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  ةاالستراتيجية اإلقليمية لصحة البيئ

  موجز تنفيذي
بتقدمي   2014 -2019اصحة البيئة وخلطة العمل اخلاصة لرئيسي لالستراتيجية اإلقليمية ليتمثَّل الغرض ا .1

الدعم لبلدان اإلقليم يف ما تبذله من مساعٍ متالت األمراض والوفيات سقة ومتعددة القطاعات لتقليص معد
الباكرة اليت تنجنات وإىل م عن املخاطر البيئية. وقد استندت االستراتيجية اإلقليمية إىل مراجعة صارمة للبي

ع عليها املشاركون يف احلصيلة اليت أمجن أجريين إقليميتيمشاورت يحجمحول  2012و 2011تا يف عام 
ا من عبء املخاطر البيئية وما يت مرضيصل ،بلدان اإلقليم  ر االعتبار حاجةظَكما أخذَت االستراتيجية بن

مة الصحة ملنظمة الصحة العاملية، وبرنامج العمل العام ملنظ ةالتعاون القُطري اتالدعم التقين، واستراتيجي إىل
 .2019 – 2014العاملية 

2. ا 2019-2014م االستراتيجية إطاراً للعمل خالل الفترة وتقد ح األدوار واملسؤوليات اليت تضطلعوتوض ،
العام ليتمكَّن من تقييم  الصحي الدول األعضاء ومنظمة الصحة العاملية من حيث تعزيز القدرات يف القطاع

ورالقطاع الصحي يف  دور وتعزيز وتقوية محالت التوعية وبناء الشراكات ؛البيئيةد وتنظيم وإدارة املخاطر ص
خذها القطاعات املعنية واألطراف اليت تقدم خدمات صحة اإلجراءات اليت تت وتنسيقجمال حشد املوارد 

لدعم األطراف  املعايري واملقاييس والدالئل اإلرشادية وأدوات التقييم الالزمةتزويد القطاع الصحي بو ؛البيئة
 إدراج تدابري احلماية الصحية ضمن ما تقوم به من إجراءات تنموية. يف جمال املعنية

من العبء اإلمجايل لألمراض (والذي يتضمن أكثر من  %24إن املخاطر البيئية مسؤولة عن ما يقرب من  .3
اليت تضيع  DALYجز مليون سنة من سنوات العمر املصححة باحتساب مدد الع 38مليون من الوفيات و

ضح األثر الصحي للمخاطر البيئية من حيث األمراض السارية كل عام) يف إقليم شرق املتوسط. ويت
هذه  توزيع بلدان اإلقليم يفاموعات الثالث يف اإلقليم. وقد مت  بلدان واألمراض غري السارية يف مجيع

اموعات استناداً إىل مؤشرات وحصائل الصحة العمومية، وإىل أداء النظُم الصحية، وإىل اإلنفاق عليها. 
عبء األمراض البيئية املنشأ، ومن هنا فإن هذا التوزيع مالئم أيضاً على طبق توزيع البلدان إىل جمموعات نوي

 ألغراض االستراتيجية اإلقليمية.

من سكان اإلقليم، يصل العبء السنوي لألمراض البيئية  %7ويف بلدان اموعة األوىل؛ واليت يعيش فيها  .4
نسمة (وبتكلفة إمجالية  1000سنة من سنوات العمر املصححة باحتساب مدد العجز لكل  25.4املنشأ إىل 

كثر عوامل اخلطر البيئية الرئيسية الناتج احمللي اإلمجايل). وأ مليار دوالر أمريكي كل عام من 26.5 قدرها
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ساهم . إذ تبات بيئيةالنامجة عن مسب واإلصاباتوظروف اإلسكان هي تلوث اهلواء، يف هذه البلدان شيوعاً 
غري الساريةى يف عبء األمراض عوامل اخلطر هذه مسامهة قصو. 

من سكان اإلقليم، يصل العبء السنوي لألمراض البيئية  %44ويف بلدان اموعة الثانية، واليت يعيش فيها  .5
 ةة (وبتكلفة إمجاليمنس 1000سنة من سنوات العمر املصححة باحتساب مدد العجز لكل  39.3املنشأ إىل 

الناتج احمللي اإلمجايل). وأكثر عوامل اخلطر البيئية الرئيسية  مليار دوالر أمريكي كل عام من 71.5قدرها 
. إذ نفاياتهي املياه واإلصحاح، وتلوث اهلواء، والتعرض للمواد الكيميائية ولل بلدان هذه اموعة يف شيوعاً

 كل من عبء األمراض السارية واألمراض غري السارية. تساهم عوامل اخلطر هذه يف

من سكان اإلقليم، يصل العبء السنوي لألمراض البيئية  %49ويف بلدان اموعة الثالثة، واليت يعيش فيها  .6
نسمة (وبتكلفة إمجالية  1000سنة من سنوات العمر املصححة باحتساب مدد العجز لكل  94.4املنشأ إىل 

الناتج احمللي اإلمجايل). وأكثر عوامل اخلطر البيئية الرئيسية شيوعاً مليار دوالر أمريكي كل عام من  45قدرها 
. إذ تساهم عوامل نفاياتاء واإلصحاح، وتلوث اهلواء داخل املباين، والتعرض للمواد الكيميائية وللهي امل

 اخلطر هذه مسامهة كبرية يف عبء كلٍ من األمراض السارية وغري السارية.

تلوث و املياه واإلصحاح والصحة؛ :التاليةبيئة يف ااالت الة لصحوتوضح االستراتيجية سبع أولويات  .7
؛ صحة البيئةيف إدارة الطوارئ و ؛وخدمات صحة البيئة النفاياتإدارة و السالمة الكيميائية؛و؛ اهلواء

والصحة. ومن بني اإلجراءات اليت  )املضمونة االستمرار( املستدامة التنميةو التغير املناخي والصحة؛و
تقييم أداء القطاع واملياه واإلصحاح، قطاع املؤشرات اخلاصة ب دصريقترح تنفيذها يف ااالت املذكورة: 

والتقييم  دصرإصدار التشريعات والو ؛حتديث اللوائح واملمارسات اإلدارية الوطنيةواملعين بالصحة والبيئة، 
برامج وشراكات تستهدف تقليص املخاطر من أجل السالمة الكيميائية وإدارا، وبناء  ووضع ؛لتلوث اهلواء

النفايات التقييم آلثار و دصرإصدار التشريعات والو ؛)2005أحكام اللوائح الدولية ( القدرات الالزمة لتنفيذ
تطوير القدرات يف القطاع الصحي من أجل إدارة خدمات صحة البيئة أثناء الطوارئ، مع و على الصحة؛

ب واالستجابة تطوير القدرات يف جمال التأهوتقدمي تلك اخلدمات يف مرافق الرعاية الصحية أثناء الطوارئ؛ 
وتعزيز وقياس  التأثريات الصحية للتغري املناخي؛على الصعيد الوطين يف قطاع الصحة العمومية من أجل إدارة 

مبراعاة األبعاد  على القطاع الصحي (خضرنة) ، وإضفاء اخلضرةاملستدامةاملكاسب الصحية النامجة عن التنمية 
 .واالجتاهات البيئية

األولويات واختاذ اإلجراءات املناسبة لتحفيف آثار املخاطر البيئية، البد لوزارات  ومن أجل التصدي هلذه .8
مع القطاعات األخرى  بالتنسيقوالوساطة  اإلدارة واإلشراف الصحة يف بلدان اإلقليم من االضطالع بدور

الدور ى د عليؤكِّ القطاعاتالبلدان املعنية. ومن الضروري اعتماد أسلوب تعاوين متعدد حكومات يف 
وكمة ومسؤوليات الترصد، إىل جانب احلمالت اإلعالمية من حيث احلَم االع يقطاع الصحلل القيادي

والتوعية وحتفيز الوكاالت األخرى املتخصصة يف خدمات صحة البيئة. وستقدم منظمة الصحة العاملية الدعم 
 هذه اإلجراءات.ختاذ ساندا الملالتقين للدول األعضاء 
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 مقدمة
من عبء األمراض، ويشمل ذلك أكثر من  %24احملددات البيئية للصحة هي املسؤولة عن ما يقرب من  إن .9

تضيع كل عام  اليت DALY )1(مليون سنة من سنوات العمر املصححة باحتساب مدد العجز 38مليون وفاة و
سنوات العمر املصححة الوفيات وحتويل القتصادي، ميكن من املنظور ا). و1يف إقليم شرق املتوسط (
ر هذه وأكثر ما تؤثِّ. )2(مليار دوالر أمريكي كل عام 144بلغ ة تقدر مبسنوي خسارةباحتساب مدد العجز إىل 

يف مناطق ملوثة أو فيها نظُم  ونويعمل ونالضائعة على األطفال والنساء ممن يعيشالعمر سنوات الوفيات و
بيئية هشضون ألخطار ة، وممن يتعرعوامل بيئية متنوعة.تسببها  ،ض غريهمأكرب مما يتعر 

لعبء الذي البيئية من احملددات الرئيسية للصحة طيلة دورة احلياة، كما أن ضخامة اللمخاطر إن التعرض  .10
صل ا من خماطر ي للتعرضات البيئية وما يتة بالبيئة يعين أن من غري املمكن التصدتلقيه األمراض ذات الصل

لكلٍ واحد منها لوحده. ومن الضروري اعتماد وتنفيذ أسلوب متكامل ي التصدمت  ياً فعاالً إذا ماتصد صحية
الجتماعية والبيئية اعوامل الد بني جيمع بني "البيئة وبني الصحة العمومية"، وفيه إدراك للتفاعل املتبادل واملعقَّ

ة ملثل هذا األسلوب املتعدد القطاعات يف مناسبات املاسوالسلوكية والبيولوجية. وقد مت اإلعالن عن احلاجة 
يف  2013ها املؤمتر العاملي الثامن حول تعزيز الصحة الذي عقد يف حزيران/يونيو آخرعديدة، وكان 

ومؤمتر  20حول التنمية املستدامة ريو +  2012األمم املتحدة الذي عقد يف عام اجتماع هلسنكي، فنلندا، و
. ولكي 2011الرفيع املستوى حول الوقاية من األمراض غري السارية ومكافحتها الذي عقد عام األمم املتحدة 

ة إىل وزارات الصحة داملسن هامينجح هذا األسلوب املتعدد القطاعات، البد من إعادة النظر يف األدوار وامل
 والقطاعات احلكومية األخرى.

تتصدى األمراض السارية وطيدة تارخيياً، والقيام باإلجراءات اليت إن البينات اليت تربط بني املخاطر البيئية و .11
الت املرض والوفيات اليت تترافق مع ي إىل تقليص كبري يف معد، وقد يؤدذه املخاطر له مردود عالٍهل

مثل هذا  ضحاألمراض املنقولة باملاء، ومع األمراض املنقولة بالغذاء، ومع األمراض املنقولة بالنواقل. ويت
االجتاه، على سبيل املثال، عند تتبم احملرنات ذات الصلة املرامي اإلمنائية لأللفية يف حتقيقز ع التقدمث إن البي .

لى سبيل املثال، حول املخاطر البيئية وارتباطها باألمراض غري السارية وباإلصابات تتطور تطوراً سريعاً، فع
جممل من  %16)، وتشري التقديرات إىل أن 2ى إىل البيئة(عزت السرطان تفإن ما يقرب من خمس جممل حاال

عالية  يعطي نتائج ). واختاذ اإلجراءات اليت تستهدف هذه العوامل3ئة (األمراض القلبية الوعائية تعزى إىل البي
املرور والسموم ي إىل تقليص كبري يف عبء املرض املرافق لتلوث اهلواء والضجيج وحوادث املردود وقد تؤد

 ة.ريواملخلفات اخلط واإلشعاع الكيميائية

12. ا اليت تضم االستراتيجية من أجل هذه نتها إن األولويات واالجتاهات االستراتيجية واإلجراءات ذات الصلة
املشكلة يف اإلقليم،  حجمىل إتستند  2019- 2014االستجابة للمحددات البيئية للصحة يف اإلقليم يف الفترة 

                                                 
"املفعمة بالصحة"، كما ميكن ميكن النظر إىل سنة واحدة من سنوات العمر املصححة باحتساب مدد العجز على أا سنة واحدة ضائعة من احلياة   1

النظر إىل جمموع هذه السنوات لدى جممل السكان، وهو ما يدعي بعبء املرض، على أنه قياس للفجوة بني الوضع الصحي احلايل والوضع الصحي 
  املثايل الذي يعيش فيه مجيع السكان ليصلوا إىل سنٍ متقدمة وهم خالون من األمراض ومن العجز.

تقديرات متحفِّظة جداً، فإن سنوات العمر املصححة باحتساب مدد العجز اليت تضيع تعادل الناتج احمللي اإلمجايل للدول األعضاء يف  استناداً إىلو  2
  اإلقليم ملدة عام واحد.
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ما أبدته لى البينات العلمية املتوافرة يف الوقت الراهن، وعلى املربرات اخلاصة بالتدخالت املقترحة، وعلى وع
الت املالئمة، وعلى االتفاقيات اإلطارية الدولية واإلقليمية امللزمة املوجودة لتدخا البلدان من حاجتها إىل

املراجعة الصارمة للبينات وإمجاع اخلرباء استخداماً بالفعل يف الوقت احلاضر. وقد مت استخدام كلٍ من 
منهجياً إلعداد االستراتيجية، من أجل حتديد حجم وجسامة املشكلة من حيث عبء األمراض النامجة عن 

ا البلدان يف استراتيجيات ذَعوامل اخلطر البيئية. كما أخت االستراتيجية يف االعتبار األولويات اليت حدد
 2019- 2014الثاين عشر  مت معها، ومع برنامج العمل العامَءية، وتواملعاطرية ملنظمة الصحة الالتعاون القُ

؛ هذا 2012وتشرين الثاين/نوفمرب  2011ومع نتائج وتوصيات مشاورتين إقليميتين عقدتا يف حزيران/يونيو 
الذي  20+ ريو واإلقليمية مثل مؤمترضت عنها املؤمترات الدولية احلصائل اليت متخاألخذ باالعتبار إىل جانب 

اعتمدا مجعية الصحة العاملية واللجنة اإلقليمية لشرق املتوسط  اليت )3(، والقرارات2012عقد يف عام 
 واملنظمات الدولية األخرى.

 األغراض واإلطار االستراتيجي

سق لتقليص عبء املرض والعجز ملتيتمثَّل الغرض العام لالستراتيجية بتقدمي الدعم لبلدان اإلقليم يف سعيها ا .13
واملوت املبكر الناجم عن املخاطر البيئية، وذلك عر ما يلي:ب 

 تقليص األمراض السارية ذات الصلة بالبيئة؛ •
 مكافحة املخاطر البيئية لألمراض غري السارية ولإلصابات؛ •
• موعات السكانية األكثر تعربالبيئة؛ضاً للمخاطر من األمراض ذات الصلة محاية ا 
 التأهب للطوارئ واالستجابة ملقتضياا. ه يفالنظام الصحي على التحمل وتعزيز قدراتوقُدرة  مرونةتقوية  •

 ولتحقيق هذه األغراض، سيتم اتباع اإلطار االستراتيجي التايل: .14

 وتنظيم وإدارة املخاطر البيئية؛ دصورتعزيز قدرات قطاع الصحة العمومية لتقييم  •
تقوية محالت التوعية وبناء الشراكات وأدوار القيادة يف القطاع الصحي من أجل حشد املوارد واختاذ  •

ل القطاعات املعنية ومقدبة؛ئيخدمات صحة الب ميإجراءات تآزرية من ق 
وأدوات التقييم لتحفيز األطراف املعنية لقطاع الصحي باملعايري واملقاييس والدالئل اإلرشادية ا تزويد •

 إلدراج تدابري احلماية الصحية ضمن اإلجراءات التنموية لديهم.

خارج نطاق صحة البيئة يستهدف إطار العمل التعاطي مع حقيقة أن هناك الكثري من جوانب خدمات  .15
تفويض وكالة واحدة. لذا أصبح من الضروري اعتماد أسلوب تعاوين متعدد الوكاالت يؤكّد على قيادة 

مة ومسؤوليات الترصد، إىل جانب محالت التوعية والتحفيز للوكاالت وكَلحلقطاع الصحة العمومية 
 األخرى اليت تقدم خدمات صحة البيئة التخصصية.

                                                 
، 19-61، ج ص ع25-64، ج ص ع25-63، ج ص ع26-63والقرارات التالية هلا صلة خاصة باالستراتيجية: قرارات مجعية الصحة العاملية: ج ص ع  3

  .10-/ق58، ش م/ل إ8/ق55، ش م/ل إ8- /ق50، ش م/ل إ8-/ق49، ش م/ل إ9-/ق47وقرارات اللجنة اإلقليمية لشرق املتوسط: ش م/ل إ
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  يف اإلقليم ةالبيئ ةوضع صح
 عبء األمراض ذات الصلة بالبيئة يف جمموعات البلدان

ختتلف بلدان اإلقليم اختالفاً كبرياً يف ما بينها من حيث األوضاع الصحية والبيئية والدميغرافية واالقتصادية  .16
بلدان  تمسمثاالً جيداً على هذا التنوع من حيث التأثري البيئي. وقد قُ 1االجتماعية فيها. ويقدم الشكل 

ة العمومية وأداء النظُم الصحية واإلنفاق على استناداً إىل مؤشرات وحصائل الصح إىل جمموعات اإلقليم
لتقسيم إىل مع البلدان على النحو املالئم، كما ميكن تطبيق ذلك ا العمل)، وذلك من أجل توجيه 4الصحة (

االستراتيجية غراض البيئي املنشأ، مما جيعل هذا التقسيم مناسباً أيضاً أل عبء املرض استناداً إىلجمموعات 
 اإلقليمية.

ق التطور االقتصادي واالجتماعي يف بلدان اموعة األوىل تقدماً ملحوظاً يف السنوات األخرية، حقّ وقد .17
موعة يدعمها يف ذلك دخل مرتفع وخدمات جيمن سكان  %7دة لصحة البيئة، ويعيش يف بلدان هذه ا

من سنوات العمر املصححة  سنة 25.4اإلقليم، مع تقدير للعبء السنوي للمرض البيئي املنشأ فيها إىل 
ى إىل املخاطر البيئية). عزوفاة حتدث كل عام وت 25  300باحتساب مدد العجز لكل ألف نسمة (إذ يقدر أن 

ن عوامل اخلطر البيئية مثل أ) يف قاعدة معطيات منظمة الصحة العاملية، 2013وتشري املعطيات املتوافرة حالياً (
ذات  واإلصابات النامجة عن مسببات بيئية ية، وأوضاع اإلسكانللمواد الكيميائ ضالتعرخماطر تلوث اهلواء و

ه تمن ما قد وصفَ أمهية أكثر بات بيئيةالنامجة عن مسب يف عبء األمراض غري السارية واإلصابات إسهام
التقارير اليت صدمماثلة)، كما لوحظت نتائج 2008ت عام (ر ي الذي مت يف التقييم الكمراً للمخاطر مؤخ

 ).7، 6البيئية اليت دد الصحة يف إحدى البلدان النمطية يف هذه اموعة (
  

  

  

  

  

  

  

 2008إىل عوامل بيئية لكل مئة ألف نسمة من سكان إقليم شرق املتوسط  ى. إمجايل الوفيات اليت تعز1الشكل 
  )4() 5املصدر: املرصد الصحي العاملي ملنظمة الصحة العاملية (

                                                 
ذات الصلة املرصد الصحي العاملي ملنظمة الصحة العاملية، والكثري من املعطيات حول صحة البيئة يف هذا التقرير مستمدة منه، باستثناء املعطيات  4

  بفلسطني.
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18. موعة الثانية معظم البلدان املتوسطة الدخل اليت طورت بنية حتتية معقولة لتقدمي خدمات وتضم بلدان ا
من سكان  %44ة، إال أا التزال تواجه العوائق من حيث املوارد. ويعيش يف بلدان هذه اموعة ة البيئصح

 رسنة من سنوات العم 39.2يصل إىل اإلقليم، والعبء السنوي التقديري لألمراض البيئية املنشأ فيها 
وفاة حتدث سنوياً وتعزى إىل خماطر  372 200املصححة باحتساب مدد العجز لكل ألف نسمة (إذ يقدر أن 

ت منظمة الصحة العاملية جبالء إىل أن عوامل بيئية ميكن تعديلها). وتوضح املعطيات املتوافرة يف قواعد معطيا
خدمات  تردي جودةمن األمراض السارية واألمراض غري السارية. ويف حني أن  هم يف كلٍاخلطر البيئية تسا

ساهم يف عبء األمراض السارية يف بعض بلدان ي يذال ر البيئي الكبريطاخلعامل هو زال ياملياه واإلصحاح ال
ك اجتاهاً متزايداً ومتفاقماً لتلوث اهلواء إىل جانب عوامل خطر أخرى (عصرية) هذه اموعة، فإن هنا

 مسؤولة عن ارتفاع عبء األمراض غري السارية.

عوائق كبرية أمام حتسني النتائج الصحية لسكاا، وذلك نتيجة البلدان اليت تواجه اموعة الثالثة  ضموت .19
اليت تقف يف  ، والصراعات، وغريها من التحدياتيةت السياسان املوارد املخصصة للصحة، واالضطرابادلفق

وسط العبء متما يقرب نصف سكان اإلقليم يف بلدان هذه اموعة، ويقدر أن  طريق التنمية. ويعيش
سنة من سنوات العمر املصححة باحتساب مدد العجز لكل  94.4الناجم عن األمراض البيئية املنشأ يصل إىل 

ات إىل ريقدشري التيعادل أربعة أضعاف العبء املقدر يف بلدان اموعة األوىل (إذ ت ألف نسمة، وهو ما
إىل املخاطر البيئية). وتشري املعطيات املتوافرة يف قواعد معطيات منظمة  ىعزوفاة سنوياً ت 693  900 حدوث

أن عوامل اخلطر البيئية التقليدية تساهم مسامهة ضخمة يف كلٍ من األمراض إىل الصحة العاملية بوضوح 
قلة إتاحة اإلمداد باملياه واإلصحاح وتلوث اهلواء داخل املباين السارية واألمراض غري السارية. إذ أن 

 من عبء األمراض البيئية املنشأ. %50مسؤوالن عما يقرب من 

ر على احتياجاا متعددة يف اإلقليم تعاين من ظروف الطوارئ، مما قد يؤثِّ ومن اجلدير بالتنويه أيضاً أن بلداناً .20
 يف صحة البيئة وعلى وضعها يف تقسيم البلدان إىل اموعات السابقة الذكر.

 قضايا صحة البيئة يف استراتيجيات التعاون القُطرية ملنظمة الصحة العاملية

الدول األعضاء  معه عملها وج تليتاالرئيسية يف منظمة الصحة العاملية  الوثائقمن  ةإن استراتيجية التعاون القُطري .21
ف على . وهي أداة لتقييم الوضع الصحي السائد وللتعرةالصحي التنميةلسياسة الصحية الوطنية وخطة ادعم  يف

ة العاملية ت منظمة الصحأجر 2012األولويات والتحديات واالحتياجات الصحية على الصعيد الوطين. ويف عام 
، ومن بينها مجيع البلدان األعضاء بلداً 116يف  حتليالً على الصعيد العاملي تناول استراتيجيات التعاون القُطرية

) قد اعتربت أن %67يف إقليم شرق املتوسط؛ واتضح أن أكثر من ثلثي استراتيجيات التعاون القُطرية تلك (
 ).8( ألولويات الصحيةواإلصحاح من ا النفاياتسالمة املياه وإدارة 

22. وقد تت مراجعة استراتيجيات التعاون القُطرية جلميع بلدان اإلقليم مع حتليلها ملعرفة مدى ظهور وأمهية م
القضايا والربامج البيئية يف كلٍ منها، وللتحقق من أن عوامل اخلطر البيئية قد مت حتديدها وأخذها باحلسبان يف 

ستراتيجيات. ويف غالب هذه االة املوضحة يف وثائق صحة البيئ قضايا 1لخص اجلدول يالقطاع الصحي. و
والسالمة النفايات األحيان تنظر القطاعات الصحية يف اإلقليم إىل أن اإلمداد باملياه واإلصحاح وإدارة 

إليه  مع ما توصل يف الغالب األعم منه ى ذلكالكيميائية والطوارئ هي عوامل اخلطر البيئية الرئيسية، ويتماش
باملياه وباإلصحاح وبالصحة يات ذات الصلة التحليل الذي أجري على الصعيد العاملي. كما ظهر أن التحد
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والسالمة الكيميائية يف  النفايات). وظهرت قضايا إدارة %78.3بلداً ( 18بيئة لدى الصحة يف ية وولاألهلا 
إستراتيجية من إستراتيجيات التعاون  20دت )، كما أكّ%82.6( من استراتيجيات التعاون القُطرية 19
ظهر تلوث يف بلدان اإلقليم. ومل ي ب للطوارئ والكوارث واالستجابة هلا كأولويةعلى التأه )%87(طرية القُ

ن ير يف بلده)، أما التغري املناخي فظَ%45بلدان ( 10ية يف استراتيجيات التعاون القُطرية إال يف واهلواء كأول
مجاً عن فقدان الوعي بأمهيتهما ومن احملتمل أن يكون سبب اخنفاض مرتبة هذين العاملني نا). %9ني (اثن

صد غري الكايف ملا هلما من تأثريات صحية.والر 

  . قضايا صحة البيئة ذات األولوية يف استراتيجيات التعاون القُطرية1اجلدول 
  

املاء   الفترة الزمنية  البلد
  واإلصحاح

املواد الكيميائية 
  لنفاياتا و

التأهب   التغير املناخي  تلوث اهلواء
  للطوارئ

  ×       ×  2013-2009  أفغانستان
  ×          2010-2005  البحرين
  ×        ×  2011-2006  جيبويت

      ×    ×  2014-2010  مصر
  ×    ×      2014-2010  مجهورية إيران اإلسالمية

  ×    ×  ×  ×  2017-2012  العراق
  ×    ×  ×  ×  2013-2008  األردن
  ×      ×    2009-2005  الكويت

  ×    ×  ×  ×  2015-2010  لبنان
  ×    ×  ×  ×  2015-2010  ليبيا

  ×          2013-2008  املغرب
  ×  ×    ×  ×  2015-2010  عمان

  ×    ×  ×  ×  2009-2005  باكستان
  ×      ×  ×  2013-2009  فلسطني

        ×  ×  2009-2005  قطر
  ×      ×  ×  2011-2006  اململكة العربية السعودية

  ×      ×  ×  2014-2010  الصومال
  ×      ×  ×  2013-2008  السودان

  ×    ×  ×  ×  2013-2008  اجلمهورية العربية السورية
  ×  ×  ×  ×  ×  2014-2010  تونس

  ×    ×      2009-2005  اإلمارات العربية املتحدة
        ×  ×  2013-2008  اليمن
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  صحة البيئة يف اإلقليميف الرئيسية األولويات 
  حتديد األولويات

يف ضوء التحليل الذي أسلفنا ذكره لعبء املرض، والستراتيجيات التعاون القُطرية، وللحاجات املعلنة،  .23
، صحة البيئةباعتبارها أولويات يف االستراتيجية اإلقليمية ل ىسبعة جماالت للعمل التقين يوصهناك فإن 

 ؛الطوارئو ؛ النفاياتإدارة و ؛يةالسالمة الكيميائو ؛جودة اهلواءو ؛وهذه ااالت هي: املياه واإلصحاح
وسنتناول يف الفقرات التالية بالتفصيل الوضع الراهن يف اإلقليم،  والتنمية املستدامة. ؛التغري املناخيو

 ية اليت ينبغي القيام ا يف هذه ااالت.وواألغراض، واإلجراءات ذات األول

  املاء واإلصحاح والصحة
 حملة عن املشكلة

 2012ك بني منظمة الصحة العاملية واليونيسيف للقطاع املعين باملاء واإلصحاح لعام رد املشتصالريشري برنامج  .24
عن الركب يف حتقيق أهداف املرمى  تتخلفاموعة الثالثة وبعض بلدان اموعة الثانية  إىل أن مجيع بلدان

؛ وأن مجيع بلدان اموعة األوىل وبعض )9باملياه واإلصحاح ( اخلاصالسابع من املرامي اإلمنائية لأللفية 
م خدمات دت فيها نظُم إدارية جيدة تقدامي املرسومة هلا وتوطّربلدان اموعة الثانية قد حققت بالفعل امل

اإلمداد باملياه واإلصحاح جلميع السكان. وهناك حتديات متفاوتة تواجه بلدان اإلقليم وهي تبذل جهودها 
 احلصائل يف الصحة العمومية:واملعين باملياه واإلصحاح لتحسني أداء القطاع 

• تتراوح نسب الذين %76و %8 نة واإلصحاح بنيب السكان الذين اليزالون دون إتاحة للمياه احملسونس ،
الصومال والسودان واليمن  يف البلدان التالية:وذلك ، %76و %16ال يصلون إىل اإلصحاح بين 

 ؛)2(اجلدول  وأفغانستان والعراق واملغرب وباكستان وجيبويت

• القوية واإلطار التنظيمي  اتالسياس غيابيات بسبب تواجه استدامة خدمات املياه واإلصحاح التحد
 ؛املتينةاملتعمم النطاق، وغياب أسس التمويل 

• ظُم إدارة جودة وسالمة مياه الشرب تتا تفاعلية ومبعثرة األجزاء، والتزال قَسم نبأد التطوير يف معظم ي
لوكاالت اليت تعمل يف قطاع الصحة العمومية وذات صدية لاألدوار التنظيمية والتر بلدان اإلقليم، أما

موعة عف يف بلدان االضوتعاين من  ،الصلة بسالمة املياه فإا غائبة على األغلب يف بلدان اموعة الثالثة
 الثانية؛

تتناقص وفرة املياه يف املنازل تناقصاً متواصالً نتيجة شح املياه، ويتفاقم ذلك التناقص بالتغير املناخي  •
ض السكان ، مما يعراتوبالنمو السكاين؛ وهكذا يعاين الكثري من نظُم اإلمداد باملياه من االنقطاع

ن يف إجراءات الصيانة اليت تضم يالتدنعن ، أو يتهاأو عدم كفا املياهلة لتهديدات صحية نامجة عن ق
 ؛، أو عن كليهما معاًسالمة املياه
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يف الزراعة ويف تطبيقات أخرى، سواًء وفق اللوائح التنظيمية أو خارج الصرف الصحي إن استخدام مياه  •
استراتيجية مؤكدة تستخدم على نطاق واسع يف اإلقليم من أجل التكيف مع  ،إطار تلك اللوائح التنظيمية

ض السكان ملخاطر صحية وخيمة ما مل يعرالصرف الصحي شح املياه الطبيعية؛ إال أن استخدام مياه 
 تتخذ إجراءات إدارية تضمن سالمتها؛

 من البلدان. كثرياليعد نقص إتاحة مرافق املياه واإلصحاح يف املدارس مصدراً للقلق يف  •

 األغراض

 يف جمال املياه واإلصحاح هي: اليت حددا االستراتيجيةإن األغراض  .25

 وتقييم أداء القطاع الصحي واملياه واإلصحاح واحلصائل يف الصحة العمومية؛ رصد •

 إعداد وتقدمي توجيهات مستندة إىل البينات ووضع أهداف ترتكز على الصحة؛ •

 نظم املياه واإلصحاح؛له صلة ب تقوية األدوار التنظيمية والترصدية لقطاع الصحة العمومية مما •

يارات من ة وتفعيل أفضل االستراتيجيات واخلتقوية قدرات البلدان للقيام مبراجعات استراتيجية، وصياغ •
 الصرف الصحياآلمن ملياه  الربامج يف جماالت جودة املياه وسالمتها، واألمن املائي والصحة، واالستخدام

. 
  

  . السكان احملرومون من اإلتاحة احملسنة للماء واإلصحاح2اجلدول 
  )%اإلصحاح (  )%املياه (  البلد

  72  39  أفغانستان

  39  8  جيبويت

  16  15  العراق

  30  18  املغرب

  53  9  باكستان

  76  70  الصومال

  76  45  السودان

  47  45  اليمن

 )9التحديث ( – 2013ز يف اإلصحاح ومياه الشرب التقدم احملراملصدر: منظمة الصحة العاملية/اليونيسيف: 
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 يةواإلجراءات ذات األول

 يف جمال املياه واإلصحاح هي: اليت حددا االستراتيجية إن اإلجراءات ذات األولوية .26
 

منظمة الصحة إجراءات تتخذها   إجراءات تتخذها البلدان  األولوية
  العاملية

املياه واإلصحاح وتقييم قطاع  رصد
  أدائه يف محاية الصحة

حتديث اللوائح الوطنية واملمارسات 
ي للتحديات وعوامل اإلدارية للتصد

اخلطر ذات األولوية يف جمال املياه 
  واإلصحاح

إعداد تقرير وطين كل عامني حول 
تقييم وحتليل قطاع املياه 

  واإلصحاح
وظائف الترصد يف الصحة  تنشيط

العمومية يف جمال توافر مياه الشرب 
الصرف واستخدام مياه  اوجود
يف الزراعة ويف  املستصلحة الصحي

  التطبيقات األخرى
إعداد وتنفيذ خطط لتوسيع نطاق 
خدمات املياه واإلصحاح والصحة 
لتشمل احملرومني منها وحتسني تلك 
اخلدمات ملن يعانون من عدم 

  هاكفايت
ل وحوطنية  سياساتإعداد 

ي أمن مياه املنازل من متطلبات تلب
  أجل الصحة

حتديث املعايري الوطنية جلودة مياه 
إدارة مياه الشرب ونظم الشرب 

للوصول إىل اإلدارة الوقائية لسالمة 
  املياه (أي خطط سالمة املياه)

حتديث وتفعيل املعايري الوطنية 
الصرف إلعادة استخدام مياه 

وتنفيذ نظم إدارة  الصحي
الصرف م اآلمن ملياه االستخدا

  يف الرياملستصلحة  الصحي

توسيع نطاق "حتليل وتقييم 
على النطاق  اإلصحاح ومياه الشرب

ربنامج مواصلة العمل ب" والعاملي
ك لرصد وضع راملشتالرصد 

قطاعات اإلمداد باملياه واإلصحاح 
تقييم أثر تلك وإعداد التقارير عنها و

  النظُم على الصحة

 الدعم التقين ميبناء القدرات وتقد
للبلدان من أجل حتديث ما لديها 
من معايري وطنية حول جودة مياه 
الشرب استناداً إىل الدالئل 
اإلرشادية ملنظمة الصحة العاملية 
حول جودة مياه الشرب ولتيسري 
تطبيق تلك املعايري ضمن خطط 

  سالمة املياه

بناء القدرات وتقدمي الدعم التقين 
للبلدان من أجل حتديث ما لديها 
من معايري وطنية حول إعادة 

 الصرف الصحياستخدام مياه 
استناداً إىل الدالئل اإلرشادية ملنظمة 

إعادة  الصحة العاملية حول
ومن أجل وقاية الصحة االستخدام، 
عملية إعادة  أثناءالعمومية 
ل تطبيق وذلك من خالاالستخدام 

  خطط وقائية لسالمة اإلصحاح.
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  جودة اهلواء
 حملة عن املشكلة

يواصل تلوث اهلواء فرض ديد خطري على صحة كل فرد يف البلدان النامية واملتطورة على حد سواء. ولئن  .27
جلهاز التنفسي وجبهاز القلب واألوعية. باكان نطاق التأثريات الصحية واسعاً، فإنه يرتبط بصورة أساسية 

من جممل الوفيات النامجة عن مرض القلب اإلقفاري تعود أسباا  %22وتشري التقديرات إىل أن ما يقرب من 
ي االنسدادي رئوإىل تلوث اهلواء خارج املباين. كما أن ما يقرب من ثلث الوفيات النامجة عن املرض ال

ب من نصف الوفيات النامجة عن االلتهاب الرئوي لدى األطفال دون سن املزمن لدى البالغني، وما يقر
 اخلامسة تعود أسباا إىل تلوث اهلواء داخل املباين.

أن عدة بلدان يف اإلقليم ملنظمة الصحة العاملية املركز اإلقليمي ألنشطة صحة البيئة أجراه وقد أوضح تقييم  .28
). كما تظهر املعطيات املستمدة من قاعدة معطيات 10اهلواء (التزال بدون لوائح أو نظم كافية لرصد تلوث 

رير أبلغت امدينة يف العامل رفعت تق 1100حول تلوث اهلواء أن من بني  2011منظمة الصحة العاملية لعام 
مدينة  39كان هناك  (PM10)كرومتر يم 10اليت تقل أقطارها عن  يةميسفيها عن معلومات حول املادة اجلُ

اليت تقل اجلُسيمية القيم الوسطية السنوية للمادة  2فقط تنتمي إىل إقليم شرق املتوسط. ويعطي الشكل 
مكرومتر يف األقاليم الستة ملنظمة الصحة العاملية، وفيه نالحظ أن أعلى مستويات لتركيز  10أقطارها عن 

اجلُسيمية اب شبه التام للمعطيات حول املادة تلك اجلسيمات قد سجل يف إقليم شرق املتوسط. ونظراً للغي
كرومتر يف اإلقليم، فإن املعطيات اليت أعدت باستخدام مناذج حاسوبية وخرائط يم 2.5اليت تقل أقطارها عن 

املعدل ) تقدم بينات قوية على أن معظم البلدان يف اإلقليم تقريباً يتجاوز 12مستمدة من األقمار الصناعية (
اليت اجلُسيمية املوضح يف الدالئل اإلرشادية ملنظمة الصحة العاملية حول مستوى تركيز املادة  السنويالوسطي 

 كروغرام/متر مكعب).يم 10كرومتر (وهو يم 2.5تقل أقطارها عن 

  

  

  

  

  

  
 

موزعة وفق األقاليم يف منظمة  مكرومتر 10اليت تقل أقطارها عن اجلُسيمية للمادة املعدل الوسطي السنوي  .2الشكل 
  2008الصحة العاملية عام 

  )11تلوث اهلواء خارج املباين يف املدن ( -املصدر: منظمة الصحة العاملية 
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ماليني شخص ميوتون كل عام يف العامل بسبب تلوث اهلواء داخل املباين وخارجها.  6إن ما يقرب من  .29
وتشري تقديرات منظمة الصحة العاملية إىل أن تلوث اهلواء داخل املباين يف إقليم شرق املتوسط يقتل ما يقرب 

ضح أن تلخيصاً للوضع يف إقليم شرق املتوسط ويو 3). ويقدم الشكل 13شخص كل عام ( 145  000من 
مليون نسمة فيها حرق  170معظم تلك الوفيات حتدث يف بلدان اموعة الثالثة، واليت يواصل ما يقرب من 

. ورغم احلاجة إىل املزيد من البحوث لدراسة املدى احلقيقي هلذه )5(الوقود الصلب ألغراض الطبخ والتدفئة
دام الوقود غري النظيف للطبخ وللتدفئة آخذ يف املشكلة، فإن التقارير اليت صدرت حديثاً تشري إىل أن استخ

االزدياد، نتيجة لزيادة أسعار الوقود النظيف. أما املصادر الرئيسية لتلوث اهلواء داخل املباين يف بلدان 
 يف البيئة، ومواد البناء، وممارسات التدفئة.الذي ينتشر اموعتني الثانية والثالثة فهي دخان التبغ 

  يقتل ما يقرب من  يف املدنخارج املباين اهلواء وتشري تقديرات منظمة الصحة العاملية إىل أن تلوث  .30
تلخيصاً للوفيات اليت تعزى إىل  4) ويقدم الشكل 1شخص كل عام يف إقليم شرق املتوسط ( 117  000

، وخالفاً ملا عليه احلال يف تلوث اهلواء 2008تلوث اهلواء خارج املباين يف بلدان إقليم شرق املتوسط يف عام 
ؤثر على مجيع البلدان يف اموعات الثالث. إال أن بلدان تاهلواء خارج املباين  امللوثات يفداخل املباين، فإن 

ي اموعتني الثانية والثالثة هي أكثر تأثراً بتلوث اهلواء خارج املباين من بلدان اموعة الثالثة. واملصدر الرئيس
النبعاثات قها املركبات يف اهلواء، واللتلوث اهلواء خارج املباين يف إقليم شرق املتوسط هو االنبعاثات اليت تط

الصناعية وعواصف الرمال والتراب، واليت يزيد من خطورا التغري املناخي. وتشري التقديرات اليت أصدرها 
) إىل أن التأثري الصحي لتلوث اهلواء هو أكرب 12( 2012معهد القياسات والتقييم الصحي مؤخراً يف عام 

 مما تشري إليه التقديرات احلالية.بكثري 

  

  
   

                                                 
  .2010استناداً إىل معطيات مستمدة من املرصد الصحي العاملي: النسبة املئوية للسكان الذي حيرقون الوقود الصلب يف عام  5
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  نسمة يف إقليم شرق املتوسط 100 000. الوفيات اليت تعزى إىل تلوث اهلواء داخل املباين لكل 3الشكل 
  )14الصحة العاملية. املرصد الصحي العاملي (املصدر: منظمة 

  

 

 سنوات 5 أصغر من ¡   سنوات 5 أكرب من ¡
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  2008شرق املتوسط عام نسمة يف إقليم  100 000واء خارج املباين لكل . الوفيات اليت تعزى إىل تلوث اهل4الشكل 
  )15العاملي (املصدر: منظمة الصحة العاملية: املرصد الصحي 

  األغراض
 هي:يف جمال جودة اهلواء  اليت حددا االستراتيجية إن األغراض .31

تقوية القدرات التنظيمية واألدوار يف بناء الشراكات يف قطاع الصحة العمومية من أجل إعداد معايري  •
 جلودة اهلواء؛ها مبا يتماشى مع املعايري اليت وضعتها منظمة الصحة العاملية رصدوطنية جلودة اهلواء و

 إعداد وتقوية وظيفة الترصد يف قطاع الصحة العمومية مما له صلة جبودة اهلواء؛ •
 .الوعي لدى أصحاب الشأن املعنيني (مبا فيهم عامة الناس) حول خماطر تلوث اهلواء ىوتسمرفع  •

 اإلجراءات ذات األولوية

 ل جودة اهلواء هي:إن اإلجراءات ذات األولوية اليت حددا االستراتيجية يف جما .32

 

 

 سنوات 5 غر منصأ ¡   سنوات 5 أكرب من ¡
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منظمة الصحة  تتخذهاإجراءات   البلدان تتخذهاإجراءات   األولوية
  العاملية

وتقييم تلوث  دصرتنظيم و
  اهلواء من أجل محاية الصحة

إعداد وحتديث معايري وطنية جلودة 
اهلواء تتماشى مع الدالئل اإلرشادية 

  ملنظمة الصحة العاملية
 رصدالدعوة إىل إعداد وحتديث نظُم 
مجيع جودة اهلواء وتبادل املعطيات مع 

  أصحاب الشأن املعنيني
إعداد وتقوية وظيفة الترصد يف قطاع 
الصحة العمومية مما له صلة جبودة 
اهلواء، مع تقدير أثر تلوث اهلواء على 

  الصحة
رفع مستوى الوعي والدعوة الختاذ 

ألطراف املعنية إجراءات يقوم ا مجيع ا
ذات الصلة، ومنها النقل والطاقة 

  والدوائر الصناعية
بكر لتنبيه عامة إعداد نظام لإلنذار امل

الناس حول العواصف الترابية وغريها 
من امللوثات احمليطية اليت تؤثر على 

  جودة اهلواء

تقدمي الدعم للبلدان إلعداد وحتديث 
معايريها الوطنية جلودة اهلواء داخل 
املباين وخارجها مبا يتماشى مع الدالئل 
اإلرشادية ملنظمة الصحة العاملية حول 

  جودة اهلواء
تقوية القدرات يف قطاع الصحة العامة 

  لتقييم أثر تلوث اهلواء على الصحة
تقدمي الدعم للدراسات والبحوث 
التطبيقية للتعرف على التدخالت العالية 

ة ي للتحديات اإلقليمياملردود للتصد
  والوطنية يف جمال جودة اهلواء.

  السالمة الكيميائية
 حملة عن املشكلة

 البيئة، فإن هناك فجواترغم النطاق الواسع للمعارف العلمية حول أثر املواد الكيميائية على الصحة وعلى  .33
ل التعربا، وسا. ومن هنا فإن كبرية يف املعطيات حول استخدامها وانبعاثاالقصور الواضح ض هلا، وتأثريا

 ).17( اليزال يشوب الفهم العاملي ملدى تعقيد اآلثار البيئية للمواد الكيميائية

من سنوات العمر املصححة باحتساب مدد العجز يف العامل تعزى  %5.7من الوفيات يف العامل و %8.3إن  .34
6(ض للمواد الكيميائيةإىل التعر( ،ومل يج يف هذه التقديرات سوى عدد من املواد الكيميائية اليت توفرت در

). ورغم عدم 18احملتمل أن تكون التقديرات أقل من العبء احلقيقي (من حوهلا معطيات، ومن هنا فإن 
                                                 

يف التسممات وتتضمن تقديرات عبء املرض الذي يعزى إىل املواد الكيميائية التقديرات املستمدة من املصادر التالية: املواد الكيميائية اليت تساهم  6
ات ذاتية، وداء احلادة غري املقصودة، واملواد الكيميائية اليت تساهم يف التسممات املهنية غري املقصودة، ومضادات اهلوام اليت تساهم يف إصاب

خارج املباين، وامللوثات األسبستوس، واملواد املهنية املسرطنة للرئة، واملواد املهنية املسببة البيضاض الدم، واملادة اجلسيمية املهنية، وامللوثات للهواء 
  يخ يف مياه الشرب.للهواء داخل املباين اليت تنجم عن من احتراق الوقود الصلب، والتدخني الالإرادي، والرصاص، والزرن
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االجتاه نفسه هذا توافر التقديرات على املستوى اإلقليمي، فإن هناك ما يكفي من األسباب لالعتقاد بأن 
إلقليم، نظراً لالزدياد يف إنتاج املواد الكيميائية ويف التعرض هلا. وتشري التقديرات إىل أن إنتاج اينطبق على 

 ).17( 2020- 2012يف الفترة  %40املواد الكيميائية يف اإلقليم سيزداد مبقدار 

ت الصلة باملواد لقد صادق معظم بلدان اإلقليم على خمتلف االتفاقيات واملواثيق الدولية واملتعددة األطراف ذا .35
تردام وستوكهومل، واللوائح الصحية و، مثل اتفاقيات بازل ور(االتفاقيات البيئية املتعددة األطراف) الكيميائية
، دعت مجعية 2010)، واألسلوب االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية. ويف عام 2005الدولية (

، إىل إسهام أكرب للقطاع الصحي 2011لشرق املتوسط يف عام  الصحة العاملية، كما دعت اللجنة اإلقليمية
حىت اآلن  متتثلة للمواد الكيميائية. ومما يؤسف له أن معظم بلدان إقليم شرق املتوسط مل سليميف اإلدارة ال

يف إقليم  راًته منظمة الصحة العاملية مؤخ، وعلى سبيل املثال، فقد أشار مسح أجرتلك لتزامااالامتثاالً كامالً 
مل يتجاوز  2011شرق املتوسط إىل أن تنفيذ القدرات األساسية ذات الصلة باللوائح الصحية الدولية يف عام 

45% )19.( 

36. ما بلدان الشرحية املنخفضة وهناك العديد من التحديات اليت تواجه البلدان يف إقليم شرق املتوسط، والسي
يف ما يتعلق بالتعامل مع املواد  عندهم وغياب ثقافة السالمة ياب الوعي لدى عامة الناس،الدخل، وهي: غ

غياب قواعد املعطيات احملدثة واملوارد البشرية ذات اخلربة الالزمة لتنفيذ تقييم خماطر املواد والكيمائية، 
وليات املسؤ هابينيف ما  تداخليت تالكيميائية، وغياب أطر العمل التشريعية وآليات التنفيذ، والتفويضات ال

امللقاة على عاتق القطاعات واألطراف املعنية املتعددة حول إدارة املواد الكيميائية، والتأخري يف إنشاء آليات 
حول القضايا البيئية ن االتساق والتآزر، وغياب آليات متويل دولية لالتفاقيات املتعددة األطرافوطنية تضم. 

 األغراض

للمواد الكيميائية، وتقوية القدرات والكفاءات الوطنية الالزمة إلدارة املواد الكيميائية من  السليمةإن اإلدارة  .37
أجل محاية صحة اإلنسان والبيئة تتطلَّب استثماراً ضخماً وتطويراً لألساليب العملية اجلديدة للسالمة 

للسالمة الكيميائية وإدارا وفق  بةاليت حددا االستراتيجية بالنس الكيميائية. وميكن توضيح األغراض املتعددة
 ما يلي:

 للمواد الكيميائية ضمن برامج الصحة العمومية وإجراءاا؛ السليمةإدراج اإلدارة  •
• ظُم إقليمية ووطنية متكاملة للرإنشاء وتقوية ند الصحي والبيئي للمواد الكيميائية؛صد والترص 
 الكيميائية ونشره يف بلدان اإلقليم؛توسيع نطاق التقييم الدويل للمخاطر  •
 ؛)على اللصاقات تسميتهاكتابة ( االتساق بني تصنيف املواد الكيميائية وتوسيمها •
 .مجيع األطراف املعنيةملواد الكيميائية يساهم فيها اإنشاء برامج إقليمية لتقليص خماطر  •

 اإلجراءات ذات األولوية

 هي: السالمة الكيميائيةيف جمال  الستراتيجيةاليت حددا ا إن اإلجراءات ذات األولوية .38
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منظمة الصحة  تتخذهاإجراءات   البلدان تتخذهاإجراءات   األولوية
  العاملية

شراكات بناء إنشاء برامج و
لتقليص املخاطر يف السالمة 
الكيميائية وإدارا، يساهم 

  فيها مجيع األطراف املعنية

بناء القدرات الالزمة لتنفيذ 
اللوائح الصحية أحكام 
)، وتشمل 2005الدولية (

إنشاء وتعزيز مراكز وطنية 
  للمعلومات حول السموم.

الوطنية  ماتسملرتإنشاء وحتديث ا
لرسم اخلرائط اخلاصة باملخاطر 

  الكيميائية

إنشاء وحتديث التشريعات 
والسياسات الوطنية والتنسيق حول 

  املواد الكيميائية

للترصد والتأهب  منسقإنشاء نظام 
وإدارة احلوادث الكيميائية، مبا 
يتماشى مع اللوائح الصحية الدولية 

)2005(  

إنشاء وحتديث برامج لبناء القدرات، 
لكشف وإدارة التعرضات للمـواد  
الكيميائية لدى املهنيني يف الصـحة  

  العمومية

إنشاء وحتـديث مراكـز وطنيـة    
  للمعلومات حول السموم

ان لتنفيذ اجلوانب تقدمي الدعم للبلد
األسلوب اتفاقية "الصحية من 

االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد 
وغريها من االتفاقات ذات  "الكيميائية

  الصلة باملواد الكيميائية

تقدمي الدعم للبلدان إلعداد وحتديث 
آلياا الوطنية للتنسيق يف إدارة املواد 

  الكيميائية

لتقوية  بناء شبكة من اخلرباء واملؤسسات
التعاون اإلقليمي يف جمال التأهب 
واالستجابة لألحداث واحلوادث النامجة 
عن املواد الكيميائية مبا يتماشى مع 

  )2005اللوائح الصحية الدولية (

تقدمي الدعم إلنشاء برامج إقليمية 
شراكات للسالمة بناء لتقليص املخاطر و

الكيميائية وإدارا، يساهم فيها مجيع 
  ملعنيةاألطراف ا

تيسري الوصول إىل قواعد املعطيات 
  حول املواد الكيميائية

  وخدمات صحة البيئة يف القطاع الصحيالنفايات إدارة 
 حملة عن املشكلة

بالفعل  تقوم بتأدية وظائفهاال ميتلك سوى عدد قليل من البلدان، مثل دول جملس التعاون اخلليجي، مرافق  .39
البلدان فليس لديها القدرات التكنولوجية ووسائل  غالبيةاخلطرة والتخلص منها؛ أما النفايات ملعاجلة واختزان 

من مجيع األمناط (البلدية والتجارية والزراعية النفايات ل ظالتمويل الالزمة لبناء مثل هذه النظُم املعقَّدة، وست
صحية بيئية وتنموية خطرية يف اإلقليم، يات حتد لمتثِّوالصناعية واإللكترونية والطبية واخلطرية وغري اخلطرية) 

، ويزيد من خطورا ضعف تنفيذ اللوائح، والقصور للنفاياتة املتكاملة سليميف ظل غياب مرافق لإلدارة ال
 يف التعاون على الصعيد اإلقليمي والدويل.
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لدى منظمة  هتمامى باالالرعاية الصحية من ااالت اليت حتظَ لنفاياتإن اإلدارة اآلمنة والتخلص اآلمن  .40
لرعاية الصحية يف إقليم م عن ايت تنجلااخلطرة  النفايات التمعدر البيئة، إذ تقد الصحة العاملية يف جمال صحة

كيلوغرام/سرير كل يوم. ومل يبدأ إقليم  1.9كيلوغرام/سرير كل يوم و 0.2يتراوح بني  مباشرق املتوسط 
. وقد أنشأت بلدان النفاياتمام كاف لإلدارة املالئمة ملثل هذه شرق املتوسط إال منذ وقت قصري بإيالء اهت

ي على وجه العموم الرعاية الصحية، أما بلدان اموعة الثانية فتلب لنفاياتاموعة األوىل إدارة فعالة 
ة كافية ملثل هذه املتطلبات الدنيا لإلدارة املالئمة، بينما مل تبدأ بلدان اموعة الثالثة حىت اآلن بتنفيذ إدار

 .النفايات

41. نها ونظراً للتنوع الواسع النطاق يف مزيج املواد السامة والعوامل املكروبية واملركبات الضارة اليت تتضم
وما بعدها مرتفعة النفايات ضات الصحية الضائرة يف كامل دورة إدارة ، فإن خماطر التعرالنفاياتتدفقات 

أن يتركَّز دور السلطات الصحية الوطنية يف اإلقليم على اجلوانب الصحية يف اإلدارة املتكاملة  جداً. وينبغي
 النفاياتالرعاية الصحية، وعلى إدارة  لنفاياتواآلمنة  السليمة، وعلى اإلدارة ةيااحلدورة  يف كامل للنفايات

 أثناء الطوارئ.

 األغراض

 وخدمات صحة البيئة يف القطاع الصحي هي: النفاياتإدارة جمال يف  اليت حددا االستراتيجيةإن األغراض  .42

الصحية إلدارة  التبِعاتمع التركيز على النفايات تقوية القدرات والكفاءات الوطنية يف جمال إدارة  •
 ؛النفايات 

• الرعاية الصحية لدى كل من  لنفاياتاملرافقة للتعرض الصحية ى قدرٍ ممكن من املخاطر اإلقالل إىل أدن
 ؛للنفاياتبيئياً  السليمةالعاملني الصحيني وعامة الناس، من خالل تعزيز سياسات وممارسات اإلدارة 

 اإلجراءات ذات األولوية
وخدمات صحة البيئة يف  النفاياتإدارة جمال يف  اليت حددا االستراتيجية إن اإلجراءات ذات األولوية .43

 القطاع الصحي هي:
  ذها منظمة الصحة العامليةتخإجراءات ت  ذها البلدانتتخإجراءات   األولوية

وتقييم آثار  رصدتنظيم و
  على الصحة النفايات

تقييم أثر سياسات وممارسـات إدارة  
  على الصحة العموميةالنفايات 

املسامهة يف صياغة اللوائح والسياسات 
مع إدراج  النفاياتالوطنية حول إدارة 

  فيهاجوانب الصحة العمومية 

 صدتقوية القدرات الوطنية يف ترصد ور
وتقييم األثر الصحي الذي له عالقة 

  للنفاياتبالتدبري املتكامل 

لقطاع الصحي باملعايري وبالبينات تزويد ا
، من أجل على الصحةالنفايات ثر أحول 

توجيه وقيادة القطاعات األخرى وصوالً 
إىل إدراج الصحة يف سياسات تلك 

  .النفايات القطاعات إلدارة 
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  إدارة صحة البيئة أثناء الطوارئ
 حملة عن املشكلة

راً كبرياً بالصراعات اليت يثريها اإلنسان لقد تأثر الكثري من بلدان إقليم شرق املتوسط خالل العقد املنصرم تأثُّ .44
وبالكوارث الطبيعية، ويف الوقت احلاضر يعاين أكثر من نصف البلدان من أزمات حادة أو مزمنة. وعلى 

بلداً تنتمي إىل  13بلداً تعاين من أزمات صحية خالل السنوات احلالية، منها  33الصعيد العاملي، فإن هناك 
ة والتوسع العمراين السريع إىل ملَوض السكان نتيجة للتغري املناخي والعب أن يتعرإقليم شرق املتوسط، ويغلُ

املزيد من الكوارث األكثر تواتراً واألكثر تعقيداً. وهناك توثيق جيد لتأثريات العوامل البيئية وخدمات صحة 
أم على الصعيد العاملي.  البيئة على معدالت املرض والوفاة خالل الطوارئ، سواًء على الصعيد اإلقليمي

دة يف اإلقليم، ومعظمهم ممن ون من الطوارئ والكوارث املعقّوتتزايد أعداد الالجئني والنازحني الذين يفر
م ظُعف نزح داخل البلدان اليت تنتمي إىل اموعتني الثانية والثالثة، واليت هي بلدان تعاين باألصل من ضـين

فرض على خدمات ا غري متأهب لالستجابة ملزيد من الطلبات اإلضافية اليت تفيها، والكثري منهصحة البيئة 
 صحة البيئة خالل الكوارث وبعد انقضائها.

45. ي جلوانب صحة البيئة يف الطوارئ يتطلب من مجع البلدان االستثمار يف التأهب هلا، إن أسلوباً منهجياً للتصد
 وتقييم خماطرها، وسرعة التعرض هلا والتأثر ا.

 األغراض

 صحة البيئة أثناء الطوارئ هي:إدارة اليت حددا االستراتيجية يف جمال غراض األإن  .46

• يت تواجه ر الاخطف على األالتعروتقييمها لدى البلدان املهددة فيها واطن الضعف صحة البيئة وم
 باألزمات؛

 الطوارئ؛ة البيئة أثناء جلوانب صححتسني القدرات الالزمة لإلدارة الفعالة  •
 قيادة إجراءات االستجابة الصحية يف جمال اإلصحاح واملياه ضمن مرافق الرعاية الصحية أثناء الطوارئ؛ •
 محاية الصحة من املخاطر البيئية خالل مجيع مراحل دورة إدارة الكوارث والطوارئ. •

 اإلجراءات ذات األولوية

 إدارة صحة البيئة أثناء الطوارئ هي:جمال يف  اليت حددا االستراتيجية إن اإلجراءات ذات األولوية .47

  ذها منظمة الصحة العامليةتخإجراءات ت  ذها البلدانتتخإجراءات   األولوية

بناء القدرات يف القطاع 
الصحي إلدارة اخلدمات 

طيلة دورة حياة صحة البيئة 
  الطوارئ

إعداد مرتصحة البيئة مات لطوارئ س
صحة البيئـة  وإنشاء وحتديث خطط 

  لطوارئأثناء ا

تنفيذ السياسات والـربامج والـنظُم   

بكر نظُم للتوقع ولإلنذار امل إعداد
  للطوارئ والكوارث البيئية والتأهب هلا

إنشاء شبكة إقليمية من االختصاصيني 
ذوي الكفاءة يف صحة البيئة، 
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  ذها منظمة الصحة العامليةتخإجراءات ت  ذها البلدانتتخإجراءات   األولوية

صحة البيئة تقدمي خدمات 
الرعاية الكافية يف مرافق 

  الطوارئالصحية خالل 

صـحة  اإلدارية ذات الصلة خبدمات 
يف مرافق الرعاية الصحية، مبا فيها البيئة 

التقييم للخدمات وتقدميها واسـتعادة  
  أدائها

واالختصاصيني باإلصحاح ميكن حشدهم 
ونشرهم يف الوقت املناسب لتقدمي الدعم 

  ملن حيتاج إليه من البلدان

تقوية قدرات القطاع الصحي من أجل 
إعداد وتنفيذ السياسات والربامج والنظم 

صحة البيئة اإلدارية ذات الصلة خبدمات 
يف مرافق الرعاية الصحية، ويف خميمات 
الالجئني وغريها من املناطق اليت تأوي 

  النازحني يف بلدام
  والصحةاملناخي التغير 

 حملة عن املشكلة

درجات احلرارة، وموجات احلر، ونقص األمطار، ونقص  رتفاعبلدان اإلقليم بتغريات بيئية، ومن بينها ا كلمتر  .48
ي جودة اهلواء، وزيادة العواصف الترابية. ويتفاوت منط وشدة من الغذائي، وترداألديد إنتاجية احملاصيل و

، فإن ةالصحي فحني التحدث عن تلك اآلثارقليم، واسعاً يف شىت أرجاء اإلالصحية للتغري املناخي تفاوتاً  اآلثار
. )5الشكل (اإلقليم يأيت يف املرتبة الثانية بني أقاليم املنظمة الستة، بعد اإلقليم األفريقي، من حيث شدة التضرر، 

: الوفيات واإلصابات النامجة عن موجات احلر وعن األحداث املناخية ياملناخوتتضمن التأثريات الصحية للتغري 
لشديدة الوطأة، والتغري يف أمناط األمراض، ويشمل ذلك االزدياد يف األمراض املنقولة باملاء، واألمراض املنقولة ا

 بالغذاء، واألمراض املنقولة بالنواقل، وسوء التغذية، واألمراض التنفسية، والربو.

  

  

  

  

  

  

  

  نسمة 100 000. سنوات العمر املصححة باحتساب مدد العجز (دايل) اليت تعزى إىل التغير املناخي لكل 5الشكل 
  )20املرصد الصحي العاملي ( –املصدر: منظمة الصحة العاملية 
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ويواجه اإلقليم بالفعل عدداً من األزمات اإلنسانية والطارئة، ويغلب أن يزيد التغري املناخي من وطأة هذه  .49
لتغري املناخي يف اإلقليم، با تأثر الصحةة ملزيد من البحوث من أجل تقييم س)؛ إال أن احلاجة ما21األوضاع (

فمثل هذه املعارف ستسمح للبلدان بالتعرف على مواطن الضعف، وتقييم القدرات الالزمة للتكيف مع التغري 
 املناخي على الصحة. التغري تأثرياملناخي، وإعداد استراتيجيات للتكيف ختفِّف من 

ويتضمن إطار العمل اإلقليمي الذي صادقت عليه اللجنة اإلقليمية لشرق املتوسط يف دورا اخلامسة  .50
إلدارة التأثريات الضائرة والتخصصات أسلوباً متكامالً متعدد القطاعات ومتعدد النظم  2008واخلمسني عام 

لى إنتاج البينات حول الصحة والتغري املناخي، وإعداد . ويركز هذا األسلوب ععلى الصحة للتغري املناخي
قدرة النظم مرونة وسياسات مسندة بالبينات لإلقالل من االنبعاثات وإلبطاء وترية االحترار العاملي، مع زيادة 

 الصحية على التالؤم من أجل تقليل آثار التغري املناخي على الصحة إىل أدىن قدرٍ ممكن.

 األغراض

 تغري املناخي والصحة هي:ليف جمال االيت حددا االستراتيجية اض إن األغر .51

الذي تطوير القدرات يف البلدان لتقييم املخاطر وإعداد استراتيجيات وطنية أو دون وطنية للتكيف  •
 تقليل اآلثار الضائرة للتغري املناخي على الصحة؛ يستهدف

املناخية املفرطة  يف ما يتعلق باألحداثتقدمي الدعم للبلدان يف بنائها القدرات املؤسسية للقطاع الصحي  •
الترصد، ويف الكشف واالستجابة املبكرين يف جماالت األمراض املعدية، واألمراض  تعزيزالشدة، ويف 

 التنفسية، واملياه، وسالمة الغذاء والتغذية؛
كر لألمراض اليت بالدعم للقطاع الصحي يف البلدان يف جمال توليد املعلومات وتأسيس نظُم اإلنذار امل تقدمي •

 تتأثر باملناخ، وإدراج مثل هذه املعلومات ضمن نظُم املعلومات الصحية املوجودة حالياً بالفعل.

 اإلجراءات ذات األولوية

 يف جمال التغري املناخي والصحة هي: جيةاليت حددا االستراتي إن اإلجراءات ذات األولوية .52

  ذها منظمة الصحة العامليةتخإجراءات ت  ذها البلدانتتخإجراءات   األولوية

تطوير القدرات يف قطاع 
الصحة العمومية يف جمال 
التأهب واالستجابة من 
أجل إدارة التأثريات الصحية 

  للتغري املناخي

تقييم مواطن التعرض ملخاطر الـتغري  
يف قطاع الصحة العموميـة،  املناخي 

والتعرف على التأثريات الصحية الراهنة 
  إنشاء أنظمة اإلنذار املبكروة يلبواملستق

إعداد استراتيجيات وخطط ومشاريع 
الستجابة النظام الصحي وإدراجهـا  

  ضمن االستراتيجيات الصحية الوطنية

تقدمي الدعم للبلدان يف بناء القدرات 
تطوير الالزمة لتقييم املخاطر و

استراتيجيات التكيف الصحي من أجل 
محاية الصحة من التأثريات الضائرة للتغري 

  املناخي

تقدمي الدعم للقطاع الصحي يف البلدان 
واإلنذار املبكر  من أجل توليد املعلومات

  ملناخ.باألمراض اليت تتأثر با
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  التنمية املستدامة والصحة
 حملة عن املشكلة

صحة اإلنسان  على اتالتحسيندخال ) إ1تضم العالقة بني الصحة والتنمية املستدامة ثالثة مكونات رئيسية:  .53
) ميكن للصحة أن تكون أحد احلصائل الرئيسية لالستثمار 2تساهم يف حتقيق التنمية املستدامة وتقليص الفقر؛ 

ز اجتماعياً ت الصحية وسائل قوية لقياس التقدم احملرم املؤشرا) تقد3يف التنمية املستدامة واالقتصاد األخضر؛ 
ى واقتصادياً وبيئياً حنو التنمية املستدامة. وقد جدد رؤساء الدول واحلكومات وممثلوها الرفيعو املستوى من شت

) 138وا (يف الفقرة ، ونص2012الذي عقد عام  20+ ريو  أرجاء العامل التزامهم بالتنمية املستدامة يف اجتماع
ونتيجة من نتائجها ألبعاد الثالثة للتنمية املستدامة جلميع ا الصحة شرط مسبقونسلم بأن "على ما يلي: 
ددات االجتماعية والبيئية للصحة، سواًء بالنسبة ولقد رسخ يف وجداننا أن العمل املتعلق باحمل... ومؤشر عليها

أمهيته يف إجياد جمتمعات عادلة حتتضن اجلميع، منتجة عمل له ، كافة السكانو أة فيضعفئات الللفقراء وال
  ).22( "اقتصادياً وتنعم بالصحة...

  األغراض
 هي:اليت حددا االستراتيجية إن أغراض التنمية املستدامة والصحة  .54

 ة؛يات املستجدي للتحدوخارج القطاع الصحي للتصد داخلتقوية الشراكات والتحالفات  •

التنمية املستدامة من خالل قياس وزيادة املكاسب الصحية املتأتية عن التنمية  صميموضع الصحة يف  •
املستدامة. فعلى سبيل املثال سيؤدالت انتشار األمراض ذات ي تعزيز "املباين اخلضراء" إىل اإلقالل من معد

  املباين ولشاغليها؛، وإىل حتسني العافية اجلسدية والنفسية للساكنني يف"املبنى املريضمبتالزمة "الصلة 

. فاملكاسب الصحية للتنمية ال تأيت هامشاريعالتنمية املستدامة وتعزيز تقييم اآلثار الصحية لسياسات  •
 ميم االستراتيجيات مع أخذ الصحة باالعتبار.صت من البدتلقائياً، و

 اإلجراءات ذات األولوية

 التنمية املستدامة والصحة هي:جمال يف  اليت حددا االستراتيجية إن اإلجراءات ذات األولوية .55

  ذها منظمة الصحة العامليةتخإجراءات ت  ذها البلدانتتخإجراءات   األولوية

ب الصحية تعزيز املكاس
  للتنمية املستدامة وقياسها

إضفاء اخلضرة (خضرنة) 
  القطاع الصحيعلى 

اإلسهام يف صياغة جدول أعمـال  
التنمية الوطنية املستدامة، وتعمـيم  

 الشـروط الصحة باعتبارهـا مـن   
سبقة للتنمية املسـتدامة، ومـن   امل

  حصائلها ومن مؤشراا

تقويــة صــحة البيئــة يف بــرامج 

تقدمي مواد إعالمية وتثقيفية مسندة 
هات يبالبينات، والدعم التقين، والتوج

حول منهجيات وأساليب تعميم الصحة 
لتنمية لسبقة امل من الشروطباعتبارها 
من و هلا تاليةالل ائصمن احلواملستدامة 

   يهاعل اتؤشرامل
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  ذها منظمة الصحة العامليةتخإجراءات ت  ذها البلدانتتخإجراءات   األولوية
  ومبادرات التنمية االجتماعية

وضع أهداف وطنية لالستفادة مـن  
دام املوارد البيئية وزيادة كفاءة استخ

  املوارد يف القطاع الصحي

يه تقدمي األدوات والدعم التقين والتوج
حول املنهجيات واألساليب املتبعة يف 

القطاع  على إضفاء اخلضرة (خضرنة)
  الصحي.

 الرصد والتقييم

56. سوف يستخدم إطار العمل لإلدارة استناداً إىل النتائج لدى منظمة الصحة العاملية لرد وتقييم تنفيذ ص
) 1) استناداً إىل: 3االستراتيجية اإلقليمية لصحة البيئة، وقد مت حتديد األهداف واملؤشرات (انظر اجلدول 

) 4) إمجاع اخلرباء؛ 3البلدان؛  تلبية احتياجات) 2)؛ 21- 17(الفقرات  ة البيئةاملعارف حول وضع صح
. وستستخدم هذه 2019-2014اشي مع برنامج العمل العام ) التم6) التنبؤ حبشد املوارد؛ 5ارية؛ املشاريع اجل

املؤشرات لروحصائلها يف كامل سلسلة النتائج، وستعمل أمانة منظمة صحة البيئة د وتقييم إجراءات ص
الصحة العاملية على رصستناداً إىل النتائج يف العمل ا طخط من خاللالت واألنشطة واحلصائل د املدخ

مها املكتب اإلقليمي جات والتأثري مسؤولية مشتركة يتقاسد املخرصثالث ثنائيات. وسيكون ر، وملدة الثنائية
مع البلدان، وهناك حاجة ملحة للشروع يف رصد جمموعة من املؤشرات اليت سصتم تيميمها على حنوٍ مشتكر 

 خصيصاً هلذا الغرض.
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  2019-2014 لصحة البيئة. أهداف ومؤشرات االستراتيجية اإلقليمية 3اجلدول 
  

  2019اهلدف يف   خط األساس  املؤشر  األولوية
  15  8  عدد البلدان املسامهة يف "التحليل والتقييم العاملي لإلصحاح ومياه الشرب"  املاء واإلصحاح

  22  15  كرد املشتصبرنامج الر ماتسمن مرتعدد البلد اليت تتحقق بفعالية 

20  15  معايريها جلودة مياه الشربث عدد البلدان اليت حتد  

12  7  ى خططاً لسالمة املياهعدد البلدان اليت تتبن  

12  7  الصرف الصحيثة إلعادة استعمال مياه عدد البلدان اليت لديها معايري حمد  

إىل قاعدة  يةعدد البلدان اليت ترفع تقارير عن معطيات حول املادة اجلسيم  جودة اهلواء
  املعطيات العاملية ملنظمة الصحة العاملية

8  15  

  6  0  عدد الدراسات حول عبء تلوث اهلواء على الصحة

3  1  م إنذار مبكر جبودة اهلواءظُعدد البلدان اليت لديها ن  

 النفاياتإدارة 
وخدمات صحة 

  البيئة

  الرعاية الصحيةصحة البيئة يف مرافق ت تقييماً خلدمات ليت أجرعدد البلدان ا
ي املعايري من مرافق الرعاية الصحية تلب %50عدد البلدان اليت لديها 

يف مرافق صحة البيئة األساسية ملنظمة الصحة العاملية حول خدمات 
  .الرعاية الصحية

6  125  

  على الصحة  النفاياتت تقييماً ألثر سياسات إدارة عدد البلدان اليت أجر
  العمومية

0  6  

السالمة 
  الكيميائية

عدد البلدان اليت لديها استراتيجيات للصحة العمومية حول األسلوب 
  االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية

0  5  

النسبة املئوية للبلدان اليت طورت قدراا للتعامل مع األحداث الكيميائية   
  )2005( وفقاً للوائح الصحية الدولية

 -45%  85%  

ي وظائفها يف جمال املعلومات املغطاة خبدمات مراكز تؤدعدد البلدان   
  حول السموم

11  15  

صحة البيئة أثناء 
  الطوارئ

عدد البلدان اليت لديها مرت6  0  مات لصحة البيئة أثناء الطوارئس  

صحة لطوارئ ي وظائفها وفيها خرباء ومؤسسات عدد الشبكات اليت تؤد
  البيئة

0  1  

النسبة املئوية للطوارئ اليت مت االستجابة هلا استجابة كافية من قبل   
  صحة البيئة متكاملة لخدمات 

50%  90%  

التغري املناخي 
  والصحة

التكيف  استراتيجياتعدد البلدان اليت لديها تقييم ملواطن الضعف و
  التغري املناخيالصحي مع 

2  7  

املناخ ضمن نظم املعلومات عدد البلدان اليت تدرج املعطيات حول   
  الصحية

1  4  

درج الصحة العمومية ضمن سياسات التنمية املستدامة عدد البلدان اليت ت  التنمية املستدامة
  20 +اجتماع ريو وفقاً لتوصيات 

0  3  

القطاع على عدد البلدان اليت لديها برامج حول إضفاء اخلضرة (خضرنة)   
  الصحي

0  3  
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ماً االستنتاجات واملضيقُد 

االستراتيجية من أجل تقدمي الدعم لبلدان إقليم شرق املتوسط يف سعيها لبذل جهود متسقة  هذه لقد صممت .57
تستهدف خفض معدالت املرض والعجز والوفيات الباكرة اليت تنجم عن املخاطر البيئية. ولكي يتم التعامل 

 ر البيئية، سيكون على وزاراتمن تأثري املخاطمع هذه األولويات، واختاذ اإلجراءات املالئمة اليت ختفف 
مع األطراف املؤثرة األخرى ضمن  اإلدارة واإلشراف بالتنسيقالصحة يف بلدان اإلقليم أداء دور الوساطة يف 

 العام يقطاع الصحالعلى قيادة  يؤكِّدحكومام. ومن الضروري اعتماد أسلوب تعاوين متعدد الوكاالت، 
لترصد، إىل جانب احلمالت اإلعالمية والتوعية والتحفيز للوكاالت األخرى وكمة ومسؤوليات الحل

أيضاً أن يضطلع مبسؤولية تنفيذ تقليص املخاطر  دمات صحة البيئة. وعلى القطاع الصحيخبتخصصة امل
للفترة  حة تقدم إطاراً للعملرها. وعلى وجه اإلمجال، فإن هذه االستراتيجية املقتصدالبيئية، وإدارا، ور

2014-2019ح أدوار ومسؤوليات مجيع األطراف املعنية على الصعيد الوطين واإلقليمي، مبا فيها ، وتوض
 البلدان ومنظمة الصحة العاملية.

58. لقد قدعوامل اخلطر البيئية بالنسبة لألمراض السارية ذي تلقيه لات هذه الورقة وصفاً للعبء الثقيل م
بيئية عالية املردود تبدأ بالوقاية من عوامل الصحية التدخالت واستعراضاً للولألمراض غري السارية يف اإلقليم، 

اعتماد أسلوب  وتؤكِّد هذه الورقة على أمهيةاخلطر هذه ومتر بالتخفيف من وطأا وتنتهي مبكافحتها. 
واملركز اإلقليمي لصحة البيئة التابع ملنظمة الصحة العاملية على أهبة ، والتخصصات األنظمةتعاوين متعدد 

ويف تنفيذ خطط  ،لصحة البيئة عداد استراتيجياا الوطنيةإ من أجللتقدمي الدعم للبلدان األعضاء  االستعداد
 العمل اليت وضعتها وفقاً لذلك خالل السنوات القادمة.
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