
 

 

 
RESOLUTION 

   8 –ق /49إل /ش م     اللجنة اإلقليمية
   EM/RC49/R.8          لشرق المتوسـط

   2002أآتوبر /تشرين األول 1                                   الدورة التاسعة واألربعون

     من جدول األعمال)ب (10البند 

  اآلثار الصحية للظروف البيئية

  اللجنة اإلقليمية،

  ،)1(يئيةن استعرضت ورقة المناقشات التقنية حول اآلثار الصحية للظروف الببعد أ

  ،وية بين األحوال الصحية والبيئيةوإذ تدرك الروابط الق

جراءات عاجلة لتحسين    عر بالحاجة إلى تقييم دقيق للعبء البيئي للمرض، وإلى اتخاذ إ          وإذ تش 
   تعزيز صحة اإلنسان وحفظها،ُبغيَةاألحوال البيئية 

  :ما يلي الدول األعضاء على تحث .1

 للمرض؛ حول العبء البيئي اتالدراس وإجراء المعلوماتجمع  1.1

ضمين 2.1 شواغل ت ر   الال يم األث ي تقي ياصحية ف شاريع للبيئ سياساتلم رامج وال   والب
  ؛اإلنمائية

ة   القطاعات األخرى و َعْي الصحة والبيئة   قوية بين قطا   شراآاتإقامة    3.1 ك    ذات العالق ، وذل
  ؛الناجمة عن سوء األحوال البيئية الصحية األخطارللحد من 

ام خاص      ، مع    ا وبيئته  ا صحته  حفظ  في   ا وإشراآه ات المحلية لمجتمعا  توعية    4.1 الء اهتم إي
  للمبادرات المجتمعّية الـُمْرَتَكز؛
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ة واإل  يسبِّب االمتناع عن آل ما   إلى تدعو .2 ة ألي سبب      تلويث البيئ ضرار بالمنظومات البيئي
شرعية   ميع الدول من استخدام مواردما تدعو إلى تمكين ج   من األسباب، آ   ًا لل ها الطبيعية وفق

  ؛الدولية

  : المدير اإلقليمي ما يليتطلب إلى .3

داد    1.3 ى إع ا عل ه معه دول األعضاء وتعاون ه لل تراتيجيات االسياسات والمواصلة دعم س
دراتها لة وطنيال ز ق صدِّوتعزي اطر لت صحيةى للمخ ع ة البيئيال ستجّدة، م ودة والم  المعه

مجال لوبائيات في  تقييم اآلثار الصحية للبيئة، وعلى الترصُّد وا   يد بشكل خاص على   التأآ
يَّ  ،لبيئيةصحة البيئة، وعلى تضمين المواضيع الصحية ا       يم المخاطر الصحية        والس ما تقي

  ة؛بيرها في المناهج التدريبية ألرباب المهن الصحّيوتد

 . للصحة والبيئة إقليميةاستشارية إنشاء لجنة  2.3

 


