـين صـحتهم ومعا
ــمل الرؤية، هذه تحقيقإلى  ــ ــتراتيجيةاال األهداف تشــ ـــ ــــطلع بها سـ  خالل من أو ،الصــــــحي القطاع األعمال التي يضــ

ــهاماته ــية إسـ ــأن قطاعات لعدة الشـــامل والعمل األولية بالوقاية يتعلق فيما ،الرئيسـ ــحة محددات بشـ  في والقيادة ،الصـ
 األمانة تركز األهداف، هذه لدعمو . بالصــحة المتعلقوالرصــد  الصــحة، محددات إلى اإلشــارة مع الصــحية مســائلال

ــحي، للقطاع الدعم تقديم على ــ ـــأن القطاعات متعدد العمل وعلى الصـ ــــحية المحددات بشــ ــــطةوقد ُأدرجت . الصـ  أنشـ
 قدرتهاكذلك و  تهااوقدر  منظمةال واليةيه، فإن عل بناءً و  ٢.لمنظمةل األســاســية الوظائف في بالكامل االســتراتيجية هذه
ــبيــة والمزايــا القوة مواطن تولـّـد االجتمــاعــات عقــد على ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــائــل في القيــادة زمــام لتولي النسـ ـــ ــ ـــ ــ ــ  هــذه تتنــاولهــا التي المسـ

ـــتراتيجية ـــ ــ ــ ـــ ــطةوُتنّظم . االســ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــتراتيجية هذه في منظمةال أنشـ ـــ ــ ــ ـــ ــ الدعم في مجال (أ) القيادة و على النحو التالي:  االسـ
ـــياســــات؛ ــطة الدعوة(ب) تجميع توليفات ال السـ ــطالع بأنشــ ــربّينات واالضــ على و  .؛ (ج) تزويد البلدان بالدعم المباشــ

لالطالع  ٢عملها (انظر الشـــكل الذي يقوم عليه  ســـاسالتزال تشـــكل األمنظمة لاألســـاســـية ل الوظائفالرغم من أن 
ــف لد ــفها ، و المتغيرة لالحتياجات الســــتجابةمن أجل ا هامةإجراء تحوالت البد من منظمة)، الور على وصــ يرد وصــ

ــلة فيما يلي ــورة مفصــ ـــيُ و  .بصــ ــات مع وثيق تعاونقام سـ ـــســـ ــلة ذات المؤسـ  خالل من المتحدة األمم منظومة في الصــ
  ٤.مختلفة أنشطةفيما يتعلق ب حالياً  نشط تعاونهناك و  ٣مختلفة، آليات

  
  
  
  
  
  

                                                      
ـــــر الثالث العام العمل برنامج ينص   ١ ـــ ــ ـــحة على أرفع " أنه لىع كذلك عشــ ــ ــ ـــ ــــتعمل المنظمة على الدعوة من أجل الصــ ــ ــ ـــ سـ

ــية ــتويات الســـياسـ ســـيتعالى صـــوت المنظمة تنديدًا بممارســـات أي من القطاعات بما في ذلك دوائر الصـــناعة، التي "و ،"المسـ
بمزيد من الفّعالية  ينبغي لخطة إصالح األمم المتحدة أن تمّكن المنظمة من العمل"و ،"تشير البّينات إلى أنها تضّر بالصحة

ــــحية المترتبة على تغّير  ــــدي لآلثار الصـ ـــعيد الُقطري من أجل التصـ ــحة على الصــ ــ مع القطاعات األخرى بخالف قطاع الصـ
ــحة. ــائر العوامل التي تترك أثرًا كبيرًا على الصـــ فيما يتعلق بتلوث الهواء (أي تلوث الهواء في األماكن "و ،"المناخ والبيئة وســـ

ـــوفة وفي الم ـــ ــتعمل المنظمة مع مختلف القطاعات المكشــ ــ في ذلك   بما –نازل وأماكن العمل) وتخفيف وطأة تغّير المناخ، ســــ
ـــري  ـــكان وٕادارة النفايات والعمل والتخطيط الحضــ ــــد  -قطاع النقل والطاقة واإلســ ــعيدين الوطني والمحلي على رصـ على الصـــ

ـــتراتيجيات االنتقال إلى التكنولوجيات وأنو  ــ ــــــع اســــ ـــمان أن الهواء الذي تتنفســـــــــه نوعية الهواء، ووضـــ ــ ــحية وضــــ ــ ـــ اع الوقود الصــ
ــأن نوعية الهواء، وأن البّينات العلمية  ــ ــ ــكانية يفي بالمعايير التي تنص عليها المبادئ التوجيهية للمنظمة بشــ ــ ــ المجموعات الســ

 "سُتترجم إلى سياسات فّعالة.

لصــحة واالنخراط في إقامة الشــراكات بالحاالت ى ااالضــطالع بدور القيادة فيما يخص المســائل الحاســمة األهمية بالنســبة إل   ٢
ـــياغة برنامج عمل البحوث وتحفيز عملية توليد المعارف القيّ  ـــ ــ ــ ـــ ـــتركة؛ صـــ ــ ــ ــ ـــ ــ مة وترجمتها تحريريًا التي يلزم فيها اّتخاذ إجراءات مشــ
بالبّينات؛ تقديم الدعم ونشـــرها؛ وضـــع القواعد والمعايير وتعزيز تطبيقها ورصـــده؛ توضـــيح الخيارات الســـياســـية األخالقية والُمســـندة 
 العام العمل برنامج( التقني وحفز التغيير وبناء القدرات المؤســســية المســتدامة؛ رصــد الوضــع الصــحي وتقييم االتجاهات الصــحية

ــــر للمنظمـــة، انظر  الثـــالـــث ـــــ ــ تم االطالع في ، http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA71/A71_4-ar.pdf?ua=1عشـــ
 ).٢٠١٩آذار/ مارس   ٢٧

٣  For example, the Health, Environment and Climate Change coalition, coordinating work across relevant 
United Nations agencies (see https://www.who.int/globalchange/coalition/en/, accessed 27 March 2019). 

ـــبيل على   ٤ ــ ـــحة  )Breathelife(حملة "تنفَّس الحياة"  في إطار النقي واءمن أجل اله المثال، سـ ــ ــــتركة بين منظمة الصـ المشــ
ــالميـــة و  ــدة األمم برنـــامجالعـ ــالمنـــاخ والتحـــالف للبيئـــة المتحـ تم ، /http://breathelife2030.orgالنقي (انظر  والهواء المعني بـ

ــارس  ٢٧االطالع في  ـــترك بين منظمـــة) و ٢٠١٩آذار/ مـ ــ ـــــــ ـــد المشــ ــــ ـــ ــ ــ ـــامج الرصـــ ـــــف  برن ــ ــ ـــ ــالميـــة واليونيســ ــــحـــة العـ ــ ـــ ــ الصـــ
)https://washdata.org/ ، ٢٠١٩آذار/ مارس  ٢٧تم االطالع في.( 
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  ل الصحة والبيئة وتغّير المناخعن دور المنظمة ومركزها القيادي في مجاعامة لمحة  :٢الشكل 
 

طريق التقليل بشــــكل كبير من عبء األمراض الناجمة عن البيئة، والتصــــدي لتغّير  تمّتع الجميع بأعلى مســــتوى من الصــــحة يمكن بلوغه عن
 المناخ وسواه من التحديات الصحية الناشئة عن البيئة

 ها اإلنسانقيمالبيئات التي ي تغّير المناخ والنظم اإليكولوجية

 المخاطر المهنية وبيئات العمل

ــر   األثـ

 الحصائـل

 المخرجــات

 األنشطة الرئيسية
 دعم البلدان مباشرة توليفات البيّنات وأنشطة الدعوة القيادة والسياسات

 مناهج التنفيذ الرئيسية

 التدخل مواضيع

ن تعزيز آليات تصريف الشؤو 
وقدرات قطاع الصحة على 
اّتخاذ إجراءات مشتركة بين 
القطاعات واّتباع نهج إدراج 
 الصحة في جميع السياسات

وضع القواعد والمعايير 
والصكوك القانونية موضع 

التنفيذ وٕانفاذها لحماية صحة 
 الناس بواسطة الوقاية األولية

تطبيق السياسات والمواظبة 
على تكييفها بفضل الرصد 

وٕايجاد الحلول الُمسندة بالبّينات 
 وٕاجراء البحوث الُمنّسقة

التي تعيش حماية فئات السكان 
في ظّل أوضاع هّشة حماية 

البيئة مخاطر من منصفة 
 وتغّير المناخ، بما يشمل
 حمايتها أثناء الطوارئ

تزويد آليات تصريف الشؤون 
بالدعم الكافي واالضطالع 
بدور قيادي في مجال رسم 

ووضع السياسات 
 االستراتيجيات والخطط

وضع قواعد ومعلومات مسندة 
بالبّينات بشأن إيجاد الحلول 

ونشر تلك القواعد والمعلومات 
 ورصد ما يطرأ من تغييرات

إطالع الجهات الفاعلة بالكامل 
على المخاطر وٕاشراكها في 

وتمكينها من إيجاد الحلول، 
يلزم من   الحصول على ما

 أدوات وتعاون تقني

وأنشطة  المخرجاتمضاعفة 
التنفيذ بفضل التواصل بفعالية 
 وٕاقامة الشراكات االستراتيجية

االضطالع بدور القيادة فيما يخص الصحة 
 والبيئة وتغّير المناخ

 تزويد آليات تصريف الشؤون بالدعم الالزم
الّتخاذ إجراءات متكاملة ومشتركة بين 

 القطاعات

ن أجل النهوض إقامة تحالفات عالمية م
 ببرامج العمل العالمية

االنخراط في حوار مشترك بين القطاعات 
بشأن السياسات في إطار التعاون مع 

 الشركاء

إعداد مناهج عمل للمحافل العالمية 
 واإلقليمية الرفيعة المستوى

تعزيز عملية وضع الصكوك القانونية 
 وتنفيذها

 صياغة برنامج عمل البحوث

  لبّينات الموّلفة لوضع إعداد قاعدة من ا
القواعد واإلرشادات المتعلقة بالتدخالت، 

 وتحديث تلك القواعد
توفير األدوات الالزمة لتقدير التكاليف الُمتكّبدة عن 

 اّتخاذ اإلجراءات السياساتية والفوائد المجنية منها

رصد المخاطر الصحية وآثارها وتطبيق الحلول 
وتبادل المعلومات عن التقدم الُمحرز من أجل 

 تكييف االستراتيجيات الُمتّبعة

تعزيز التواصل إلذكاء الوعي باآلثار الصحية 
 لمجتمع، وٕايجاد الحلولوالتكاليف التي يتكّبدها ا

تحديد ما ينشأ من مخاطر البيئة على الصحة 
 وتقدير تلك المخاطر واالستجابة لها

التشجيع على العمل وحفز القطاعات على 
التوّصل إلى الخيارات وتزويد أصحاب المصلحة 

 الرئيسيين بما يلزم من مناهج العمل

  تقديم المساعدة فيما يتصل بتطبيق 
 عد والحلولالقوا

توجيه استجابات صحية بيئية ومهنية 
 أثناء الطوارئ

إقامة شراكات استراتيجية على المستوى القطري 
 ة األثرلمضاعف

تقديم الدعم الالزم لتوسيع نطاق التغطية الصحية 
  الشاملة من خالل تقديم الخدمات األساسية 

 في مجال الصحة البيئية

تنفيذ مبادرات خاصة بشأن فئات السكان المعّرضة 
 للخطر

بناء قدرات المؤسسات الوطنية وقدرات غيرها من 
 الشركاء في التنفيذ

اّتباع مناهج سياسية 
إقليمية وعالمية 
 متعّددة القطاعات

إعداد مناهج لجمع 
 البّينات ورصدها

  دعم قطاع 
 الصحة

االستفادة من أماكن 
مثل المدن وأماكن 

العمل واألسر 
 المعيشية

  مناهج العمل 
 ئأثناء الطوار 

إقامة شراكات معنية 
بالحركات 
 االجتماعية

المياه واإلصحاح والنفايات 
 والنظافة الصحية

الضوضاء الناجمة عن  تلّوث الهواء
 اإلشعاع

 مكافحة نواقل األمراض السالمة الكيميائية
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 تعزيز تمّتع فئات السكان بصحة أوفر
 

  .باألنشطة التالية ،هذه األولوية االستراتيجيةستضطلع المنظمة، في إطار   -٣٥
  

  توفير القيادة

ــحية وٕايجاد الحلول توفير القيادة في ميدان توجيه التحوّالت الُمحقّ   (أ) ــتخدام الطاقة الصـــ ــ ــأن اسـ ــ قة بشـ
ـــائط النقل الصــــحية وتصــــاميم المناطق الحضــــرية ـــأن توفير وسـ ــحة جيدة بشـ  واقتصــــاد دائري آمن وفي صــ

وغيرها من التحوّالت الجارية على قدم وساق، وذلك عن طريق الجمع معًا بين إرشادات المنظمة المسـندة 
ــطة الدعوة. وت ــتوى في إطار التعاون مع الدول بالبّينات وتعزيز أنشــــ ـــي الرفيع المســــ ــياســـ ــ ــيد الدعم الســ عضــــ
  األعضاء وفئات المجتمع المدني.

ــات اإلقليمية عن طريق إعداد مناهج إقليمية معنية   (ب) ــ ـــ ـــياسـ ــ ــ ــع السـ ــ ـــ ــيق العمليات المتعلقة بوضـ ــ ـــ تنسـ
الرئيســـية بتصـــريف شـــؤون البيئة والصـــحة أو توســـيع نطاق تلك المناهج، بحيث تجمع معًا بين القطاعات 

  وأصحاب المصلحة الرئيسيين.

  لشؤون من أجل إقامة مدن صحية ومستدامة.الجيد ل تصريفالتحفيز أنشطة   (ج)

ومن المهم أن يشـارك قطاع الصـحة بنشـاط في  ضـمان اإلنصـات إلى "اآلراء المتعلقة بالصـحة".  (د)
 ةعزيز مشـــاركة قطاع الصـــحمنظمة لتالمن خالل خارطة طريق على ســـبيل المثال ، الصـــكوك الحقاً تنفيذ 

ــتراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية  ــــ ــ ــ ـــ ـــود هدفمن أجل تحقيق الفي النهج االســ ــ ـــ ــ ــ  ٢٠٢٠عام ل المنشـــ
 بشـــأن باريس واتفاق ١العالمي الصـــعيد على المســـتدامة التنمية أهداف تحقيق في ســـاهمســـي مما، بعده  وما

  المناخ. تغير
  

  للصحة نشطة الدعوة إلى تحقيق منافع عالميةإعداد توليفات البّينات واالضطالع بأ

ـــيع نطاق قاعدة البّينات المتعلقة ب  )ـ(ه ــ ـــجيع على توســ ــ ــمان توليد المعارف عن طريق التشــ ـــ القواعد ضــ
ــدي لما تواجههه المبتكرة و  الحلولو  ــات مهمة والتصـــ ــياســـ ـــع ســـ ــوب وضــ الفعالة وٕاجراء البحوث الُموّجهة صـــ

المعلومات  وســتكونعملية توســيع نطاق قاعدة البّينات هذه.  الصــحة من تهديدات بيئية مســتجدة، وتنســيق
ــات  ـــندة بالبّينات والمتعلقة بآثار الســـــياســـ ـــرورية لالمســ ـــترك بين القطاعات ضــ حجج  وتقديمدعم العمل المشــ
ــتركة ــعي إلى جني منافع مشـــ ـــادات منها مقنعة لدى الســـ ـــُتعّد من توليفات المعارف المولدة إرشــ . ومن ثم ســ

ــمان تو معيارية  ـــ ــ ــ ـــ ــحة، مثل المياه المأمونة والهواء النقيامنافع  افرلضــ ــ ــ ـــ ــ ــ ، أو المنتجات والتكنولوجيات لصـ
 مستدام بشكل نطاقها وتوسيع مبتكرة حلول وضع على األمانة ستساعدو  .المأمونة مثل السلع االستهالكية

  .الصحةعلى  ةالبيئ مخاطر من الحد في اإلسراع أجل من

 صنع القرارعمليات الصحة في مسألة مراعاة من أجل ضمان ات المعلومات الُمسندة بالبّيننشر   )(و
تحفز كما ، المتاحةالمخاطر الصـــحية والحلول  بخصـــوصالوعي نشـــر المعلومات  وتتيح على نحو أمثل.

  .ةبيئتعزيز صحة الالطلب على 

                                                      
١   WHO. Road map to enhance health sector engagement in the Strategic Approach to International Chemicals 

Management towards the 2020 goal and beyond. Geneva: World Health Organization; 2017 
(http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/273137/WHO-FWC-PHE-EPE-17.03-eng.pdf?ua=1, accessed 27 
March 2019). 
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ــحة وتنفيذ الحلول   )ز( ــ ــ ــ ــد التغييرات الطارئة على المخاطر الُمحّدقة بالصــــ ــ ـــ ـــ من حيث معدالت  -رصــ
ــتمر ا ـــ ــ ـــ ـــد مسـ ــ ــ ـــ ـــــطالع برصـ ـــ ــ إعادة مواءمة من أجل لتنفيذ واآلثار والتكاليف المالية والمردودية. ويلزم االضـ

األولويات واســتراتيجيات التنفيذ بالبلدان، وســتواصــل المنظمة توســيع نطاق عملها في ميدان دعوة الشــركاء 
التقدم الُمحرز. كما تعكف اجتماعات بشــأن إنشــاء قواعد تضــم ما يلزم من بيانات متنّوعة لرصــد  إلى عقد

ــمن نطاق  ــرات المتعلقة بالصـــحة والبيئة (والتي تندرج ضـ المنظمة على إعداد تقارير عن العديد من المؤشـ
  ).١١و ٧و ٦و ٣ األهداف

  
  تعزيز أثر المنظمة المباشر في البلدان

ل إلى الخ  )ح( ـــّ ـــ ــ ــ ــ ــــجيع القطاعات على التوصــــ ــ ـــ ــ ــ يارات، تحفيز العمل على إيجاد بيئات أكثر أمنًا وتشــ
بوسائل من قبيل االنخراط فيما ُيقام من حوارات بشأن السياسات وتقديم اإلرشادات بشأن وضع السليم من 
ــّمم  ــد. وســـُتصــ ــريف الشـــؤون ومد يد العون في تطبيق المعايير واالضـــطالع بالرصـ ــات وآليات تصـ ــياسـ السـ

يصــًا، وسـائل إشـراك العديد من القطاعات في العمل مع قطاع الصـحة بأنواع تلّبي  احتياجات البلدان خصـّ
ــــات ــياســ ــ ــلة بالســ ــ ــتراتيجية) وأخرى نهائية (مثل و  وقد يتباين تركيزها على اّتخاذ إجراءات أولية (ذات صــ ــ اســ

 األمم منظومة في الصلة ذات األخرى المؤسسات عمل مع كثب عن األنشطةوستُنسَّق  التعاون التقني).
  .والشركاء) واحدةال المتحدة األمم نهج( المتحدة

ــية المطردة الزيادة   )ط( ـــ ــ ــ ـــاســـ ــ ـــ ــ ــــطالع بمهامه األســ ــ ــ ـــ ــحة على االضـ ــ ـــ ــ فيما يتعلق تعزيز قدرة قطاع الصـــ
ــمل العديد من القطاعاتب ــيقها على نطاق يشــ ـــاك بزمامها وتنســ ـــائل الصــــحية واإلمسـ ـــراف على المسـ . اإلشـ
 على خالمنا وتغير والبيئة الصحة بشأن منظمةال استراتيجيات تنفيذمن أجل  خطط وضع على المساعدةو 

 البيئية المخاطر رصـــدعملية  دعم. و الصـــلة ذات الموارد تعبئة جهود دعم. و واإلقليمي الوطني الصـــعيدين
ــية ــ ــــحة على الرئيســـ ـــمان أن . الحلول تطبيق في المحرز والتقدم الصـــ ــ من حيث  مثاًال ُيحتذى بهيكون وضــ

  الصحة. تخضير قطاع، وبعبارة أخرى تقليل آثاره على الصحة والبيئة وتغّير المناخ

تزويد أصـــحاب المصـــلحة الرئيســـيين بمناهج العمل الالزمة لصـــياغة خيارات صـــحية فيما يخص   )ي(
حملــة "تنفَّس (مثــل  البيئــة وتغّير المنــاخ، وفئــات المجتمع المــدني بــالبيــانــات والمعلومــات والمواد الــدعــائيــة

ل إلى خيار  من أجل ١الحياة") ــّ ــ ــــائل المتعلقة بالتوصــــ ــ ــــراكها في المســ ــ ـــم دعم إشــ ـــ ــحية في مجال رســ ــ ــ ات صــ
ــاء البلديات والجهات الفاعلة الرئيســـية المحلية األخرى بالدعم الالزم ذات الصـــلةالســـياســـات  . وتزويد رؤسـ

ــحية. ـــاكنيها بالصـــــحة عن طريق توفير األدوات والمعلومات المتعلقة بالخيارات الصـــ  إلقامة بيئات تمّتع ســ
  .والبلدان الرئيسيين المصلحة أصحاب بين براتوالخ والحلول البيانات تبادل تيّسر منصاتوٕاعداد 

للفئات وضـع مبادرات خاصـة بشـأن فئات السـكان في حاالت تعّرضـها للخطر. تقديم دعم معّزز   )ك(
ــ ــ ــ ــاعًا ت تلك التيللخطر أو ة المعّرضـــ ـــ ــ ثر تؤ الذين يمكن أن  فيها للخطر (مثل األطفال تتعرضعيش أوضــ

ــيمــا التعر الو نموهم،  على المخــاطر البيئيــة ــ ـــ ــ ــ ــ واآلثــار الطويلــة األجــل، ، مرحلــة مبكرة من الحيــاةض في ســ
ــكان التي تعيش في ظل  ــ ـــ ــ ـــ ــمي، وفئات السـ ــ ـــ ـــ ــ ـــاد غير الرسـ ـــ ــ ــ ــاع طارئةوالعاملين في قطاع االقتصـــ ــ ـــ ــ ــ ، أوضــ

ــكان الموجودة  ـــ ــغيرةبوالمجتمعات المحلية الفقيرة، وفئات الســ ــ ــ ، وأقل البلدان نمواً  الدول النامية الجزرية الصـ
في ســـياقاتها اطق المتأثرة بنقص المياه والمناطق المنخفضـــة وغيرها من الفئات وفي القطب الشـــمالي والمن

ـــمود بوجه مخاطر . وينبغي تقديم هذا الدعم )المحددة ـــ ــ ــ ــ ـــحية على الصــ ــ ـــ ـــ عن طريق تدعيم قدرة النظم الصـــ
ــجيع المناخ  ـــ ــ ــ ـــ ــ آثار تغير  للتخفيف مناّتخاذ تدابير ودعم الجهود الرامية إلى التكيف مع تغير المناخ وتشـ

  فئات عرضة للخطر.أكثر الفتح آفاق مستقبل طويل األجل أمام  ضمانلبجميع أنحاء العالم مناخ ال

                                                      
 أعاله. ٣٤ الفقرةانظر    ١
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ــاء نظم تؤّمن القدرات الالزمة للتأهب لمواجهة   )ل( ــتجابات للطوارئ. دعم البلدان في إنشـــ توجيه االســـ
ــادات المعيــاريــة والتقنيــة ــ ـــ ـــ ــ ــ ـــبكــات ا. كوارث البيئــة وطوارئهــا، وتوفير اإلرشــ ــ ـــ ــ ــ لخبراء العــالميــة تعزيز قــدرة شـــ

ــحة  ــ ـــتجابة لطوارئ الصـــ ــ ــتجابة لطوارئ البيئة. وتمثل االسـ ــ واإلقليمية على تزويد البلدان بالدعم الالزم لالســ
  البيئية وٕايتاء خدمات الصحة البيئية أنشطة هامة أخرى ُيضطلع بها في البلدان.

  
  التصدي لطوارئ الصحة البيئية

  
والحوادث التكنولوجية والكوارث الطبيعية الضرر بحياة الناس رارتها شاإلنسان ُيوِقد  الصراعات التيتلحق   -٣٦

ــرية عن زيادة طينة حاالت  ــ ــ ـــفر تغّير المناخ والهجرة القســـ ــ ـــ ــحتهم في أرجاء العالم كاّفة، ومن الُمحتمل أن يسـ ـــ ــ وبصــ
ـــوأ الطوارئ هذه بّلة. ويتزايد عدد المشــــّردين الفارين من الطوارئ ويلقي بأثقل ظالله على البلدان ال تي تعاني من أسـ

الطوارئ  حاالتوتعد الوقاية من  ظروف الصــحة البيئية وأقل القدرات في مجال االســتجابة لطوارئ الصــحة البيئية.
  .الناس سالمة علىحفاظًا  الصحي ألمنضمان ال اً ضروري اً أمر هذه وٕادارتها 

  
ق   -٣٧ ـــّ ــ ـــ ــ ــ ــــأن اوينطوي اتباع نهج منســـ ــ ــ ـــ ــ ، في البيئة لكيميائية أو النوويةالمواد اإطالق لطوارئ البيئية، مثل بشــ

ــحة البيئية المتعلقة بجميع أنواع الطوارئ ــ ـــ ــ ـــاء، على أن تعمل األمانة مع والكوارث وجوانب الصـ ـــ ــ  كّل الدول األعضــ
ــــًال عن تخطيط  ــ ـــ ــــتثمارات الالزمة في مجال تقدير مدى التعرض للمخاطر وحّدة المخاطر، فضــ ــ ــ على توظيف االســـ

) وسيلة ٢٠٠٥طر واالستجابة لها والتعافي منها. وتوفر اللوائح الصحية الدولية (أنشطة التأهب لمواجهة تلك المخا
الكشف فيما يخص في القدرات األساسية حسبما هو منصوص عليه سهلة اإلتاحة لبناء القدرات الوطنية واإلقليمية 

  لتصدي لها.واتها والنووية والتأهب لمواجهواإلشعاعية عن األحداث الكيميائية والحيوانية المنشأ 
  

 الطوارئ.وفيما يلي األغراض التي تصبو إلى بلوغها إدارة الصحة البيئية أثناء   -٣٨
  

ــعف في البلدان المعرضــــة لألزمات، وتقدير   )أ( ــحة البيئية والمهنية ومواطن الضــ تحديد مخاطر الصــ
  تلك المخاطر والمواطن وٕاعداد خرائط تبّينها.

ــين القدرات الالزمة للتأهب ل  )ب( ــــ ــحة البيئية والمهنية تحســ ــ ــ بجوانبها كاّفة وٕادارتها مواجهة طوارئ الصــ
  .الصحية والمرافق النظم مرونة تعزيز خالل من المثال سبيل على، بفعالية

ـــمان   (ج) ــاســـــية، مثل خدمات على مرافق الرعاية الصـــــحية حصـــــول ضــ ـــحة البيئية األســـ خدمات الصــ
ـــحية الكافية المأمونة المياه  ــ ــ ـــحاح والنظافة الصـ ــ عن  بعيداً ؛ وأن تقع موثوقةالنظيفة و الطاقة على الو واإلصـــ

ــاناتتلك التي تتعرض لمناطق الخطر مثل  ــ ــ ـــع التنفيذ ؛ لفيضـــ ــ ــوعة موضــــ ــ ــ وتزويد تلك المرافق بنظم موضـــ
  بإدارة الصحة والسالمة المهنيتينمعنية 

  حماية صحة الناس من المخاطر البيئية طوال مراحل دورة إدارة الكوارث أو الطوارئ.  )د(
  

ـــحة البيئية  ١ويبّين بإيجاز الجدول   -٣٩ ــ ــأن إدارة الصــ ــ الوارد أدناه اإلجراءات ذات األولوية الُمقترح اّتخاذها بشـــ
  .أثناء الطوارئ
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  اإلجراءات ذات األولوية الُمقترح اّتخاذها بشأن إدارة الصحة البيئية أثناء الطوارئ :١ الجدول
  

  إجراءات األمانة  عضاءالدول األإجراءات   االستجابة االستراتيجية
ـــحــة  ـــــ ــ ـــ تطوير قــدرات قطــاع الصـ
ــــــحــــة  ـــ ــ ــ على إدارة خــــدمــــات الصـ
البيئيــة والمهنيــة طوال دورة حيــاة 

  الطوارئ

  رســـــم مالمح طوارئ الصـــــحة البيئية
ووضـــــع (مثل تخطيط الموارد وتنظيمها) 

ــوب  ــــحة أثناء نشـــ خطط معنية بهذه الصـ
  الطوارئ، أو تحديث تلك الخطط

  معنية تطبيق سياسات وبرامج ونظم
ـــــحة البيئية في مرافق  بإدارة خدمات الصـ
الرعاية الصحية، بما يشمل تقدير وضع 

  الخدمات وتقديمها واستعادتها
  ــــالمة ــــ ـــ ــ ــحة والسـ ــــ ـــ ــ دمج حماية الصـــ

ـــحي  ــ ـــ ــ المهنيتين في خطط األمن الصــــ
 الوطنية

  ـــاء نظم معنيــة بــالتنبؤ بكوارث ــ ـــ ــ ـــ إنشــ
ــا  ـــب فيهــــ ــبـــ ــ ـــ ــ ــ ـــة والطوارئ التي يتســـ البيئـــ

ــــــان، واإلبكار في اإلنذ ـــ ــ ار بوقوعها اإلنســ
  والتأهب لمواجهتها

 ــاء شـــــــبك ــ عالمية وٕاقليمية من  اتإنشـــ
ــؤون  ـــ ــ ــ ــين في شــ ــ ـــ ــ صــ ـــّ ــ ـــــ المؤهلين المتخصـ
ـــؤون النظافة  الصــــحة البيئية والمهنية وشـ
ـــرهم  ــ ــــدهم ونشــ ــ ــحية مّمن يمكن حشـ ــ ــ الصـ
بالوقت المناســب لتزويد البلدان المحتاجة 

  همدعمإلى 
  ــة ـــايـــ ــــدان على حمـ ــــدرات البل ــاء ق ــ بن

ن أثناء نشــوب الصــحة والســالمة المهنيتي
  طوارئ الصحة العمومية

ــــات  ـــدمــ ـــا يكفي من خـــ ــــديم مـــ تقــ
الصحة البيئية في مرافق الرعاية 

  الصحية أثناء الطوارئ

  ـــحـــة على ـــــ ــ ـــ تعزيز قـــدرة قطـــاع الصـ
ــــياســـــات وبرامج ونظم  ـــع وتطبيق سـ وضــ
ــحــة البيئيــة  ــ ـــ ــ ــ معنيــة بــإدارة خــدمــات الصـــ
ـــحيــة  ـــ ــ ــ ـــ والمهنيــة في مرافق الرعــايــة الصـ

من منــاطق ومخيمــات الالجئين وغيرهــا 
  الُمشّردين داخلياً ضافة األشخاص تسا

 تقديم اإلرشادات المعيارية والتقنية  

تطوير القــدرات الوطنيــة الالزمــة 
ــــــتجابة لألحداث الكيميائية  ـــ ــ لالســ

ـــعاعية  ـــ ــ ـــ ــ والنووية من أجل واإلشـ
ــحية الدولية ـــــ ـــ ــ   تنفيذ اللوائح الصــ

)٢٠٠٥(  

  ــة ــة الالزمـــــ ــ ـــــدرات الوطنيـــ تعزيز القــ
ـــداث الكيم ــ ــــة لألحـ ـــابــ ـــتجـــ ـــ ــ ـــ ــ ــــةلالسـ ــــــائيــ  ي

ــــعاعية ــ ـــ ـــتفادة من  واإلشــ ـــ ــ والنووية. واالســـ
عملية بناء القدرات األساسية المنصوص 
ـــة ـــدولي ـــة ال ـــحي ــ ـــ ــ ــ  عليهـــا في اللوائح الصــ

)٢٠٠٥(  

 تقديم اإلرشادات المعيارية والتقنية  
  ــيعية ــ ــبكات الخبراء المواضــ ـــ تعزيز شـ

العالمية واإلقليمية لتزويد البلدان بالدعم 
ـــــــــد األحــداث الكيميــائيــة  ــ ـــ في مجــال رصــ

  النووية واالستجابة لهاو 

  
  تقديم خدمات الصحة البيئيةواسطة لتغطية الصحية الشاملة بتحقيق ا

  
ــــوب تحقيق التغطية   -٤٠ ــ ـــ ــ ــتراتيجية للمنظمة تزويد البلدان بدعم يمّكنها من إحراز تقدم صـ ــ ــ ـــ ــ من األولويات االسـ

ــحية الشـــاملة ــمان حصـــول جميع األشـــخا. و الصـ ص على خدمات تعّزز تنطوي التغطية الصـــحية الشـــاملة على ضـ
ــتفادة من تلك الخدمات ويحول في  ـــ ــ ــــّر األمراض على نحو يلّبي احتياجاتهم ويمّكنهم من االســـ ــ ــ ـــحتهم وتقيهم شــ ــ ـــ صــ
الوقت نفسه دون تعّرضهم لمصاعب مالية عند استفادتهم منها. وتشّكل الخدمات البيئية األساسية الرامية إلى بلوغ 

يتجزأ من التغطية الصحية الشاملة، وهي خدمات تشمل مثًال اإلمداد  جزءًا ال، هدف رئيسي مؤداه تحسين الصحة
ــتفادة من مصـــادر الطاقة والتكنولوجيات  بمياه الشـــرب المأمونة الجودة، وخدمات اإلصـــحاح الُمدارة بمأمونية، واالسـ

  ية.صفوف المجتمعات المحلبين النظيفة، وحماية القوى العاملة، سواء داخل مرافق الرعاية الصحية أم 
  

لحد من اندالع فاشــيات األمراض المعدية (بعد أن الحل المناســب لالخدمات الصــحية األســاســية  كونوســت  -٤١
ــحاح)  ــ ــين خدمات المياه واإلصــ ــهال في أعقاب تحســــ ــ ــابين بأمراض اإلســ ـــ ــي مثًال إلى تقليل عدد األفراد المصـ ـــ تفضـ

ــارية (من قبيل أمراض القلب واألوعية الدموية واأل ــ ــ ــتخدام واألمراض غير الســ ــ ــ ـــل اســ ـــ ــية المزمنة بفضــ ــ ــ مراض التنفســ
  مصادر الطاقة والتكنولوجيات النظيفة بالمنزل).
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  األهداف المراد تحقيقها
  

ـــّلطيُ   -٤٢ ــ ــ ـــ ــ ــ ــوء على أدنــاه  ٢اإلطــار  سـ ــ ــ ـــ ــ ـــ ـــودة  األهــداف المقّرر أن يحّققهــا النهج التحّوليالضـ ــ ـــ ــ ـــ في إطــار مســ
  .االستراتيجية العالمية

  
  

  ا النهج التحّولياألهداف المقّرر أن يحّققه :٢اإلطار 

  حياة الناس وعافيتهم بفضل إيجاد بيئات صحيةإدخال تحسينات مستدامة على 

ــحة أوفر  اأن يعيش الناس عمرًا أطول ويتمّتعو  الناس.  -١ ــ ـــلبصـ  االحد من األمراض الناجمة عن البيئة، ويكونو  بفضــ
ـــــرر بحياتهم  ــــ ـــ وبالفوائد التي يجنونها فية تجنبها، وكيعلى بّينة من حاالت التعّرض لمخاطر البيئة التي تلحق الضــ

  .بالتالي صحتهم وعافيتهملتتحّسن صوتهم لراسمي السياسات،  امن التوّصل إلى خيارات أكثر استدامة، وُيسِمعو 

، مثل خدمات الصــحة الوقاية األوليةأن يســتفيد الناس من التدابير الُمّتخذة في مجال  التغطية الصــحية الشــاملة.  -٢
  ية األساسية وتعزيز الصحة، بوصفها جزءًا ال يتجزأ من التغطية الصحية الشاملة.البيئية والمهن

ــية د أن تحدّ  تلّوث الهواء.  -٣ ــ ــــحة  غاياتالبلدان والمدن الرئيســ ـــأن نوعية الهواءمبنية على التمّتع بالصــ طّبق ، وتبشـ
ال ُتســـتعمل بعد اآلن أنواع . وأإشــراك القطاعات المعنيةلبلوغ تلك الغايات عن طريق  ســـياســـات في هذا المضـــمار

 بشكل كبير معدل االنبعاثات الناجمة عنها. يُخفَّضغير الكفوءة، وأن  والتكنولوجياتالملّوث  الوقود

بوجه تقلبات  الصمودأن تتمّكن النظم الصحية والمجتمعات المحلية الموجودة بأرجاء العالم كاّفة من  تغّير المناخ.  -٤
ابة باألمراض ، وتؤدي إلالمناخ وتغّيراته انبعاثات  وأن تُخفّض .لمناخالمتأثرة با المعديةى انخفاض معدالت اإلص

ـــتخدم أنواعًا أنظف من الطاقةوأن تُقام بهدف الوفاء بااللتزامات الدولية. الكربون  ــع  نظم تســـــ ــ ـــ ــ كفوءة  ُنظموُتوضــ
بشكل مناسب نواقل األمراض  ديتم ترصّ و  تنقل السكان بواسطتها بنشاطموضع التنفيذ ُتعّزز  لوسائط النقل العام

ـــّجع اتباع و  ــ ــتدامة حميات ُيشــــــ ـــــ ــ  العمل وأماكن المنازلوينبغي أن تكون  وتنفيذها غذائية أكثر مرونة ونظمأكثر اســ
  .متغير مناخسياق  في للصحةمراعية  مبانٍ عبارة عن 

المياه وخدمات  ونية إمداداتالتخطيط بشــأن مأمأن ُتدرج كّل البلدان ركائز  المياه واإلصــحاح والنظافة الصــحية.  -٥
ــتراتيجياتها، وأن تقوم بدمج ما يكفي من خدمات النظافة الصــــحية  اإلصـــحاح وأن . في خطط مأمونية المياهفي اســ

وأن تضــع  .الصــحية والنظافةخدمات اإلصــحاح و  المأمونة المياه إلى الوصــول الصــحية الرعاية مرافق جميعُيتاح ل
ــــتعملة بالمياه النظيفة من أجل موضـــــع التنفيذ حواجز تحول دون اخ ــحاح والمياه الُمسـ ــ مكافحة تالط مخّلفات اإلصـ

  .مقاومة مضادات الميكروبات

الناجمة عن التعرض للمواد الكيميائية بعد تحســـين المعرفة بهذه  على الصــحةاآلثار أن تُقّلل  الســالمة الكيميائية.  -٦
 للقدراتهذه المواد تنظيمًا جيدًا، وامتالك المؤسسات الوطنية  اآلثار وبمخاليط المواد التي تسّببها، وتنظيم استعمال

ــطالع وطوارئهالتهديدات الكيميائية، بما فيها حوادثها ا لمواجهةالالزمة  ــ ـــات في االضــــ ــ ــســـ ــــ ـــاركة تلك المؤســ ــ ، ومشـــ
  المواد الكيميائية. بأنشطة إدارة

ــعاع.  -٧ ــحية الناجمة عن تقليلأن ُيواظب على  األمان من اإلشـ بفضـــــل زيادة  األشـــعة فوق البنفســـجية اآلثار الصـــ
الوعي بمخاطرها وتحسين حماية األشخاص منها. وأن ُيحرص على التخّلص من حاالت التعرض غير الضروري 

ـــرطان الرئة من جّراء التعرض لتقنيات التصــــوير باألشــــعة لألغراض الطبية لغاز . وأن تُقّلل حاالت اإلصــــــابة بســـ
  وُتدار كما ينبغي. للحوادث النوويةئية فعالة، وأن ُتوجه استجابات مناسبة اّتخاذ تدابير وقاواسطة ب الرادون

أن ُتحّقق االستدامة البيئية في جميع مرافق الرعاية الصحية وخدماتها كما يلي: االستفادة  الرعاية الصحية. أماكن  -٨
ــحاح الُمدارة بأمان واســـتعمال الطاقة النظيفة فيمن  وٕادارة مخلفاتها ومشــــترياتها  ؛هاخدمات اإلمداد بالمياه واإلصـ

ـــتدامة؛ والحرص على جعلها  ــ ــلع بطريقة مســ ــ ــ ــامدةمن السـ ــ بوجه أحداث الطقس المتطرفة؛ وتمكينها من حماية  صـ
  وسالمتها وأمنها. القوى العاملة الصحيةصحة 
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 مهنيتين وبتعزيزالصحة والسالمة الأن ُتوضع موضع التنفيذ بجميع أماكن العمل نظم معنية بإدارة  أماكن العمل.  -٩
الصحة في مكان العمل. وأن تُتاح أمام كّل العاملين الصحيين التدخالت األساسية المتعلقة بالوقاية من األمراض 

  واإلصابات الناجمة عن مزاولة المهنة والعمل، وبمكافحة تلك األمراض واإلصابات.

اتفاقات وســـياســـات دولية تتعامل بكفاءة  القتضـــاءا حســـبموضـــع التنفيذ  أن ُتوضـــع المجاالت العالمية واإلقليمية.  -١٠
  ، مثل تغّير المناخ والنظم اإليكولوجية.الدوافع العالمية واإلقليمية للتمّتع بالصحةمع 

يةأن تمتلــك جميع البلــدان القــدرات الالزمـة  الطوارئ.  -١١ حة البيئ ـــ ــ ــ بفعــاليــة طوال مراحـل انـدالع  إلدارة خدمات الصـــ
ـــعاعية داث الكيميائية لألح ولالســـتجابةالطوارئ،  ــالمتهم  وحمايةوالنووية، واإلشــ صـــــحة المســـــتجيبين للطوارئ وســـ
  المهنيتين.

ر قائمة أن يكون لدى الحكومات الوطنية والمحلية (للمدن مثًال) آليات  تصـــريف الشـــؤون.  -١٢ ـــّ التعاون فيما بين تيسـ
ماتها المقطوعة بشــأن تهيئة بيئات آمنة وتكفل الوفاء بالتزا الصحة في جميع السياسات المعنيةوتدمج  القطاعات
  لمواطنيها.

  
  

ــول إلىو   -٤٣ ـــ ـــيل  يتيح موقع المنظمة اإللكتروني الوصـــ ــ ـــطة الوثائق الداعمة وتفاصـــ ــ في مجاالت المنّفذة األنشـــ
  ١.، بما في ذلك صيغها المترجمةالتدخل ذات األولوية التي تحّددها األمانة

  
  نمية المستدامةقياس التقدم الُمحرز صوب تحقيق أهداف الت

  
ــية لقياس التقدم الُمحرز   -٤٤ ــ ــ ـــ ــ ــ ــى مع برنامج عمل  ٢٠٢٣-٢٠١٩للفترة ترد أدناه الغايات الرئيســ ــ ــ ـــ ــ ــ بما يتماشــ

  الثالث عشر. المنظمة العام

ــمن نطاق الهدف  ــحية وبالرفاهية في جميع ( ٣الغاية الُمحّددة ضــ ــ ــــمان تمتع الجميع بأنماط عيش صــ ضــ
  األعمار)

  التعّرض للمواد الكيميائية الخطرة وتلويث وتلّوث الهواء الناجمة عن اض واألمر الوفيات  عددتخفيض
 .والماء والتربة

صـــرف الصـــحي للجميع وٕادارتها ضـــمان توافر المياه وخدمات ال( ٦الغايات الُمحّددة ضــمن نطاق الهدف 
  )مستدامة إدارة

  ُبل الحصول على خدمات مياه الشرب الُمدارة بأمان أمام مليار شخصإتاحة س.  

  ُمليار شخص. ٠,٨بل الحصول على خدمات اإلصحاح الُمدارة بأمان أمام إتاحة س  

  ــبته بين ــ ـــ ــ ـــ ــ ــة الدخل وتلك ٥٠و ٤٠تحقيق تخفيض تتراوح نسـ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــكان البلدان المنخفضـ ــ ـــ ــ ــ ٪ في عدد ســـ
ــفيات ال تتوفر فيها  ــ ـــ ــ ــــتشــ ــ ــ ــطة الدخل مّمن ُيزّودون بخدمات في مســـ ــــ ــ ثوقة إمدادات كهربائية مو المتوســـ

 .األساسية صحاحالمياه واإلخدمات   وال

  

  

                                                      
١                                       See Public health, environmental and social determinants of health 

(http://www.who.int/phe/publications/global-strategy/en/, accessed 27 March 2019).  
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  )اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغّير المناخ وآثاره( ١٣الغايتان الُمحّددتان ضمن نطاق الهدف 

  ــــكان البلدان ــحة ســ ــ ص للتعامل مع تغّير المناخ من أجل حماية صــ ــّ ــ ـــاعفة مبلغ التمويل الُمخصــ مضـــ
  المنخفضة الدخل وتلك المتوسطة الدخل.

 ــبة  تخفيض الوفيات الناجمة عن األمراض ــ ـــ ــ ـــ ــ إجراءات  اتخاذ ٪ (من خالل١٠التي تتأثر بالمناخ بنسـ
  األخرى). المسّبباتتغير المناخ بدًال من للتصدي ل

  
ــحة   -٤٥ ــ ــمن نطاق كل مجال من مجاالت الصـــ ــ ــ ـــيل ضـ ـــ ــرات أخرى مبّينة بمزيد من التفصـ ــ ــــد مؤشـــ ــ ويجري رصـ

  تدامة المتعلقة بالصحة.أدناه األهداف والمؤشرات الرئيسية للتنمية المس ٣البيئية. وترد في اإلطار 
  

   أوالمؤشرات الرئيسية للتنمية المستدامة المتعلقة بالصحة والبيئةوالغايات األهداف  :٣اإلطار 
  

  (القضاء على الفقر بجميع أشكاله) ١الهدف 
  

ـــها وتأّثرها بالظواهر المت ٥-١الغاية  ــ ــمود والحد من تعرضــ ـــ ــعيفة على الصــ طرفة بناء قدرة الفقراء والفئات الضـــــ
  ٢٠٣٠المتصلة بالمناخ وغيرها من الهزات والكوارث االقتصادية واالجتماعية والبيئية بحلول عام 

  
  المستدامة)  (القضاء على الجوع وتوفير األمن الغذائي والتغذية المحّسنة وتعزيز الزراعة ٢الهدف 

  
  )ضمان تمّتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع األعمار( ٣الهدف 

  ب معدل الوفيات المنسوبة إلى األسر المعيشية وتلوث الهواء المحيط    ١-٩-٣المؤشر    
ـــر     ــ ـــحي غير   ٢-٩-٣المؤشــــ ــ ــــرف الصــــ ــ ــــوب إلى المياه غير المأمونة، وخدمات الصـــ ــ معدل الوفيات المنســـ

ــحية (التعرض لخدمات غير مأمونة في توفير المياه وخدمات ــ ــ ــ ـــ ــرف  المأمونة واالفتقار إلى المرافق الصــ ــ ــ ـــ ــ الصــ
  ب الصحي والنظافة الصحية للجميع)

  بعدل الوفيات المنسوب إلى التسمم غير المتعمدم    ٣-٩-٣المؤشر    

  مستدامة صرف الصحي للجميع وٕادارتها إدارةضمان توافر المياه وخدمات ال :٦الهدف 
  بطريقة مأمونةخدمات مياه الشرب التي تدار ب من نسبة السكان الذين يستفيدون   ١-١-٦المؤشر    
و(ب)  اإلدارة الســليمة لخدمات الصــرف الصــحي(أ)  نســبة الســكان الذين يســتفيدون من   ١-٢-٦المؤشــر    

  بمرافق غسل اليدين بالصابون والمياه
  نسبة مياه الصرف الصحي المعالجة بطريقة آمنة   ١-٣-٦المؤشر    
والصــرف الصــحي التي تعد جزءًا من  ة بالمياهصــلمقدار المســاعدة اإلنمائية الرســمية المت   ١-أ-٦المؤشــر   

  خطة إنفاق تتولى الحكومة تنسيقها
ــر     ــ ــخة في ما   ١-ب-٦المؤشـ ــات وٕاجراءات تنفيذية راســـ ــياســـ ــبة الوحدات اإلدارية المحلية التي لديها ســـ ــ نسـ

  يتعلق بمشاركة المجتمعات المحلية في إدارة خدمات المياه والصرف الصحي

  )الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة حصول ضمان( ٧الهدف 
  بنسبة السكان الذي يعتمدون أساسًا على الوقود والتكنولوجيا النظيفين   ٢-١-٧المؤشر    
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ــتدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير ( ٨الهدف  ـــ ــ ــامل للجميع والمســـ ــ ــ ـــ ـــادي المطرد والشـ ــ ـــ تعزيز النمو االقتصــ
  )للجميع  الالئق العمل

ـــر    ـــب نوع جنس المهاجرين   ١-٨-٨المؤشـ ــابات العمل المميتة وغير المميتة، بحسـ التواتر في معدالت إصــ
    ووضعهم

  )إقامة بنى تحتية قادرة على الصمود، وتحفيز التصنيع المستدام الشامل للجميع، وتشجيع االبتكار( ٩الهدف 

  )ومستدامة دشاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمو  جعل المدن والمستوطنات البشرية( ١١الهدف 
 ٢,٥ســـبيل المثال الجســـيمات من الفئة  ط الســـنوي لمســـتويات الجســـيمات (علىالمتوســـ  ٢-٦-١١المؤشـــر    

ح حسب السكان)١٠والجسيمات من الفئة    ) في المدن (المرجَّ

  )ضمان وجود أنماط استهالك وٕانتاج مستدامة( ١٢الهدف 

  )خاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغّير المناخ وآثارهات( ١٣الهدف 

  )المستدامة  تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل تحقيق التنمية(١٧الهدف 
  المسائل العامة: اتساق السياسات والمؤسسات

 عدد البلدان التي لديها آليات لتعزيز اتساق سياسات التنمية المستدامة ١-١٤-١٧المؤشر
  
ــية على   أ ــ ــــرات التقوم المنظمة مقام الوكالة الوصـــ ــ  أن هذه القائمةوالرجاء مالحظة ، مبّينة بالخط المائلالمؤشـ

  .بالصحةوالمتعلقة ها الُمحّددة في مؤشراتاللعديد من األهداف و ألن هناك ا ليست شاملة
  .إطار المنظمة عن اآلثارمؤشرات واردة في  ب

  
  ةجمعية الصحاإلجراء المطلوب من 

 
   المقرر اإلجرائي التالي: شروعوأن تنظر في م بهذا التقرير علماً  اإلحاطةإلى  ةمدعو  جمعية الصحة  -٤٦
  

ــبعون، بعد  جمعية ـــحة العالمية الثانية والســـ ـــحة والبيئة وتغير  في التقرير عن تنظر أن الصــ الصــ
التحّول  - ة وتغّير المناخاالســتراتيجية العالمية الصــادرة عن المنظمة بشــأن الصــحة والبيئمســّودة : المناخ

  تقرر ما يلي: ١،إيجاد بيئات صحيةوعافيتهم بشكل مستدام من خالل  حياة الناسلتحسين الالزم إحداثه 
  
 ،االستراتيجية العالمية الصادرة عن المنظمة بشأن الصحة والبيئة وتغّير المناخب علماً  أن تحيط -١
 
ـــتراتيجية العالمية قدم المحرز في تنفيذ عن الت اً تقرير  أن يقدممن المدير العام  وأن تطلب -٢ ـــ ــ ــ ـــ االســ

  .نيوالسبع الرابعةجمعية الصحة العالمية إلى  الصادرة عن المنظمة بشأن الصحة والبيئة وتغّير المناخ
  
  

=    =    =  
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