
 

 

 
RESOLUTION  

   14  –ق /50ل إ/ش م    اللجنة اإلقليمية
     EM/RC50/R.1         لشرق المتوسـط

   2003أآتوبر /تشرين األول                                                الخمسونالدورة 

    من جدول األعمال14  البند 

  البيئات الصحية لألطفال

  اللجنة اإلقليمية،

  بعد أن استمعت إلى العرض المقدَّم حول البيئات الصحية لألطفال،

إذ تدرك أن نسبة آبيرة من العبء العالمي للمرض يمكن أن تعزي إلى عوامل اختطار و
بيئية، مع وقوع ما يزيد على أربعين بالمئة من هذا العبء على األطفال دون الخامسة من 

  ،العمر

وإذ تالحظ أن من أهم عوامل االختطار التي تتهدَّد صحة األطفال، االفتقار إلى األمن المائي 
ي، وقصور حفظ الصحة الشخصية، ونقص اإلصحاح، والغذاء غير المأمون، وتلوُّث المنزل

  الهواء، ونواقل المرض، واألخطار الكيميائية واإلصابات الَعَرضية،

وإذ تالحظ أن األطفال الفقراء يتعرَّضون أآثر من غيرهم لهذه المخاطر، وأن بعض األطفال 
  بالبيئات التي تتَّسم بالحرب، والنزاع، والصراع،في اإلقليم يتأثـَّرون تأثـُّرًا ضائرًا 

وإذ ترغب في تهيئة مستقبل أوفر صحة لألطفال، في إطار االلتزام بتحقيق المرامي اإلنمائية 
  لأللفية المتصلة بصحة الطفولة والبيئة،

  : الدول األعضاء على ما يليتحث  .1

 البيئية التي تهدِّد صحة   إجراء تحليل للوضع الراهن في ما يتعلَّق بالمخاطر1.1
األطفال، والدعوة إلى العمل المكثَّف على جميع المستويات وفي آل القطاعات 
المعنيَّة، لتقليص المخاطر الصحية، بما في ذلك تأثـُّر البيئة التي يعيش فيها الطفل 
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من جرَّاء إساءة استعمال مبيدات الحشرات ومبيدات الهواّم، في المنازل 
  والمزارع؛

  اعتماد سياسات وطنية معنيَّة بصحة األطفال، وانتهاج أساليب متكاملة بصدد 2.1
  البيئات الصحية لألطفال؛

  بناء القدرات على تدبير األمراض المرتبطة بصحة البيئة، وتنقيح معايير صحة 3.1
  البيئة لتبيان سرعة تأثـُّر األطفال بها؛

ة الدعم المقدَّم من المانحين، وتعزيز   إعداد وتنفيذ استراتيجيات تفضي إلى زياد4.1
مشارآة المجتمعات والمنظمات الالحكومية، وتعبئة شبكات الضمان االجتماعي 

  التقليدية، آاألوقاف والزآاة؛

  االنضمام إلى تحالف البيئات الصحية لألطفال، ودعم عمل فريق العمل العالمي 5.1
  لتحالف البيئات الصحية لألطفال؛

ام األطفال آجنود، وتحث الدول األعضاء على توقيع معاهدة حظر استخدام  استخدتشجب  .2
 األلغام؛

 المجتمع الدولي إلى استنكار وإدانة األساليب الوحشية التي تمارسها قوات االحتالل تدعو  .3
اإلسرائيلي في فلسطين يوميًا من تدمير للمنازل على رؤوس أصحابها، وقتل وتشريد 

ا يجعل األطفال الفلسطينيين يعيشون باستمرار في بيئة مجافية لألطفال والنساء، مم
للصحة البدنية والنفسية واالجتماعية ويتعرَّضون يوميًا إلى عملية تدمير منتظمة لكيانهم 

  الصحي والنفسي؛ 

 مختلف الدول على تقديم الدعم التقني والمالي لتطوير برامج من أجل التغلُّب على تشجِّع  .4
فسية لألطفال في البلدان التي عانت وتعاني من ويالت الحصار واالحتالل المشاآل الن

  والصراعات على اختالف أشكالها؛

  . إلى المدير اإلقليمي وضع مؤشِّرات للبيئات الصحية لألطفال، ونشرها ورصدهاتطلب  .5

  
  


