
 

 لشـرق المتوسط اللجنة اإلقليمية

 والستون الرابعةالدورة 
 المبدئي من جدول األعمال( ج) 2البند 

EM/RC64/INF.DOC.2 

 2 وثيقة إعالمية/64ش م/ ل إ
 2017 أغسطس/آب

 

 

 

 

 2019-2014تقرير مرحلي عن االستراتيجية اإلقليمية للصحة والبيئة 
 مقدمة

لشرق املتوسط، اليت ُعِقدت يف تشرين األول/أكتوبر ملنظمة الصحة العاملية أصدرت الدورة الستون لّلجنة اإلقليمية  .1
 2019-2014الذي اعتمدت مبوجبه االسرتاتيجية اإلقليمية للصحة والبيئة  ،5-/ق60 ، القرار ش م/ل إ2013

 وإطار العمل اخلاص هبا. 

األعضاء، بُ ْغَية مواءمة الدعم التقين للدول تقدمي من منظمة الصحة العاملية يف هذا القرار وطلبت اللجنة اإلقليمية  .2
الشراكات مع منظمات األمم املتحدة، وسائر أصحاب بناء االسرتاتيجية اإلقليمية للصحة والبيئة وتنفيذها؛ و 

د التقدُّم ال ُمحَرز يف تنفيذ هذه االسرتاتيجية، وتبليغه إىل اللجنة ني لتسهيل تنفيذ االسرتاتيجية؛ ورصْ الشأن املعني  
 .اإلقليمية كل عامني

تقرير مرحلي عن تنفيذ االسرتاتيجية اإلقليمية  ،2015يف دورهتا الثانية والستني عام  ،ض على اللجنة اإلقليميةرِ وعُ  .3
األنشطة اليت اضطلعت هبا منظمة الصحة العاملية والدول األعضاء الذي بني أيديكم للصحة والبيئة. ويبني  التقرير 

 العامني املاضيني.هذا الشأن طيلة من تقدٍُّم يف  أحرزوما للصحة والبيئة،  تنفيذ االسرتاتيجية اإلقليميةل

 2015التقدُّم الُمحَرز منذ عام 

تنفيذ االسرتاتيجية اإلقليمية على الصعيد تستخدمها الدول األعضاء يف  ت أدواتٍ وأعد   وضعت املنظمة منهجية   .4
يف إعداد اسرتاتيجياهتا ما د هباسرتشلال على هذه املنهجية واألدوات األعضاءالدول أطلعت املنظمة الوطين، و 

ت يف عام والسودان. وأُوِفدَ  ،وباكستان ،ولبنان ،ومجهورية إيران اإلسالمية ،كما حدث يف كلٍّ من مصر  الوطنية
ييم حالة صحة لتق ،والسودان ،والصومال ،ولبنان ،والعراق ،بعثات ميدانية إىل مجهورية إيران اإلسالمية 2015
ر العمل الوطنية والكويت أُطُ أفغانستان يف هذا املضمار. كما وضعت  اوحتديد أولوياهتيف هذه البلدان البيئة 

 .2016االسرتاتيجية للصحة والبيئة يف عام 

يف مقر  ،البيئة العربوزراء و  ،وزراء الصحة يْ لسَ املشرتك األول جملالوزاري ، ُعِقد االجتماع 2017ويف آذار/مارس  .5
 واعتمد هذا االجتماع وبرنامج األمم املتحدة للبيئة. ،بالتعاون مع منظمة الصحة العاملية العربيةجامعة الدول 

 العربية للصحة والبيئة، واعتمد كذلك دليل العمل العريب االسرتاتيجي للصحة والبيئة االسرتاتيجية نسخة حمد ثة من
وزراء فق وزراء الصحة و كما اتّ   ليتزاَمن مع أهداف التنمية املستدامة. (2030-2017)ووضع له إطارا  زمنيا  ممتدا  

 وزاري عريب مشرتك للصحة والبيئة.ى البيئة العرب يف هذا االجتماع على إنشاء منتد  

اليت تنشدها االسرتاتيجية اإلقليمية للصحة والبيئة يف  ال ُمسَتهَدفةالغايات  حتقيقأدناه حالة  1ص اجلدول لخّ ويُ  .6
 .2017أجراه املركز اإلقليمي لصحة البيئة يف عام  اإلقليم، استنادا  إىل مسحٍ  بلدان
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 . 1اجلدول 
سنة  المؤشر المجال ذو األولوية

األساس 
(2014) 

الوضع 
الحالي 

((2017 

الغاية 
 سَتهَدفةالمُ 
(2019) 

عدد البلدان املشاركة يف التقييم العاملي لإلصحاح  املياه واإلصحاح
 GLAAS ومياه الشرب

8 11 15 

ق من صحة املرتسمات عدد البلدان النشطة يف التحقُّ 
د املشرتك بني منظمة الصحة اليت يضعها برنامج الرصْ 

 إلمدادات املياه واملرافق الصحية العاملية واليونيسف

15 15 22 

ثت معايري ومواصفات جودة عدد البلدان اليت حد  
 مياه الشرب

15 17 20 

 12 10 7 ت خططا  ملأمونية املياهعدد البلدان اليت أقر  

ثت املعايري اليت حتكم إعادة عدد البلدان اليت حد  
 لةعمَ ستَ مُ  استخدام املياه ال

7 12 12 

 سيميةجُ  ببيانات املواد العدد البلدان اليت ترفع تقارير  اهلواء نوعية
 إىل قاعدة البيانات العاملية ملنظمة (سيماتجُ  ال)

 الصحة العاملية

8 15 15 

يت حول عبء تلوث اهلواء جرِ عدد الدراسات اليت أُ 
 على الصحة

0 1 6 

اهلواء نوعية م إنذار مبكر لظُ عدد البلدان اليت لديها نُ 
 احمليط

1 1 3 

النفايات  إدارة
 وخدمات صحة البيئة

عدد البلدان اليت أجرت تقييما  خلدمات صحة البيئة 
 يف مرافق الرعاية الصحية هبا

6 12 12 

من مرافق الرعاية الصحية  %50عدد البلدان اليت تفي 
األساسية بشأن  الصحة العاملية مبعايري منظمةهبا 

 خدمات صحة البيئة يف مرافق الرعاية الصحية

6 10 12 

عدد البلدان اليت أجرت تقييما  لتأثري سياسات إدارة 
 النفايات على الصحة العامة

0 1 6 

عدد البلدان اليت وضعت اسرتاتيجيات للصحة العامة  السالمة الكيميائية
إلدارة الدولية للمواد لالنْهج االسرتاتيجي معنية ب

 الكيميائية

4 4 5 

راهتا للتعامل مع دُ قُ  رتلبلدان اليت طو  ل املئوية نسبةال
األحداث الكيميائية مبوجب اللوائح الصحية الدولية 

(2005 ) 

%45 %72 %85 

يدة ملراكز اجلدمات اخلعدد البلدان اليت تستفيد من 
 معلومات السموم 

11 11 15 

صحة البيئة يف 
 حاالت الطوارئ

عدد البلدان اليت لديها مرتسمات لصحة البيئة يف 
 حاالت الطوارئ

0 1 6 

من اخلرباء واملؤسسات املعنيني  شبكة جيدةإنشاء 
 حباالت الطوارئ يف جمال صحة البيئة

0 0 1 

ُقد مت بشأهنا النسبة املئوية حلاالت الطوارئ اليت 
خدمات الصحة تقدمي  ة، إىل جانباستجابة مناسب

 البيئية املتكاملة 

50% 50% 90% 
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سنة  المؤشر المجال ذو األولوية
األساس 

(2014) 

الوضع 
الحالي 

((2017 

الغاية 
 سَتهَدفةالمُ 
(2019) 

اليت أجرت تقييما  هلشاشة الوضع هبا، عدد البلدان   املنا  والصحةتغريُّ 
  املنا ف مع تغريُّ عت اسرتاتيجيات صحية للتكيُّ ووضَ 

2 4 7 

م ظُ  املنا  يف نُ ج بيانات تغريُّ دمِ عدد البلدان اليت تُ 
 املعلومات الصحية الوطنية

1 1 4 

عدد البلدان اليت أدجمت الصحة العامة يف سياساهتا  لتنمية املستدامةا
حتقيق التنمية املستدامة حسبما أوصى به الرامية إىل 

( يف 20مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة )ريو +
 2012عام 

0 2 3 

 3 2 0 ها برامج خلضرنة قطاع الصحة لديعدد البلدان اليت 

 يات الماثلةالتحد  

من الغايات اليت تتوخاها االسرتاتيجية اإلقليمية للصحة  ال تسري بعض البلدان على املسار الصحيح لتحقيق عددٍ  .7
يات. فال يُنَظر حىت اآلن إىل صحة البيئة يف بعض البلدان على أهنا ى ذلك إىل جمموعة من التحد  عزَ والبيئة، ويُ 

اليت  رئالطوا. وحاالت الزمة ملعاجلة هذه األولويةأولوية يف سياسات الصحة العامة ويف عملية ختصيص املوارد ال
كذلك ف  ضعِ ثارها السلبية على الصحة والبيئة فحسب، بل تُ آف ل  يشهدها عدد من البلدان يف اإلقليم ال ختُ 

، مما يعكس احلاجة إىل إرساء َتزأةالقرار بشأن صحة البيئة. وال تزال املعلومات شحيحة وجمُ اختاذ عملية التخطيط و 
 وانتظام. هبا مبنهجيةٍ  متعددة القطاعات جلمع البيانات املوثوق آليةٍ 

 ما  دُ قُ  ضي  ل المُ بُ سُ 

لدول األعضاء على اختاذ اإلجراءات التالية من أجل تسريع وترية تنفيذ االسرتاتيجية ا اإلقليمية اللجنة ثُّ حت .8
 .والبيئة للصحة اإلقليمية

  يف مجيع وزارات الصحة باإلقليم. صحة البيئةجمال /كيانات متخصصة يف وحداتإنشاء/تعزيز 
  من اجملاالت ذات األولوية الواردة يف االسرتاتيجية، مع الرتكيز على تلك  كل جمالٍ لوضع يف  لمل شا حتليلٍ إجراء

يات وحتديد املوارد الالزمة، مع مراعاة الطبيعة مجيع التحد  الوقوف على م أقل، و ز فيها تقدُّ حرِ اجملاالت اليت أُ 
 بة لصحة البيئة.تشع  مُ  الشاملة وال

  رات الالزمة لتنفيذ دُ وبناء القُ  ،وإقامة الشبكات ،مع املنظمة ملواصلة إعداد السياسات واخلططالتعاون
 االسرتاتيجية اإلقليمية على الصعيد الوطين.

  فادةستَ مُ  املنتدى الوزاري العريب املشرتك للصحة والبيئة لتبادل اخلربات والدروس ال مناالستفادة. 


