
 

 
 

 
RESOLUTION  

  
 5–ق/60 ش م/ل إ  اللجنة اإلقليمية

  2013تشرين األول/أكتوبر   لشـرق املتوسط
    الدورة الستون

  (أ) من جدول األعمال 4البند 
  االستـراتيجية اإلقليمية للصحة والبيئة

2014 - 2019  

  اللجنة اإلقليمية،

  ؛ 1قليمية للصحة والبيئةورقة املناقشات التقنية حول االستراتيجية اإل استعراضبعد 

حول املياه واإلصحاح  14-/ق32 ش م/ل إ، 12-/ق31  ، ش م/ل إ24- 64 وإذْ تستذكر القرارات ج ص ع
، ج ص 25-63 ج ص ع والقرارات حول اآلثار الصحية للظروف البيئية، 8- /ق49  ش م/ل إ والقرار والصحة،

يائية حول السالمة الكيم 47-30 ع، ج ص 28- 31-، ج ص ع32-45 ، ج ص ع13-50  ع  ص ، ج15-59  ع
وإدارة النفايات، والقرارحول  8-/ق55، ش م/ل إ19-61  ج ص ع ني؛واألمن الصحي ر املناختغي  

د  ،وتطبيق اللوائح ،احلوكمةدرك الدور القيادي لوزارات الصحة يف وإذْ تدورها فضالً عن  ،لصحة والبيئةاوترص
  ؛يام باإلجراءات الضروريةعلى الق يف حتفيز القطاعات األخرى

واإلصابات يف إقليم شرق  ،وغري السارية ، واألمراضعبء األمراض السارية يساورها القلق ألن خمسوإذْ 
  ؛قابلة للتعديلبيئية  خماطرى إىل زعي ،املتوسط

وإذ تض عنها النتائجظ الحوالذي ، 2012 يف عام) +20مؤمتر األمم املتحدة حول التنمية املستدامة (ريو اليت متخ
   ؛احملددات االجتماعية والبيئية للصحة بشأنإجراءات خاذ ب باتطالَ

 ا يف إقليم شرق املتوسط؛اخلاص وإطار العمل ، 2019-2014االستراتيجية اإلقليمية للصحة والبيئة  تعتمد .1
  

 
  1-/مناقشات تقنية60الوثيقة ش م/ل إ  1

 

ORGANISATION MONDIALE  
DE LA SANTE W O R L D   H E A L T H 

ORGANIZATION 



  5-/ق60 ش م/ ل إ
  2الصفحة 

  
 

  :ما يلي الدول األعضاء منلب تط.   2
  ؛وتبنيها لتنفيذ هذه االستراتيجية وضع خطة وطنية   1.2
 والسياسات واالستراتيجيات وخطط العمل ،التنمية الوطنية سياساتالبيئية ضمن  الشواغلإدماج    2.2

  ؛اخلاصة بالصحة العمومية
 تضطلع بدورل للعمل مع سائر الوزارات والقطاعات املعنية،درات املؤسسية يف وزارات الصحة تقوية القُ   3.2

  الصحة والبيئة؛ جمال د يفوالترص ،والتنظيم ،(احلوكمة) ي يف تصريف الشؤونقياد
من  ،نياملعني اخلدمات، ومقدمي يف القطاعات ذات الصلة األطراف املعنية مجيعأعمال  ومواءمةحتفيز    4.2

  .القطاعاتتعاوين متعدد  جمن خالل اعتماد  ، وذلكأجل محاية الصحة من املخاطر البيئية

  :أن إىل املدير اإلقليميتطلب   .3
  ؛وتنفيذهااالستراتيجية اإلقليمية للصحة والبيئة  بغية مواءمة ،الدعم التقين للدول األعضاء يقدم  1.3
  تسهيل تنفيذ االستراتيجية؛لني وسائر أصحاب الشأن املعني ،الشراكات مع منظمات األمم املتحدة يبين  2.3
3.3  رصدي م الـمالتقدحىت عام  عامنيإىل اللجنة اإلقليمية كل وتبليغه  ،ز يف تنفيذ هذه االستراتيجيةحر

2019.  
 


