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جميع الحقوق محفوظة
إن التسميات المستخدمة في هذ; المنشورة، وطريقة عرض المادة التي تشتمل عليها، ال ُيْقَصُد بها مطلقُا التعبير عن أي 
رأي ألمانة منظمة الصحة العالمية، بشأن الوضع القانوني ألي قطر، أو مقاطعة، أو مدينة، أو منطقة، أو لسلطات أيٍّ 
منها، أو بشأن حدود أيٍّ منها أوتخومها. وتمثل الخطوط المنقطة على الخرائط خطوطًا حدودية تقريبية قد ال يوجد حولها 

بعد اتفاق كامل.
العالمية تخصها بالتزكية أو  ثم إن ذكر شركات بعينها، أو منتوجات جهة صانعة معينة، اليقصد به أن منظمة الصحة 

التوصية، تفضيًال لها على ما لم يرد ذكر; من الشركات أو المنتوجات ذات الطبيعة المماثلة.
الصحة  لمنظمة  اإلقليمي  المكتب  والتوزيع،  التسويق  إدارة  من  العالمية  الصحة  منظمة  منشورات  على  الحصول  يمكن 
العالمية لشرق المتوسط، ص. ب. (7608)، مدينة نصر، القاهرة 11371، مصر (هاتف رقم: 202+ 670 2535؛ فاكس 
رقم:202+ 670 2492 ؛ عنوان البريد اإللكتروني: DSA@emro.who.int). وينبغي توجيه طلبات الحصول على 
اإلذن باستنساخ أو ترجمة منشورات المكتب اإلقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، سواء كان ذلك لبيعها أو 
لتوزيعها توزيعًا غير تجاري إلى المستشار اإلقليمي لإلعالم الصحي والطبي، على العنوان المذكور أعال; (فاكس رقم: 

.(HBI@emro.who.int :202+ 276 5400؛ عنوان البريد اإللكتروني

يمكن التوّصل إلى النص الكامل لهذ; المنشورة عن طريق اإلنترنت
http://www.emro.who.int/ceha/publication.asp 
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خالصة تنفيذية
نجحت جهود مركز أنشطة صحة البيئة التي تركزت معظمها في استجالب وجمع موارد إضافية من خارج 
الميزانية لتعويض االنخفاض الكبير الذي حدث في موارد الميزانية العادية. ولقد اتبعت أساليب جديدة 
لزيادة هذ; الموارد من أجل المشاريع على المستوى الوطني. وقد خصص ما يقرب من مليون وسبعمئة 
الف دوالر من هذ; األموال لتنفيذ المشاريع الخاصة بالصحة البيئية في شمال العراق، وتعد هذ; هي المرة 
األولى التي يشترك فيها المركز على المستوى الوطني بمثل هذ; القيمة. كما خصصت حوالي خمسمئة 
الف دوالر أخرى تم جمعها لتنفيذ المشاريع اإلقليمية للصحة البيئية. كما أثبتت أساليب أخرى جودتها 
وعمليتها ومردوديتها في تحقيق المرامي على الرغم من القيود في الميزانية، ومن هذ; األساليب األنشطة 
المشتركة مع سائر المنظمات الدولية، وتنفيذ األنشطة نيابة عن بعض المنظمات الدولية، وتمويل األنشطة 
من قبل المانحين المحليين، واالضطالع بأنشطة مشتركة مع برامج المكتب اإلقليمي لشرق المتوسط.

البيئة  صحة  أنشطة  مركز  فيها  قام  كبيرة،  كوارث   2003-2002 الثنائية  خالل  اإلقليم  شهد  لقد 
حدثت.  التي  الطواريء  وأثناء  الالجئين  مخيمات  في  األنشطة  هذ;  بتحسين  خاص  اهتمام  بإيالء 
الوكاالت  إلى  (اإلمدادي)  اللوجستي  الدعم  تقديم  اتخذت  التي  العملية  اإلجراءات  شملت  وقد 
والصومال،  وباكستان،  واألردن،  اإلسالمية،  إيران  وجمهورية  العراق،  من  كل  في  المعنية 
وزعت  إرشادية  دالئل  على  تحتوي  وثائق  وصدرت  السورية.  العربية  والجمهورية  والسودان، 
والطوارىء. للكوارث  واالستعداد  االستجابة  على  البلدان  لمساعدة  واإلصحاح  للميا;  عتيدة  مع 

الواضح  التركيز  مع  األولى  لألولوية  احتالله  واإلصحاح  بالميا;  المجتمع  تزويد  واصل 
ضمان  وتعزيز  المتقطع،  التزويد  والسيما  الشرب  بميا;  التزويد  نوعية  تعزيز  يلي:  ما  على 
والمحافظة  الميا;  على  الطلب  وإدارة  تدبير  تحسين  خالل  من  بالميا;  التزويد  استمرارية 
المنازل. في  الميا;  وسالمة  الصغيرة  المجتمعات  في  البيئي  اإلصحاح  إلى  باإلضافة  عليها، 

ويولي مركز أنشطة صحة البيئة اهتمامه بصورة مستمرة بالسمات الصحية لمعالجة ميا; الفضالت وإعادة 
استخدامها بالتعاون مع الصندوق العربي للتنمية االجتماعية واالقتصادية. فقد أجريت بحوث تطبيقية 
كما طورت الموارد البشرية من خالل عقد الدورات التدريبية وتلقي المعلومات، وتم تقييم الوضع عن 
طريق جمع المرتسمات الوطنية واإلقليمية، باإلضافة إلى تقوية المؤسسات بتوفير المعدات المختبرية.

كان موضوع يوم الصحة العالمي لعام 2003 هو البيئات الصحية لألطفال. وبدأت الجهود بعقد المؤتمرات 
الوطنية في كل من األردن والمملكة العربية السعودية من أجل بناء الشراكة وتكوين الحركات الشعبية 
لألطفال. كما أجريت احتفاالت كبيرة لتسجيل مناسبة هذا اليوم العالمي في سائر البلدان األخرى. وبدأ العمل 
في رصد المؤشرات الخاصة بالبيئات الصحية لألطفال، كما حدثت تطبيقات رائدة في كل من جمهورية 
إيران اإلسالمية وعمان وتونس تتعلق بالمبادرة العالمية المعنية بمؤشرات البيئات الصحية لألطفال.

حققت شبكة معلومات مركز أنشطة صحة البيئة العديد من اإلنجازات خالل الثنائية 2002-2003 شملت 
إعادة بناء موقع االنترنت ليعمل بمثابة مصدر فعلي للمعلومات ذات المصداقية والخاصة بصحة البيئة، 
وإنشاء موقع إلكتروني لتوزيع المعلومات (clearinghouse) المتعلقة بالطلب على الميا; وتدبيرها، 
والربط بين المعلومات المعنية بالصحة وتلك المعنية بالبيئة من خالل نشر قواعد المعطيات التابعة 
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لمركز أنشطة صحة البيئة عن طريق المكتبة الصحية، وتقديم خدمات المعلومات التقليدية وااللكترونية 
ألكثر من أربعة ªالف مستفيد في اإلقليم، ونشر وتعريب وبث خمسة عشرة مادة تدريبية وتعليمية.

من  كل  في  البيئة  صحة  معلومات  إلى  االلكتروني  الدخول  سهولة  مدى  تقييم  تم  وقد 
السورية  العربية  والجمهورية  وباكستان،  اإلسالمية،  إيران  وجمهورية  ولبنان،  مصر، 
لتيسير  تداركها  على  العمل  يجري  مؤثرة  واضحة  رقمية  فجوة  هنالك  أن  وظهر  واليمن، 
الستة. البلدان  هذ;  في  البيئة  صحة  أنشطة  بمركز  الخاصة  المعلومات  شبكة  إلى  الدخول 

اإلشراف  نظم  تقييم  أجل  من  وقطر  األردن  من  كل  في  عقدت  رسمية  مهمات  عدة  وهنالك 
تعرض  حول  البحرين  في  تدريبية  دورات  عقد  إلى  إضافة  المستوردة،  األغذية  على 
العربية  المملكة  من  كل  في  أخرى  تدريبية  دورات  ثالث  واستكملت  لإلشعاع،  األغذية 
بالرصاص. والميا;  الغذاء  بتسمم  خاصة  مواضيع  تناولت  والبحرين  وعمان  السعودية 
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ماهو مركز أنشطة صحة البيئة؟

البيئة هو مركز إقليمي يتبع لمنظمة الصحة العالمية ويعنى بأنشطة  إن مركز أنشطة صحة 
العالمية  الصحة  منظمة  المتوسط،  لشرق  اإلقليمي  المكتب  قام  فني  مركز  وهو  البيئة  صحة 
بإنشائه في عمان عام 1985. وقد بدأ مركز أنشطة صحة البيئة بتنفيذ برامجه بفضل منحة 
قدمها له برنامج الخليج العربي لدعم منظمات األمم المتحدة اإلنمائية وحسن ضيافة الحكومة 

األردنية له. 

بلدا  يشمل 21  الذي  المتوسط  إقليم شرق  البيئة  أنشطة صحة  أنشطة وخدمات مركز  تغطي 
عضوا باإلضافة إلى السلطات الفلسطينية ذات السلطة المستقلة، وهذR البلدان هي: أفغانستان، 
البحرين، جيبوتي، مصر، العراق، جمهورية إيران اإلسالمية، األردن، الكويت، لبنان، ليبيا، 
المغرب، عمان، باكستان، قطر، المملكة العربية السعودية، الصومال، السودان، الجمهورية 

العربية السورية، تونس، اإلمارات، واليمن.

مهام المركز واألساليب التي يتبعها
يضطلع مركز أنشطة صحة البيئة بتحسين صحة البيئة من خالل تقديم الدعم التقني من أجل 
المركز األساليب  اعتمد  باإلقليم. ولقد  البلدان األعضاء  الوطنية في  القدرات والبرامج  تقوية 

التالية لتحقيق مهمته:
◄دعم تنمية القدرات الوطنية وتقويتها في ميدان صحة البيئة

◄تقوية األسس العلمية والتقنية لألعمال الخاصة بصحة البيئة في اإلقليم
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◄تحسين تدفق المعلومات إلى البلدان األعضاء وفيما بينها
◄إثارة الوعي الصحي المتعلق بالبيئة والتنمية في اإلقليم

◄تحسين فعالية ما يتم تنفيذR من أعمال بلدانية لحماية صحة البيئة وتعزيزها
البلدان  في  المعنية  المؤسسات  بين  العمل  شبكات  خالل  من  اإلقليمية  الجهود  ◄استنفار 

األعضاء
مخيمات  في  البيئة  صحة  وإدارة  للطوارىء  االستعداد  مجال  في  الوطنية  الجهود  ◄دعم 

الالجئين.

اللجنة االستشارية الفنية
تقوم اللجنة االستشارية الفنية بتوجيه أداء وخطط مركز أنشطة صحة البيئة، وهي تعقد مرة 
واحدة كل سنتين. وهذR اللجنة تتكون من ممثلين ( على أساس نظام التناوب و التعاقب) من 

البلدان األعضاء كافة في اإلقليم، باإلضافة إلى خبراء دوليين في مجال صحة البيئة.

منظمة الصحة العالمية وصحة البيئة
أساسيا  الصحية هي مطلبا  البيئة  أن  أمد طويل  منذ  العالمية  الصحة  بمنظمة  العاملون  أدرك 
تعد عنصرا رئيسيا في  فالبيئة الصحية  التي يعيشونها.  الحياة  السكان ولجودة نوعية  لصحة 
استراتيجية منظمة الصحة العالمية الخاصة بتوفير الصحة للجميع في القرن الواحد والعشرين، 
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وفي االستراتيجية اإلقليمية للمكتب اإلقليمي لشرق المتوسط للمنظمة والخاصة بالصحة والبيئة 
والتي جاءت استجابة لمؤتمر "قمة األرض"وغيرR من المؤتمرات الدولية التي عقدت للمتابعة 
في مجاالت الصحة والبيئة والتنمية المضمونة االستمرار. وهذR االستراتيجيات تصف الطرق 
البشرية والبيئة من  تنمية شاملة ما تستحقه  المساهمة في  العالمية  الصحة  لمنظمة  تتيح  التي 
للصحة  اإلقليمي  بالبرنامج  إطار عمل خاص  البيئة في  أنشطة صحة  احترام. ويعمل مركز 

البيئية الذي يتضمن المجاالت التقنية التالية:

◄السياسة الخاصة بالصحة البيئية وتقييم المخاطر الصحية
◄تدبير تزويد المجتمع بالمياR واإلصحاح

◄تعزيز مأمونية الغذاء
◄تعزيز مأمونية المواد الكيميائية

األنشطة والخدمات
يضطلع مركز أنشطة صحة البيئة بتنفيذ أنشطة في إطار الفئات الشاملة التالية على المستويين 
وبعثات  اإلقليمية  األنشطة  تتمخض عنه  لما  وفقا  المركز  أنشطة  وتتحدد  والوطني.  اإلقليمي 
الدعم التقني من خالصات وتوصيات، باإلضافة إلى طلبات البلدان األعضاء وتوصيات اللجنة 

االستشارية الفنية للمركز.

تنمية الموارد البشرية من خالل دعم وعقد الدورات التدريبية والدورات الدراسية والحلقات 
العملية والمؤتمرات وذلك على المستويين الوطني واإلقليمي. كما يقوم المركز بإعداد مواد 

التدريب والتعلم وتعديلها وترجمتها الستخدامها من قبل البلدان األعضاء.

تبادل المعلومات عن طريق شبكة المعلومات اإلقليمية المعنية بالصحة البيئية والتي بدأ العمل 
المعنية  الوطنية  الوحدات  بين  المتصل  الترابط  تعمل من خالل  بها عام 1988. وهي شبكة 
بالمعلومات المتعلقة بصحة البيئة في اإلقليم، وعلى بناء قدرات هذR الوحدات من خالل توفير 

النظم واألدوات إضافة إلى تنمية الموارد البشرية.

التعاون التقني ويتم من خالل إسداء المشورة الفنية المبنية على الخبرة حول تقييم المشكالت، 
وتخطيط البرامج والتطوير المؤسساتي باإلضافة إلى معاونة المؤسسات الوطنية على اكتساب 

التسهيالت والمرافق والمعدات الضرورية.

والمعاهد  الوطنيين  للمهنيين  الدعم  بتقديم  وذلك  التطبيقية  والبحوث  الخاصة  الدراسات 
لالضطالع بالتقصيات الخاصة بالمواضيع ذات األولوية المتعلقة بصحة البيئة على الصعيدين 
الوطني واإلقليمي، ومنها على سبيل المثال نوعية مياR الشرب، والبيئات الصحية لألطفال، 
ومعالجة مياR المخلفات وإعادة استخدامها، والمحافظة على المياR، وتدبير الفضالت الصلبة، 

وتلوث الهواء وغيرها من مواضيع.
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المشاريع التوضيحية وتتم من خالل تنفيذ مجموعة متكاملة من األنشطة األربع اآلنفة الذكر 
يكون التركيز فيها على حل مشكلة ما في إحدى البلدان بحيث يمكن تكرارR في البلدان األخرى 

التي تعاني من نفس المشكلة.

الموارد المتوافرة
مركز  في  العاملون  ◄يتكون 
من  البيئة  صحة  أنشطة 
مجال  في  ومستشار  مدير، 
والبيئة،  الريفية  الصحة 
التقانة  لنقل  ومستشار 
الصحة  ومهندس في مجال 
واإلصحاح  الحضرية 
عن  ومسؤول  البيئي، 
المعلومات التقنية، ومسؤول 
اإلدارية  المساعدة  عن 
عاملين  سبع  إلى  باإلضافة 

إداريين يقومون بدعم ومعاونة العاملين المهنيين. هذا إلى جانب المستشارين ألمد قصير 
والعاملين المؤقتين الذين يتم تعيينهم عند الحاجة إليهم ألداء مهام معينة.

◄وتتكون الموارد المالية من المخصصات المنتظمة التي تقدمها منظمة الصحة العالمية ومن 
مخصصات من خارج الميزانية توفرها المنظمات الدولية واإلقليمية

عام  األردنية  الحكومة  بتقديمه  (تكرمت  طوابق  أربعة  من  مكون  مبنى  في  المركز  ◄ويقع 
1988)، وبه مساحة كافية لقاعة مؤتمرات وافية المعدات، وتوجد مكتبة بالمبنى، كما يوجد 

مركز للمعلومات الحديثة.

التعاون بين الوكاالت
تعتمد الصحة والبيئة والتنمية على بعضها البعض ولها مدى ومجال واسع يتطلب المشاركة 
نتائج  إحراز  أجل  من  الفعال  التعاون  إلى  حاجة  وهنالك  األنظمة،  مختلف  قبل  من  النشطة 
مضمونة االستمرار. ومنذ إنشاء المركز، نجح في الوصول إلى المؤسسات اإلقليمية والدولية، 
وسائر الوكاالت المتخصصة والمانحة من أجل التعاون في مجال األنشطة ذات االهتمامات 
المشتركة. وقد ترجمت هذR الجهود إلى دعم مالي من العديد من الوكاالت المانحة مثل: برنامج 
الخليج العربي لدعم منظمات األمم المتحدة اإلنمائية، والصندوق العربي لإلنماء اإلقتصادي 
المثلى  االستفادة  إلى  يهدف  الذي  التقني  التعاون  أما  للتنمية.  اإلسالمي  والبنك  واإلجتماعي، 
الستخدام الموارد فيتم بصورة متواصلة من خالل التعامل مع الوكاالت اإلقليمية والدولية مثل 
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لشرق  اإلقليمي  للمكتب  التابع  للبيئة،  المتحدة  األمم  التنمية، وبرنامج  لبحوث  الدولي  المركز 
zسيا، وبرنامج األمم المتحدة للبيئة، والبنك الدولي، ومكتب البيئة الكندي، ومكتب األمم المتحدة 
لخدمات المشاريع، واليونيسف، ومنطمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة، وسائر الوكاالت 

الدولية المتمركزة في عمان.

 

استنفار الموارد خالل الثنائية 2003-2002

نجح مركز أنشطة صحة البيئة في جمع موارد إضافية من خارج الميزانية للتصدي لالنخفاض 
الكبير الذي حدث في الميزانية العادية، حتى أن %90 من األنشطة التي خططت تم تنفيذها 
لإلنماء  العربي  الصندوق  مثل:  وإقليميين  دوليين  مانحين  من  خارجية  موارد  من  بتمويل 
اإلقتصادي واإلجتماعي، وبرنامج الخليج العربي لدعم منظمات األمم المتحدة اإلنمائية، ومكتب 
المشاريع،  المتحدة لخدمات  الغذاء، ومكتب األمم  النفط مقابل  العراق  لبرنامج  المتحدة  األمم 
واليونيسف، والبنك اإلسالمي للتنمية، وغيرهم. كما نجح المركز في فتح أبواب جديدة لجمع 
األعضاء  البلدان  في  البيئة  مجال صحة  في  أعمال  من  به  مايقوم  لرعاية  والتعاون  األموال 
باإلقليم. ولقد أثبتت األنشطة المشتركة مع سائر المنظمات الدولية األخرى مثل برنامج األمم 
المتحدة للبيئة التابع للمكتب اإلقليمي لغرب zسيا، واليونيسف، أنها أساليب جيدة وعملية وذات 
مردود في تحقيق المرامي على الرغم من القيود في الميزانية. كما أن تنفيذ األنشطة نيابة عن 
بعض المنظمات اإلقليمية والدولية والوكاالت الوطنية كان أيضا من األساليب الواعدة التي 

أمكن من خاللها تغطية تكلفة ما يقوم به المركز من أنشطة في البلدان األعضاء.

ولقد جاءت أعلى المبالغ التي حصل عليها المركز والتي قدرت بحوالي تسعمئة الف دوالر 
النفط  العراق  لبرنامج  المتحدة  المشاريع ومكتب األمم  لخدمات  المتحدة  قبل مكتب األمم  من 
مقابل الطعام، وخصصت جميعها من أجل تنفيذ المشروعات التالية في شمال العراق. على أنه 
نظرا للظروف المحلية في العراق، فلم يتم لألسف إال التنفيذ الجزئي لهذR المشروعات وبذا 
فقد المركز فرصة التوسع في مثل هذR المشروعات. وفيما يلي عرض بالمعدالت العامة لما 

تم تنفيذR منها.

المرحلة   -Rالميا نوعية  المشترك-رصد  والسقف  المؤسساتية  بالتقوية  الخاص  ◄المشروع 
األولى (437,800 دوالرا من قبل مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع)

◄برنامج مراقبة جودة المياR والصحة البيئية في ثالث محافظات شمالي العراق ( 337,100 
دوالر من قبل مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع)

وكان هنالك ايضا مخصصات مالية وردت من قبل مانحين zخرين من أجل تنفيذ المشروعات 
التالية والتي هي في مراحل مختلفة من التنفيذ:
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◄المبادرة اإلقليمية لتحسين طرق تعرض األغذية لإلشعاع من خالل التدريب الصحي حول 
اإلشراف ومراقبة األغذية المستوردة والممارسات التي تطبق على الغذاء. وتغطي المبادرة 
السعودية  العربية  والمملكة  وباكستان  والمغرب وعمان  والكويت  واألردن  كل من مصر 
والسودان والجمهورية العربية السورية وتونس (قدمت المساهمات من قبل برنامج الخليج 

العربي لدعم منظمات األمم المتحدة اإلنمائية وبلغت 75,000 دوالرا)
◄تقوية القدرات القطرية في مجال دراسة األثر البيئي الصحي لمشروعات التنمية. وتجرى 
العربية  والجمهورية  والسودان  وباكستان  وعمان  والمغرب  واألردن  مصر  من  كل  في 
السورية وتونس واليمن (قدمت المساهمات من قبل برنامج الخليج العربي لدعم منظمات 

األمم المتحدة اإلنمائية وبلغت 60,000 دوالرا)
◄دور المجتمعات والمنظمات غير الحكومية في إثارة الوعي والتثقيف بممارسات اإلصحاح 
في مجال تدبير الفضالت الصلبة المصادق للصحة، ويجرى في مصر ولبنان و المغرب 
(قدمت  واليمن  وتونس  السورية  العربية  والجمهورية  والسودان  وفلسطين  وباكستان 
وبلغت  اإلنمائية  المتحدة  األمم  منظمات  لدعم  العربي  الخليج  برنامج  قبل  من  المساهمات 

70,000 دوالرا)
◄التدريب على تنفيذ نظام نقاط التحكم الحرجة لتحليل المخاطر (HACCP من أجل مأمونية 
الغذاء، ويتم تنفيذR في كل من البحرين وجمهورية إيران اإلسالمية والكويت ولبنان والمغرب 
واإلمارات.  السعودية  العربية  والمملكة  السورية  العربية  والجمهورية  وباكستان  وعمان 
اإلنمائية  المتحدة  األمم  منظمات  لدعم  العربي  الخليج  برنامج  قبل  من  المساهمات  (قدمت 

وبلغت 82,000 دوالرا)
◄الشبكة اإلقليمية لمعلومات صحة البيئة والمرتكزة على شبكة اإلنترنت والبريد االلكتروني، 
وباكستان  وعمان  ولبنان  والكويت  واألردن  اإلسالمية  إيران  وجمهورية  مصر  وتغطي 
السورية واإلمارات  العربية  والجمهورية  والسودان  السعودية  العربية  والمملكة  وفلسطين 
المتحدة  األمم  منظمات  لدعم  العربي  الخليج  برنامج  قبل  من  المساهمات  (قدمت  واليمن. 

اإلنمائية وبلغت 79,000 دوالرا)
مع  المتوسط  شرق  إقليم  بلدان  في  بالرصاص  بالتسمم  الخاص  الوضع  الغذاء:  ◄مأمونية 
الرجوع بصفة خاصة إلى صحة األم والطفل. ويغطي البحرين ومصر واألردن والكويت 
وعمان وباكستان وقطر والمملكة العربية السعودية واإلمارات. (قدمت المساهمات من قبل 

برنامج الخليج العربي لدعم منظمات األمم المتحدة اإلنمائية وبلغت 72,000 دوالرا)

كما جمعت أيضا أموال أخرى من أجل تمويل المشروعات التالية التي بدأت في عام 2004:

◄تحسين البيئات الصحية من أجل األطفال في كل من اليمن وباكستان (قدمت األموال من قبل 
برنامج الخليج العربي لدعم منظمات األمم المتحدة اإلنمائية وبلغت100,000 دوالرا)

◄إنشاء مراكز في العراق للمعلومات المتعلقة بالصحة والبيئة (قدمت األموال من قبل برنامج 
الخليج العربي لدعم منظمات األمم المتحدة اإلنمائية وبلغت 70,000 دوالرا)
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ناجحا  تعاونا  الدولية واإلقليمية  الوكاالت  المتحدة وسائر  التعاون مع وكاالت األمم  كما كان 
باالشتراك مع  البلدانية والقطرية  فيهما األنشطة  نفذت  فقد  الثنائية.   Rبصورة كبيرة خالل هذ

وكاالت األمم المتحدة أو نيابة عنها. وفيما يلي موجز لهذR األنشطة:

◄قام برنامج األمم المتحدة للبيئة التابع للمكتب اإلقليمي لغرب zسيا بتقديم مساهمة مالية بلغت 
 Rالف دوالر لنشر وطبع المطبوعات الخاصة بمؤتمر الطلب على المياz ما يقرب من عشرة
سواء ما كان منها على شكل مطبوعات ورقية أو الكترونية، كما قدمت خمسة عشرة الف 
دوالر للمشاركة في رعاية المؤتمر الثاني حول تدبير الطلب على المياR الذي عقد في مصر 

في نهاية عام 2004.
الدورات  الثانية من  الدورة  الف دوالر لرعاية وتمويل  اليونيسف بخمس وثالثين  ◄وساهم 
التدريبية الخاصة بالفنيين العاملين في العراق في مجال المياR ومياR الفضالت. وكان هذا 
استكماال للدورة األولى من األنشطة التدريبية التي بدأت في أواخر فترة الثنائية السابقة. وقد 
تضمن هذا تعريب العديد من الكراسات التدريبية والدفاتر. ولقد تم توفير 8,500 دوالرا 

لدعم إنشاء مركز للمعلومات في بغداد.
نفايات  حول  إقليمي  مشروع  لدعم  دوالرًا  ألف  وعشرون  مئة  مبلغ  الدولي  البنك  ◄وقدم 

مؤسسات الرعاية الصحية
◄أما البنك اإلسالمي للتنمية فقد قدم خمسة وثالثون ألف دوالرًا لدعم مشروع إقليمي لرعاية 

حلقة عملية بلدانية حول تقييم أثر البيئة الصحية.
◄كما ساهم اليونيسف أيضا بمبلغ 24,500 من الدوالرات إلنشاء مركزين للمعلومات في 

العراق على أن هذا المشروع لم يكتمل لألسف نظرا للحالة المحلية في العراق.

لمنظمة  الرئيسي  المقر  بالتعاون مع  تنفيدها  التي جرى  المشتركة  األنشطة  العديد من  هنالك 
الصحة العالمية والمكتب األوربي لمنظمة الصحة العالمية، فقد أنفقت تسعة zالف دوالرًا على 
تقييم مدى توافر المعلومات المتعلقة بالمياR ومياR الفضالت في ثالث من البلدان األعضاء. كما 
أنفقت 30,000 من الدوالرات التي أرسلها المقر الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية لدعم تعزيز 

البيئات الصحية لألطفال في اإلقليم.

لقد نجح مركز أنشطة صحة البيئة في جمع األموال من أجل األنشطة القطرية، وعقد مؤتمر 
دولي تحت الرعاية المشتركة بين وزارة المديريات اإلقليمية والشؤون الريفية والبيئة في عمان 

وبين المركز ومنظمة الصحة العالمية.

الدراسات الخاصة والبحوث التطبيقية

إن برنامج مركز أنشطة صحة البيئة المعني بالدراسات الخاصة والبحوث التطبيقية إنما يمثل 
استجابة للحاجة المتزايدة الستعراف وتحليل وتصنيف الحلول المالءمة لمشكالت صحة البيئة. 
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الديدان  الثنائية 2002-2003 قام المركز بدعم الدراسات الخاصة بأمراض احتشار  وخالل 
المعرضين  في  االحتشار  ومقارنة  السكان،  بين  الطفيلية 
لإلصابة وغيرهم من غير المعرضين (في المناطق التي 
تخضع للمراقبة) وذلك في ستة بلدان هي: جمهورية إيران 
وتونس  السعودية  العربية  والمملكة  والعراق  اإلسالمية 
والجمهورية العربية السورية. كما تم تمويل دراسة بلدانية 
 Rأخرى لتقييم سبل الوصول إلى المعلومات الخاصة بالميا
في  وذلك  المعلومات   Rهذ توافر  ومدى  الفضالت   Rوميا
السورية.  العربية  والجمهورية  وتونس  المغرب  من  كل 
إقليمي  لمراجعة وتكوين مرتسم  وأجريت دراسة مكتبية 
وذلك  استخدامها  وإعادة  الفضالت   Rميا بمعالجة  خاص 
والكويت  وتونس  والمغرب  وعمان  واألردن  مصر  في 
والجمهورية العربية السورية. إضافة إلى دراسة ريادية 
في مصر لتحديد الطرق المثلى للتخلص من يرقات داء 
األسطونيات أو تثبيط نشاطها في المياR المستصلحة. أما 

في مجال تعزيز التقنية األهلية ذات التكلفة المنخفضة، فقد أجرى بحث لفحص فعالية شجرة 
السنط في تطهير المياR الملوثة.

أنشطة صحة البيئة أثناء الطوارىء

كان نتيجة أزمة العراق، أن حازت صحة البيئة أثناء الطوارىء على اهتمام خاص من قبل 
-2002 الثنائية  مدى  على  البيئة  صحة  أنشطة  مركز 
2003. فقد توسع الدور الذي قام به المركز وقدم الدعم 
 Rوأثناء العراق  غزو  قبل  واإلداري  واإلمدادي  الفني 
بالد  العراق وماحولها من  األنشطة  وقد شملت   .Rوبعد
والجمهورية  السعودية  العربية  والمملكة  األردن  مثل 
اليونيسف  مع  وبالتعاون  ففي 2002  السورية.  العربية 
 Rأنتهى العمل في تحسين سبل اإلشراف على نوعية الميا
وجمع مياR الفضالت من خالل تنمية الموراد البشرية. 
من  وتقني  مهندس  أربعمئة  من  أكثر  تدريب  وأجري 
خالل 16 دورة تدريبية تتعلق بموضوعات مثل تبسيط 
أساليب فحص المياR، وتطهيرها، وجمع مياR الفضالت 
ومعالجتها. كما عرب العديد من مواد التدريب والتعلم 

ونشرت إلى الخبراء والوكاالت ذات الصلة.



� �ملركز �إلقليمي ألنشطة صحة �لبيئة خال	 �لثنائية 2003-2002 �� #نشطة "!جنا

9

بدأت في شمال العراق سبع مشروعات رئيسية حول رصد ومراقبة نوعية المياR، والمسوحات 
الصحية وجمع المرتسمات الخاصة بالصحة البيئية، وتطهير المياR، والطاقة الشمسية، ونظم 
المعلومات الجغرافية، ونظم تدبير وإدارة المعلومات المختبرية. على أن هذR المشروعات لم 

تستكمل بكل أسف نظرا للحالة المحلية في العراق.

قدم  فقد  البلدان،  من  وجيرانها  العراق  إلى  الخدمات  من  العديد  أسديت  الحرب،  أثناء  وفي 
مركز أنشطة صحة البيئة الخدمات التقنية والنصح إلى األردن والجمهورية العربية السورية 
لمساعدتهما في التخطيط للطوارىء وتعزيز أوضاع صحة البيئة في مخيمات الالجئين فيهما. 
كما نقل العاملون بمكتب منظمة الصحة العالمية في العراق إلى األردن واستضافهم المركز 
في مقرR، وقام العاملون الوطنيون بالمركز بتقديم الدعم اإلداري واإلمدادي إضافة إلى الدعم 
قدمت  كما زودت  ببغداد.  المنظمة  برامج  تيسير عمل  أجل  من  االتصاالت  بوسائل  الخاص 
مكافحة  في  للمساعدة  والتوجيه  بالمعلومات  الوطنية  والسلطات  المتحدة  لألمم  التابعة  الفرق 

أوبئة الكوليرا التي ظهرت بعد الحرب.

وعاد فريق منظمة الصحة العالمية مرة ثانية في تشرين/سبتمبر من عام 2003 إلى عمان وإلى 
مقر مركز أنشطة صحة البيئة، حيث تم تقديم الدعم إلى 42 من المهنيين الذين كانوا يقومون 

باستخدام مرافق المركز في تدبير خدماتهم اإلدارية واللوجستية واالتصاالت.

واتخذت اإلجراءات العملية إلعداد عتيدة للمياR واإلصحاح من أجل مساعدة النازحين والالجئين 
في األيام األولى من الكارثة. واشتملت العتيدة على مياR للشرب، وأدوات النظافة الشخصية 

ومجموعة من المواد الخاصة بالتوعية حول المياR واإلصحاح.
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تزويد المجتمع بالمياE واإلصحاح

تميز برنامج مركز أنشطة صحة البيئة المعني بتزويد المجتمع بالمياR واإلصحاح خالل الثنائية 
2002-2003 بما يلي:

◄استمر البرنامج في االستجابة إلى االحتياجات واألولويات اإلقليمية الواضحة وكانت:
◄تقوية قطاع الرصد والتقييم من أجل تحسين التخطيط واإلدارة

◄تحسين جودة اإلمدادات بمياR الشرب من خالل تقوية برامج اإلشراف والرصد
Rاستعراف طرائق فعالة من أجل تعزيز جودة التزويد المتقطع بالميا◄

   Rالميا على  الطلب  تدبير  تعزيز  طريق  عن  المنزلية   Rالميا إمدادات  على  األمن  ◄زيادة 
والمحافظة عليها

◄مد خدمات اإلصحاح و تدبير مياR الفضالت إلى المجتمعات الصغيرة
◄ولقد دعم البرنامج بصورة كبيرة من قبل موارد من خارج الميزانية مع نسبة قليلة من 

الميزانية العادية.

◄قام البرنامج بتقديم الخدمات التقنية إلى بلدان شرق المتوسط من خالل إطار العمل الخاص 
بالبعثة المشتركة لمراجعة البرامج مما أدى إلى المساهمة المالية للبعثة في دعم الخدمات 

االستشارية التقنية واألنشطة التدريبية.

اإلصحاح البيئي ومياE الفضالت في المجتمعات الصغيرة

منذ بدايتها المتواضعة عام 2000، استطاعت المبادرة اإلقليمية المعنية باإلسراع في التوسع 
في خدمات إدارة وتدبير اإلصحاح ومياR الفضالت لتشمل المجتمعات الصغيرة في بلدان شرق 

المتوسط، تنفيذ مايلي خالل الثنائية 2003-2002:

◄دراسات حول تقدير االحتياجات والتمرين على التخطيط أجريت في كل من األردن وتونس 
وجمهورية إيران اإلسالمية والجمهورية العربية السورية

◄إنشاء مرفقين للتدريب بجامعة األردن للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة طهران لتقديم خدمات 
التعليم المستمر وبناء القدرات على المستويين الوطني واإلقليمي.

المجتمعات  في  الفضالت   Rبميا المعنية  النظم  وإدارة  تصميم  حول  تدريبي  كتيب  ◄إعداد 
الصغيرة

إليها  الوصول  سبل  وتيسير  العالقة  ذات  المعلومات  الستعراف  إلكتروني  موقع  ◄إنشاء 
للمهتمين بها في اإلقليم

◄تدريب أكثر من 1200 مهنيي من العاملين في مجال النظم الصغيرة لمياR الفضالت في 
جمهورية إيران اإلسالمية والجمهورية العربية السورية واألردن واليمن وعمان وتونس 

والمغرب
في  الفضالت   Rميا ِبتدبير  الخاصة  واألساليب  الحرجة  باالحتياجات  العريض  ◄االعتراف 
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من  عدد  تنفيذ  عقب  الصغيرة  المجتمعات 
إضافة  والتدريب  التوضيحية  المشروعات 
إلى جهود إثارة الوعي في كل من جمهورية 

إيران اإلسالمية واليمن والمغرب وتونس.
◄عقب إجراء الجهود التبشيرية والدعوة في 
 Seville بسفيل الذي عقد  الدولي  المؤتمر 
حول النظم الصغيرة المعنية بمياR الفضالت 
جمعية  استطاعت   ،2003 zذار/مارس  في 
وتونس  المغرب  من  باحثين  من  مكونة 
السورية  العربية  والجمهورية  ومصر 
وايطاليا  المانيا  من  أوروبيين  شركاء  مع 
منحة  على  الحصول  استطاعت  والنمسا، 
االتحاد  من  يورو  ماليين  ثالثة  قدرها 
 Rبميا تعني  نظم  تعزيز  أجل  من  األوربي 
الفضالت في المجتمعات الصغيرة، تراعي 
الظروف البيئية وتكون فعالة وذات مردود 

وذلك في بلدان شرق المتوسط.

زيادة األمن على المياE المنزلية في بلدان شرق المتوسط

على الرغم من التوسع في إمدادات المياR عن طريق األنابيب إلى المناطق الحضرية والريفية، 
إال أنه مازال هناك تحديا كبيرا يتمثل في األمن الذي يحيط بالمياR المنزلية من حيث مأمونية 
جودتها والكميات الكافية منها، ويعود هذا إلى افتقار اإلمداد بالمياR وعدم الكفاءة في تدبير نظم 
التزويد بالمياR ومواردها. وبغية زيادة األمن على المياR المنزلية في اإلقليم، يحاول البرنامج 

جاهدا أن بعمل ما يلي: 
◄وضع تدبير الطلب على المياR واالستخدام الفعال لها في قلب عمليات تدبير الموارد المائية 

في اإلقليم
◄تقييم الوضع األمني للمياR المنزلية في بعض بلدان اإلقليم من أجل إيجاد بينات على الصلة 
بين أمن المياR المنزلية و الصحة حتى يصبح في اإلمكان إعداد أساليب فعالة لتعزيز أمن 

المياR المنزلية.

قام مركز أنشطة صحة البيئة باالشتراك مع برنامج األمم المتحدة للبيئة التابع للمكتب اإلقليمي 
لغرب zسيا برعاية وتمويل المؤتمر اإلقليمي األول المعني بتدبير الطلب على المياR والمحافظة 
عليها وذلك في تشرين األول/اكتوبر 2001. ولقد نجح البرنامج بعد ذلك في جهود المتابعة 
التي قام بها في عقد شراكة متعددة الوكاالت بين كل من برنامج األمم المتحدة للبيئة ومنظمة 
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األغذية والزراعة، واليونسكو، واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب zسيا، النعقاد المؤتمر 
الثاني المعني بنفس الموضوع والذي عقد في نهاية عام 2003.

تدفق  تيسير  على  البرنامج  ساعد  وقد 
التي  الناجحة  الخبرات  حول  المعلومات 
 Rالميا على  الطلب  تدبير  مجال  في  تمت 
تونس  من  كل  خبرات  توثيق  خالل  من 
والمغرب في هذا المجال ومشاركة سائر 
البلدان األعضاء فيها. كما تم إنشاء موقع 
إلكتروني للمعلومات لتيسير سبل الوصول 
السريع إلى المعلومات وأدوات التخطيط.

وفي كانون األول/ديسمبر من عام 2003، عقدت حلقة استشارية مكونة من العديد من الخبراء 
والتدخالت  البينات  إليجاد  الهامة  االحتياجات  استعراف  أجل  من  المنزلية   Rالميا أمن  حول 
 Rنتائج هذ الثنائية 2004-2005 على  العمل  تبنى خطة  المنزلية. وسوف   Rالميا أمن  لتعزيز 

الحلقة االستشارية إضافة إلى تنفيذ توصياتها.
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السمات الصحية لمعالجة مياE الفضالت وإعادة استخدامها

 Rميا لمعالجة  المالءمة  التقنية  ونقل  نشر  هو  األخيرة  للثنائية  الرئيسية  األهداف  أحد  كان 
أنشطة  قام مركز  الصدد  المتوسط. وفي هذا  بلدان شرق  داخل  استخدامها  وإعادة  الفضالت 
صحة البيئة بالتعاون مع الصندوق العربي لإلنماء اإلقتصادي واإلجتماعي والمكتب اإلقليمي 
لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، برعاية وتمويل األنشطة التالية في البلدان األعضاء 

المشاركين:

◄ست دراسات خاصة وبحث تطبيقي حول الكشف عن بيض الديدان الطفيلية (دودة الممسودة) 
وعدR، واالحتشار المعوي بهذR الديدان بين السكان.

◄ثالث دراسات حول التخلص من الديدان الطفيلية (ديدان الممسودة)
◄16 دورة تدريبية وطنية حول السمات الصحية لمعالجة مياR الفضالت وإعادة استخدامها

◄تجميع المرتسمات الخاصة بمعالجة مياR الفضالت وإعادة استخدامها في 11 بلدا
بيض  تحليل  أجل  من  بلدان  ستة  في  المختبرات  قدرات  تقوية  أجل  من  بالمعدات  ◄اإلمداد 

الديدان الطفيلية الموجودة في األماكن التي تعالج فيها مياR الفضالت
◄عقد اجتماع إقليمي استشاري في تشرين األول/اكتوبر 2003، لمراجعة األولويات الوطنية 
وخطط العمل من أجل إعادة استخدام مياR الفضالت وتدبيرها. وقد حضر هذا االجتماع 33 

عربيا  بلدا   11 من  خبيرا 
المتوسط  شرق  بلدان  من 
خمس  من  وممثلون 
وخالل  دولية.  منظمات 
الضوء  القي  االجتماع 
التوجيه  إلى  الحاجة  على 
النوعية  مراقبة  مجال  في 
 Rلميا الميكروبيولوجية 
استخدام  وإعادة  الفضالت 

المياR الرمادية اللون.

البيئات الصحية لألطفال

مؤتمر  عقب   2003 عام  البيئة  صحة  أنشطة  بمركز  لألطفال  الصحية  البيئة  مبادرة  بدأت 
بانكوك الذي عقد في zذار/مارس 2002. وقد تم إعداد مكونات المبادرة والموافقة على اقتراح 
المتوسط  شرق  بمبادرة  يعنى  عمل  فريق  بإنشاء  اإلقليمي  المدير  وقام  العملية.  باإلجراءات 
الخاصة بالبيئات الصحية لألطفال في تشرين األول/اكتوبر 2002، وعقدت حلقة استشارية 
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غير رسمية حول نفس الموضوع في تشرين الثاني/نوفمبر 2002 بمركز أنشطة صحة البيئة. 
وقد استعرفت المشاورة العوامل اإلقليمية ذات األولوية للمخاطر البيئية كما ألقت الضوء على 

االتجاهات العامة للعمل. وقد تم تجميع األنشطة ذات العالقة داخل نطاق مركز أنشطة صحة 
البيئة أسفر عن تكوين مشروع للمبادرة داخل البرنامج محققا ما يلي من إنجازات:

دراسية  دورات  عقد  خالل  من  األطفال  أجل  من  شعبية  حركات  وإنشاء  شراكات  ◄بناء 
ومؤتمرات وطنية في المملكة العربية السعودية واألردن. فقد عقد المؤتمر الوطني باألردن 
وكبار  العلماء  من   200 من  أكثر  وباشتراك  األردن  ملكة  الجاللة  صاحبة  رعاية  تحت 
المسؤولين واألعضاء بالمجتمع المدني. أما في المملكة العربية السعودية فقد تلقت الدورة 
الدراسية دعم الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني وأثمرت عن مبادرة وزارة الصحة 
الخاصة بالبيئات الصحية لألطفال. وفي كل من تونس ولبنان وباكستان وجمهورية إيران 
اإلسالمية وسائر البلدان، أجريت عدة احتفاالت كبيرة بمناسبة يوم الصحة العالمي الذي تم 
تكريسه للبيئات الصحية لألطفال. كما أنشئت شبكة عمل وطنية للبيئات الصحية لألطفال 

بجامعة األردن للعلوم والتكنولوجيا.
◄جمع وبث المعلومات المتعلقة بالبيئات الصحية لألطفال داخل بلدان إقليم شرق المتوسط. 
لألطفال  الصحية  بالبيئات  الخاصة  والمعلومات  للمعطيات  إلكتروني  موقع  وأنشىء 
 Rويجري حاليا جمع المعلومات البحثية والكتيبات وتصنيفها لزيادة فرص الوصول إلى هذ

المعلومات.
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◄وفي الوقت الحالي يجرى رصد المؤشرات الخاصة بالبيئات الصحية لألطفال وتقييم عوامل 
الخطر التي تحيط بالبيئات الصحية. كما يتم حاليا جمع ما نشر من معطيات بحثية وتحليلها 
وتضمينها في نظام رقمي ألسس المعلومات. وفي باكستان واليمن وعمان وتونس واألردن 
انتهى التخطيط إلجراء تقييم لعوامل الخطر على البيئات الصحية ورصد المؤشرات المتعلقة 

بالبيئات الصحية لألطفال.
◄وفي باكستان واليمن انتهت عمليات تأمين األموال الالزمة لتنفيذ المشروعات الخاصة ببناء 
القدرات والتثقيف وإثارة الوعي إضافة إلى المشروعات التوضيجية وكلها تعني بالبيئات 

الصحية لألطفال.

تدبير الفضالت الصلبة والخطرة 

الفضالت الصلبة هي واحدة من أكبر المشكالت البيئية إلحاحا في اإلقليم. ففي العديد من البلدان 
والسيما في المدن المنخفضة الدخل، هنالك نقص شديد في جمع القمامة ونقلها والتحلص منها. 
ويجب على من يعيشون في المجتمعات تغيير سلوكياتهم بالنسبة إلى كيفية تداول الفضالت 
على  الحفاظ  جانب  إلى  مدنهم  إلى  والقوارض  والبعوض  الحيوانات  اجتذاب  لتجنب  الصلبة 
التخطيط  في  المشكلة   Rهذ حل  ويكمن  فيها.  يعيشون  التي  المجتمعات  لبيئة  الجمالية  الرؤية 
المرتكز على المجتمع لتدبير الفضالت، وهو حل قد يؤدي بصورة واسعة إلى رفع الوعي بين 

المجتمعات المحلية وإلى النجاح في تنفيذ الجمع األولي والثانوي للفضالت الصلبة.

يحظى التنسيق في مجال تدبير النفايات الناجمة عن الرعاية الصحية باهتمام كبير في العديد 
السودان وباكستان واألردن والمغرب. وتتضمن أنشطة مركز  من بلدان اإلقليم والسيما في 
العالمية  البدء في مشروع مشترك بين المركز األوربي لمنظمة الصحة  البيئة  أنشطة صحة 
المعني بالصحة والبيئة في روما، من أجل إنتاج مضمومة للمعلومات العملية تساعد البلدان 
النامية على إرساء إجراءات وممارسات مأمونة لتدبير النفايات الناجمة عن الرعاية الصحية. 
وكان الجزء الثاني من هذR المضمومة قد صدر عام 2002. وقام مركز أنشطة صحة البيئة، 
استجابة لطلب العديد من بلدان اإلقليم، بتعريب الجزأين األولين من هذR المضمومة ويقوم حاليا 
بتعريب الدالئل اإلرشادية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والمعنونة " التدبير المأمون 

لنفايات أنشطة الرعاية الصحية".

وفي إطار العمل بالمشروع المشترك بين منظمة الصحة العالمية ومركز أنشطة صحة البيئة 
والبنك الدولي والمعنون االتجاR إلى تحويل تدبير نفايات أنشطة الرعاية الصحية إلى مشروعات 
استثمارية في الصحة، انتهى العمل في إعداد مسودة لكراسة تدريبية حول الممارسات الجيدة. 
وقد حررت هذR الكراسة التدريبية بناء على العمل الذي أنجزته بعثات التقييم التقني التي أنهت 

مهمتها عام 2002-2003 في كل من المغرب واألردن.
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وفي السودان انتهت بعثة عنت بالتقييم التقني لتدبير النفايات الصلبة والخطرة ألنشطة الرعاية 
الصحية وتبع ذلك تقديم اقتراح عام 2003، إلى وكالة التحكيم المشترك التابعة لألمم المتحدة 
والية  جنوب  في  الصحية  الرعاية  أنشطة  نفايات  بتدبير  الخاص  الوضع  تحسين  أجل  من 

كوردفان.

وفي باكستان، في أيار/مايو 2002، قام برنامج الخليج العربي لدعم منظمات األمم المتحدة 
اإلنمائية برعاية وتمويل المنتدى الصحي المشترك بين كل من منظمة الصحة العالمية ومركز 
أنشطة صحة البيئة ووزارة الصحة حول تدبير نفايات أنشطة الرعاية الصحية. وخالل عام 
التقنية لتحسين وضع تدبير نفايات أنشطة الرعاية الصحية في  2002، قدم المركز المعونة 

العديد من المستشفيات في األردن.

كما قام المركز باالشتراك مع برنامج الخليج العربي لدعم منظمات األمم المتحدة اإلنمائية برعاية 
وتمويل مشروع ريادي لمخطط 
على  المرتكز  بالتدبير  خاص 
الصلبة في  للفضالت  المجتمع 
لبنان. وقد انتهى المشروع في 
أوائل عام 2003، وصدر عدد 
من المواد التدريبية والنشرات. 
وقد أجري اختبار على نموذج 
على  المرتكز  للتدبير  لمخطط 
الصلبة في  للفضالت  المجتمع 
مستهدفة  مجموعات  حضور 

من المجتمع مثل النساء واألطفال والتجار. وقد بدأت أواخر عام 2003 اإلجراءات التحضيرية 
الخاصة بتكرار هذا المشروع في اليمن.

تقييم تأثير مشروعات التنمية على صحة البيئة

إن تقييم تأثير مشرعات التنمية على صحة البيئة هو أولوية من أولويات صحة البيئة في إقليم 
يمكنها  حتى  التقييم  هذا  إجراء  سبل  لديها  التتوافر  اإلقليم  بلدان  من  فالعديد  المتوسط.  شرق 
التي  فالبلدان  أخرى  ناحية  والبيئة. ومن  البشر  السلبي على  التأثير  التخلص من  أو  التخفيف 

تتوافر فيها هذR السبل التقوم بطريقة شاملة بتقييم تأثير مشروعات التنمية على صحة البيئة.

المتحدة اإلنمائية  ولذا قام المركز باالشتراك مع برنامج الخليج العربي لدعم منظمات األمم 
برعاية وتمويل مشروع إقليمي لتقوية القدرات الوطنية في مجال تقييم تأثير مشروعات التنمية 
وتونس عام  األردن وعمان  قامت كل من  البرنامج  هذا  إطار عمل  البيئة. وفي  على صحة 
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 R2003 بوضع إجراءات لتقييم تأثير مشروعات التنمية على صحة البيئة، ويجرى التعامل بهذ
اإلجراءات بصفتها جزء اليتجزأ من الدالئل اإلرشادية الحالية لتقييم مدى التأثير على البيئة.

على  التأثير  تقييم  إجراءات  بتطوير  وقامت  عملية  حلقة  المغرب  عقدت   ،2003 عام  وفي 
الصحة لتستخدم من خالل مشروع تم اقتراحه من قبل المؤسسات الحكومية للمساعدة في تقييم 

تأثير مشروعات التنمية على صحة البيئة.

لحلقة علمية  بتمويله  المجال  هذا  في  المركز  للتنمية دعمه ألنشطة  اإلسالمي  البنك  وواصل 
مشتركة بين البلدان حول تأثير مشروعات التنمية على صحة البيئة، وقد عقدت هذR الحلقة في 

أيار/مايو من عام 2002 في بوربان في باكستان.

تعزيز مأمونية الغذاء

قام برنامج الخليج العربي لدعم منظمات األمم المتحدة اإلنمائية بتمويل مشروعات إقليمية حول 
 Rنظام نقاط التحكم الحرجة لتحليل المخاطر، وحول تسمم الغذاء بالرصاص. وقد بدأ تنفيذ هذ

المشروعات عام 2002 ومن المنتظر أن يستمر خالل عامي 2005-2004.

حول  تدريبية  دراسية  بدورات  متبوعة  التقنية  المهمات  من  عدد  تنفيذ  تم   ،2002 عام  وفي 
نظام نقاط التحكم الحرجة لتحليل المخاطر في كل من المغرب وعمان. كما كانت هنالك أيضا 
دورات تدريبية في كل من لبنان والجمهورية العربية السورية حول نفس الموضوع، إضافة 
المخاطر  لتحليل  الحرجة  التحكم  نقاط  نظام  حول  تونس  في  أجريت  أخرى  تقييم  بعثة  إلى 

وتعرض الغذاء لإلشعاع.



� �ملركز �إلقليمي ألنشطة صحة �لبيئة خال	 �لثنائية 2003-2002 �� #نشطة "!جنا

18

وفي بعض البلدان قيمت نظم اإلشراف والتفتيش على األغذية المستوردة وتلقت التقوية الالزمة. 
كما قدم تعريف بالتعرض للرصاص وتأثيراته على الصحة والسيما في النساء واألطفال، إلى 

المتدربين والعاملين مع التركيز بصفة خاصة على األغذية والمياR الملوثة بالرصاص.

أما في مجال نظم تعرض األغذية لإلشعاع ونظم اإلشراف عليها، فقد عقدت حلقتان تدريبيتان 
في البحرين وعمان. كما عقدت في اإلمارات حلقة عملية ثالثة من أجل إعداد مرتسم خاص 

بمأمونية الغذاء. وفي األردن وقطر قيمت نظم اإلشراف والتفتيش على األغذية المستوردة.

العربية  البحرين والمملكة  بالرصاص في  التسمم  عقدت أيضا دورات دراسية تدريبية حول 
دالئل   " وضعت  التقليدية،  لألغذية  معايير  إلى  اإلقليم  حاجة  إلى  ونظرا  وعمان.  السعودية 
إرشادية حول نظام نقاط التحكم الحرجة لتحليل المخاطر خاصة باألغذية التقليدية الشعبية في 
اإلقليم"، وتمت مراجعتها من قبل خبراء وطنيين ودوليين، ومن المنتظر تقديمها قبل االنتهاء 
من صورتها النهائية إلى اإلجتماع اإلقليمي لمدونة األغذية المزمع انعقادR خالل عام 2005 

في عمان، األردن.

إثارة الوعي بالصحة البيئية

كانت المعارض التي عرضت مختلف الوثائق والتي تزامنت مع أنشطة صحة البيئة، أسلوبا 
ناجحا لرفع الوعي بالصحة البيئية والترويج لمركز أنشطة صحة البيئة وما يقوم به من نشاط. 

وقد نظمت عدة معارض في األردن 
السورية.  العربية  والجمهورية 
وأقيم معرضان رئيسيان في عمان 
مع انعقاد حلقتين دراسيتين دوليتين 
حول معالحة مياR الفضالت وإعادة 
استخدامها، وتدبير النفايات الناجمة 
الصحية.  الرعاية  أنشطة  عن 
وأعقب هذين المعرضين بث واسع 
المهنيين  من   600 إلى  للمعلومات 
نظم  األردن،  وفي  والمؤسسات. 
 2002 عام  zخر  كبير  معرض 

بمناسبة يوم األمم المتحدة. وفي الجمهورية العربية السورية، كان هناك معرض zخر تزامن 
مع انعقاد دورة دراسية تدريبية وطنية.

وقد أجريت عدة عروض تفسيرية وتوضيحية خالل األنشطة البلدانية والوطنية التي أجراها 
مركز أنشطة صحة البيئة و سائر المنظمات الدولية. وفوق ذلك، طبعت ستة لصاقات كبيرة 
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البيئية،  والصحة  لألطفال،  الصحية  والبيئات   ،Rالميا على  والمحافظة  الغذاء،  مأمونية  حول 
بلدان  من  بلدا   23 على  المواد   Rهذ وزعت  وقد  استخدامها.  وإعادة  الفضالت   Rميا ومعالجة 

اإلقليم.

وبمناسبة يوم الصحة العالمي لعام 2003، أجريت عدة أنشطة من أجل إثارة الوعي بالحاجة إلى 
البيئات الصحية لألطفال. وقد شارك مركز أنشطة صحة البيئة في هذا االحتفال اإلقليمي بهذا 
اليوم في القاهرة. وقد تكونت صفحة باالنترنت حول هذا الموضوع وتوافرت لكل المستخدمين 
لشبكة اإلنترنت باإلقليم. كما قدم الدعم إلى عدد من البلدان األعضاء لمساعدتهم في احتفاالتهم 

الوطنية بيوم الصحة العالمي.

إدارة المعلومات وخدماتها

البيئة خالل  المعلومات االلكترونية من أكبر إنجازات شبكة مركز أنشطة صحة  كان توفير 
الثنائية 2002-2003. وقد انتهى المركز من تطوير بنيته التحتية وتطوير مواردR وبدأ في تقديم 
خدمات المعلومات من خالل شبكة االنترنت والبريد االلكتروني. أما صفحة المركز االلكترونية 
فقد تم تحديثها وتقويتها لتتيح الوصول إلى الموارد المتوافرة من المعلومات الخاصة بالصحة 
البيئية ومنها المكتبة التي تحتوي على أكثر من 12 الف وثيقة، وأكثر من 45 مجلة دولية، 

والبيانات  المسارد  من  و15 
كاملة  ومجموعات  التجارية 
من نصوص قواعد المعطيات، 
باإلضافة إلى قواعد المعطيات 
الخاصة بالمؤسسات والمهنيين. 
من  المعلومات  بث  أثبت  وقد 
أنه  االلكتروني  البريد  خالل 
وذات  عليها  يعول  وسيلة 
توفير  إلى  فإضافة  مردود. 
تكلفة الطباعة والبريد، خفضت 
الذي  الوقت  من  الخدمة   Rهذ
أسابيع  من  اإلجابات  تستغرقه 

إلى مجرد دقائق معدودة. ويجري تقديم خدمات المعلومات االلكترونية إلى أكثر من 1200 
مستخدم في اإلقليم. وفي نفس الوقت فإن الخدمات التقليدية للمعلومات مازالت مستمرة بالنسبة 
لمن ال يتسن لهم استخدام المعلومات االلكترونية، حيث ترسل أكثر من 7000 وثيقة ويلقى 
أكثر من 300 طلبا للمعلومات االهتمام. وفوق هذR الخدمات، تتوافر أيضا المعلومات لدعم 
العديد من المشروعات الخاصة بصحة البيئة، والتي التزال في طور التشغيل النشط في البلدان 
األعضاء. وقد أرسلت مطبوعات وكتب إلى وزارات الصحة والوكاالت الحكومية المهتمة من 
أجل دعم معارفهم حول معالجة مياR الفضالت وإعادة استخدامها، وطفيليات الصرف الصحي، 
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ومأمونية  الكيميائية،  المواد  ومأمونية  الشرب،   Rميا نوعية  وجودة  الطبية،  النفايات  وتدبير 
الغذاء والصرف الصحي ذو التكلفة المنخفضة.

للمعلومات  إقليمية  الكترونية  شبكة  إلنشاء  المركزة  الجهود  من  مزيد  إلى  بالحاجة  وإيمانا 
الصحية البيئية، استطاع مركز أنشطة صحة البيئة أن يجمع موارد مالية من خارج الميزانية 
للبدء في شبكة معلومات الكترونية في 13 بلدا من البلدان األعضاء. وقد وافق برنامج الخليج 
العربي لدعم منظمات األمم المتحدة اإلنمائية على هذا المشروع وبدأت األنشطة الخاصة به 
عام 2002. وتجرى الجهود حاليا لجمع المزيد من األموال لتغطية باقي اإلقليم. وقامت خمس 
بعثات فنية لتقييم الوضع في كل من مصر، و جمهورية إيران اإلسالمية، والجمهورية العربية 
الوصول  سبل  في  الشديد  النقص  على  البعثات   Rهذ وقد ركزت  واليمن،  وباكستان  السورية 
لهم  يتيسر  المهنيين ال  فأكثر من %60 من  للمعلومات ومواردها.  االلكترونية  األدوات  إلى 
الوصول إلى شبكة اآلنترنت و البريد االلكتروني، وأكثر من %70 من المهنيين ال تتاح لهم 
أسس المعطيات التي يعول عليها. ولذا فإن مركز أنشطة صحة البيئة سوف يركز على تدريب 
العاملين في مجال صحة البيئة على أدوات تدبير وإدارة المعلومات الرقمية وعلى بناء القدرات 

من خالل إعداد وتطوير المواقع االلكترونية، وتوفير اإلمدادات والمعدات.

وقد لوحظ االفتقار الشديد في موارد المعلومات في العراق وذلك بفضل شبكة مركز أنشطة 
صحة البيئة، وقد ساهم كل من الحصار والحرب المدمرة التي دامت ألكثر من 12 عاما في 
تعقيد وزيادة هذا االفتقار. وتم وضع خطة بالتعاون مع اليونيسف إلنشاء مركز للموارد المائية 

كنقطة  للعمل  الفضالت   Rولميا
األخرى  الوكاالت  مع  اتصال 
بعثة  وقامت  العالقة.  ذات 
في  العمل  من  باالنتهاء  فنية 
هذا الصدد على أنه مما يدعو 
إلى األسف أن هذR الخطط قد 
توقفت بسبب الوضع المأساوي 
من  الرغم  وعلى  العراق.  في 
الخليج  برنامج  وافق  ذلك، 
األمم  منظمات  لدعم  العربي 
اقتراح  على  اإلنمائية  المتحدة 
خاص بمشروع يقضي بإنشاء 
للمعلومات  حديثين  مركزين 
المعلوماتية  الخدمات  لتوفير 
يتم  وسوف  المعنية.  للوكاالت 

التنفيذ فور أن يسمح الوضع في العراق به.
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مواد التدريب والتعلم

في هذR الثنائية، شهد إنتاج مواد التدريب والتعليم الخاصة بالصحة البيئية تغيرا نوعيا وكميا. 
وكان هذا نتيجة للموارد الخارجية التي توافرت من قبل المكتب اإلقليمي لشرق المتوسط وأيضا 
من خالل التعاون مع الوكاالت المعنية مثل البنك الدولي، واليونيسف و برنامج األمم المتحدة 
الخاصة  األدبيات  تعريب  في  اإلنجازات  أكبر  وتمثلت  zسيا.  لغرب  اإلقليمي  المكتب  للبيئة، 

بالصحة البيئية خالل هذR الثنائية، فقد صدرت 28 وثيقة وتم نشرها بنهاية عام 2003.

أما الطبع االلكتروني فهو عالمة أخرى تميز هذR الثنائية، فقد صدرت ست وثائق باستخدام 
موقع االنترنت الخاص بمركز أنشطة صحة البيئة ويجري نشرها وترويجها من خالل البريد 
االلكتروني. وبنهاية عام 2003 كان الموقع يستضيف أكثر من 30 وثيقة كاملة. وبالتعاون مع 
برنامج األمم المتحدة للبيئة، المكتب اإلقليمي لغرب zسيا صدرت اإلجراءات الخاصة بالمؤتمر 
الدولي األول إلدارة وتدبير الطلب على المياR، والمحافظة عليه ومكافحة التلوث، على شكل 
المطبوعة  بصورتها  اإلجراءات  وتتوافر  االلكتروني.  الشكل  إلى  باإلضافة  ورقية  وثيقة 

باإلضافة إلى تواجدها في قرص مدمج.

كما صدر العديد من المواد اآلخرى للتدريب والتعلم باللغة اإلنكليزية، إضافة إلى طبع ست 
لصاقات ونشرات حول مأمونية الغذاء، ومعالجة مياR الفضالت وإعادة استخدامها، والوعي 
-2002 الثنائية  خالل  وثائق  من  نشر  بما  موجزا  ووصفا  قائمة  يلي  وفيما  بالبيئة.  الصحي 

:2003

صحة البيئة
يكتسب تطوير التثقيف البيئي دفعات قوية مع إدخال المزيد من 
البلدان المواد التثقيفية داخل نظمها التعليمية. فقد تمت الموافقة 
في العديد من االجتماعات اإلقليمية على ضرورة إدخال المواد 
 Rهذ من  والغرض  برامجها.  في  البيئة  التثقيفية حول صحة 
الوثيقة التدريبية حول صحة البيئة هو مساعدة البلدان على 
المناهج األولية  إدخال مواضيع الصحة والبيئة والتنمية في 
للجامعات. وقد نظمت المالحظات الخاصة بالمحاضرات في 

ثمانية فصول تغطي مختلف سمات صحة البيئة. 
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مبادىء صحة البيئة
وهذا كتاب zخر حول صحة البيئة يتوجه إلى طلبة الجامعات. 
التعاون  ثمرة  الكتاب  لهذا  اإلنكليزية  اآلصلية  النسخة  وكانت 
بين كل من منظمة الصحة العالمية وال برنامج األمم المتحدة 
للبيئة واليونيسف ومجلس عمداء الجامعات األوربية. ويحتوي 
البيئة.  صحة  سمات  مختلف  تغطي  فصال   12 على  الكتاب 
األساسية  المبادىء  الكتاب  من  األولى  األربعة  الفصول  فتقدم 
لصحة البيئة ومنهجياتها، أما الفصول من الخامس إلى السابع 
فتناقش السمات الفنية للمرتسمات األساسية لصحة البيئة، بينما 
تركز باقي الفصول على عالقة صحة البيئة بالتنمية المضمونة 

االستمرار.

الخطوات األساسية إلعداد خطة إلدارة النفايات الطبية في مؤسسات الرعاية الصحية
تقدم هذR الوثيقة الخطوات العملية 
لتطوير إدارة النفايات الطبية في 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
أما  الصحية.  للرعاية  والكبيرة 
ما تحويه الوثيقة من أسلوب فهو 
مجال  في  مستمر  تعاون  نتاج 
إدارة النفايات الطبية، مع المكتب 
اإلقليمي األوربي لمنظمة الصحة 
المركز  طريق  عن  العالمية 
األوربي لمنظمة الصحة العالمية 
في  والصحة  بالبيئة  والمعني 

روما، إيطاليا. وصدرت النسخة اإلنكليزية عام 2002 وترجمت إلى العربية في وقت الحق 
من عام 2004. 

المتحدة  األمم  والبرنامج  العالمية  الصحة  منظمة  بين  المشترك  األول  اإلقليمي  المؤتمر 
للبيئةحول إدارة الطلب على المياE والمحافظة عليها ومكافحة التلوث، عمان، األردن، من 7 

إلى 10 من الشهر العاشر من عام 2001
الذي  zسيا  لغرب  للبيئة  المتحدة  األمم  لبرنامج  اإلقليمي  المكتب  مع  مثمر  تعاون  نتيجة  وهو 
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الخاصة  اإلجراءات  بتوثيق  قام 
في  عقد  الذي  اإلقليمي  بالمؤتمر 
على  ويحتوى  عمان،األردن. 
التقرير الخاص بالمؤتمر، والنص 
وبلغ  قدمت  التي  لألوراق  الكامل 
عددها 37 ورقة عمل، وقد صدر 
إلى  باإلضافة  الورقية  بصورته 

تواجدR في قرص مدمج.

بروتوكوالت التقييم الصحي السريع للطوارىء
هذR الوثيقة هي النسخة العربية من الوثيقة األصلية التي أصدرتها منظمة الصحة العالمية عام 
1999 استجابة للحاجة الملحة لألدوات لمساعدة الوكاالت المعنية التي تتعامل مع الكوارث 

تقنية شائعة ومعيارية  أداة  والطوارىء. إن غياب 
تناقض  عنه  ينجم  قد  واالحتياجات  بالتلفيات  تعنى 
اإلغاثة  وكاالت  إلى  تصل  التي  المعلومات  في 
اإلنسانية الوطنية والدولية على حد سواء. والنتيجة 
هي إن االستجابة عندما تفشل في تلبية االحتياجات 
القائمة قد تزيد وتضاعف من الحالة الطارئة بدال 
من أن تحسنها. وقد ترجمت الوثيقة إلى العربية لسد 
هذR الفجوة، وهي تحوي داخلها عشر بروتوكوالت 
السريع  التقييم  في  المعنيين  لمساعدة  وضعها  تم 
واسعة  لطائقة  والمحتمل  الفوري  التأثير  لتحديد 
من الطوارىء، باإلضافة إلى المعاونة في تخطيط 

االستجابات المالءمة.
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دالئل مشاركة القطاع الخاص في الماء واإلصحاح
ترجمت هذR الدالئل إلى العربية بالتعاون مع البنك الدولي. وهي تتكون من ثالثة أقسام: انتقاء 

خيار مشاركة القطاع الخاص، وتصميم وتنفيذ خيار 
مشاركة القطاع الخاص، وما الذي يجب أن تغطيه 
تم  ولقد  الخاص.  القطاع  بها  يقوم  التي  اإلعدادات 
إعداد هذR الدالئل من أجل نقل الخبرة التي اكتسبت 
االمستفادة منها حول مايفيد  الدروس  حتى اآلن مع 
أو يقيد عملية مشاركة القطاع الخاص. والهدف من 
هذR الدالئل هو دعم، وليس اإلحالل محل، المشورة 

المستقلة التي تقدمها الشركات المهنية ذات الخبرة.

وسائل تقييم حالة التشغيل والصيانة لتزويد المياE والصرف الصحي في الدول النامية 
صدرت هذR الوثيقة باللغة العربية وفقا للنسخة األصلية التي أصدرتها منظمة الصحة العالمية 
عام 2002. وتحتوي على وصف لتسع أدوات يمكن أن تستخدم لقياس وتقييم فعالية تشغيل 

الصحي.  والصرف   Rبالميا اإلمداد  خدمات  وصيانة 
لتقييم  مننقاة  مؤشرات  باستخدام  األداء  قياس  ويتم 
وضع التشغيل والصيانة باإلضافة إلى إلقاء الضوء 
على اإلنجازات سواء ما نجح منها وما فشل. ويمكن 
أن يقوم المدراء باستخدام المعلومات المتعلقة باألداء 
لتساعدهم في صياغة السياسات وتنفيذ الخطط المتعلقة 
بالمشكالت التي يتعرضون لها وبالتالي تجنب اتخاذ 

اإلجراءات التي ال ضرورة لها.
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تشغيل وصيانة أنظمة تزويد المياE والصرف الصحي في الريف: مضمومة تدريبية للمدراء 
والمخططين

 Rوهذ  .2000 عام  العالمية  الصحة  منظمة  أصدرته  الذي  األصل  عن  الوثيقة   Rهذ ترجمت 
الوثيقة مع وصف ما بداخلها من أنشطة تدريبية إنما تستهدف المدراء والمخططين المعنيين 

في  التحديات   Rهذ وتتمثل  تحديات.  من  يواجهونه  وما 
إمدادات  وصيانة  لتشغيل  فعالة  خدمات  تنفيذ  كيفية 
بالبلدان  الريفية  المناطق  في  الصحي  والصرف   Rالميا
النامية. وباإلضافة إلى سمات اإلدارة التقليدية للتشغيل 
الضوء  تلقي  التدريبية  المضمومة   Rهذ فإن  والصيانة، 
بين  صحيحة  بموازنة  المجتمع  مشاركة  أهمية  على 
الجنسين، بغية تحقيق مزيد من االستخدام الفعال للموارد 

البشرية المحلية لضمان االستمرار.

إعادة استعمال مياE الفضالت في الزراعة: دليل إرشادي للمخططين
اإلرشادية  الدالئل  بدمج  تقوم  الوثيقة   Rوهذ الدولي.  البنك  مع  بالتعاون  الوثيقة   Rهذ ترجمت 
لمنظمة الصحة العالمية من أجل إعادة استخدام مياR الفضالت مع الدالئل اإلرشادية لمنظمة 
الخاصة   Rالميا بنوعية  والمتعلقة  والزراعة  التغذية 
ذات  الزراعية  المعلومات  التقرير  ويوجز  بالري. 
 Rميا استعمال  إلعادة  المحتملة  الفوائد  مع  العالقة 
الدالئل  تقدم  كما  البيئة.  على  وتأثيراتها  الفضالت 
اإلرشادية اقتراحا بالنظر في استخدام األراضي كخيار 
للتخلص من الفضالت حتى ولو لم تكن هنالك حاجة 

ملحة لموارد إضافية لمياR الري.
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دليل المعلم: تدبير نفايات أنشطة الرعاية الصحية
أصدرته  الذي  األصل  عن  الوثيقة   Rهذ ترجمت 
منظمة الصحة العالمية باللغة اإلنكليزية عام 1998. 
الصحة  منظمة  منشورة  مع  الدليل  هذا  ويتالزم 
العالمية حول تدبير نفايات أنشطة الرعاية الصحية. 
بدورة  خاصة  وتوصيات  تعليمية  مادة  يقدم  وهو 
أجل  من  أساسا  أيام، صممت  ثالثة  مدتها  تدريبية 
مدراء هيئات الرعاية الصحية، والمهنيين العاملين 

في مجال الصحة العمومية، وراسمي السياسات.

Eالدليل التدريبي لمشغلي أنظمة توزيع الميا
ترجمت هذR الوثيقة بالتعاون مع االتحاد األميركي ألعمال المياR. وتحتوي على نص شامل 
للتدريب على عملية توزيع المياR، كما أنها مرجع يومي ممتاز باإلضافة إلى كونها نصا جيدا 
للدراسة واإلشهاد. وتشتمل مواضيع الفصول على: 
الموارد المائية، وإنتاج المياR، والتخزين، والتوزيع، 
والمأمونية،  الكلور،  وتناول  العمومية،  والصحة 
وتثبيتها  األنابيب،  وأنماط  الهيدروليكي،  والنظام 
والموتورات،  والمضخات،  والعدادات،  وصيانتها، 

والعالقات العامة، والعمليات الشاملة للتشغيل.
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الدليل الشامل: الطفيليات ذات األهمية الصحية
قام مركز أنشطة صحة البيئة بإنتاج هذا الدليل بالتعاون مع الجمعية العلمية الملكية، األردن. 
ويعتزم إصدار النص اإلنكليزي بنهاية عام 2004. ومن المنتظر أن يكون هذا الدليل، دليال 

البدنية  العوامل  الصحي:  الصرف  لطفيليات  شامال 
والكيميائية والبيولوجية التي تؤثر على مصير بيض 
في  الحياة  على   Rوبقاؤ ووقوعاته  الطفيلية،  الديدان 
على  يشتمل  كما  الحمأة،  وفي  الخام  الفضالت   Rميا
مؤشرات بيض الديدان الطفيلية، والدالئل اإلرشادية 
االلتزام  ومدى  والرصد  والمعوالية،  والطرائق، 
التقديم  هو  الدليل   Rهذ من  والهدف  والنظم.  بالدالئل 
الديدان الطفيلية  للمواد المطلوبة من أجل استعراف 
التعليمات  وتوفير  الفضالت   Rميا في  تتواجد  التي 
العملية لطرق عد الديدان الطفيلية في مياR الفضالت 

وفي الفروع النهرية وفي الحمأة.

الدالئل اإلرشادية لتقييم خدمات صحة البيئة
اإلقليمي  المكتب  طريق  عن  وصدرت  اإلنكليزي  األصلي  النص  عن  الوثيقة   Rهذ ترجمت 
للمهنيين  إلى توفير مقدمة عملية  العالمية عام 1999. وهي تهدف  لمنظمة الصحة  األوربي 
لتقييم ما يقدمونه من خدمات. والمهمة األولى هي  البيئة والمدراء  العاملين في مجال صحة 
مراجعة أهم المكونات باإلضافة إلى ما تهدفه من تقييم، 
والنظر في كيفية ارتباط هذا بإطار العمل الشامل إلدارة 
خدمات صحة البيئة. وقد صمم الكتاب إلرشاد وتوجيه 
أجل  من  إجابتها  يتعين  التي  األسئلة  نحو  الممارسين 
تقييم وتحسين الخدمات. ومن أجل هذا الغرض تورد 
وتتواجد  فصل،  كل  نهاية  في  واالقتراحات  المراجع 
النص  مدار  على  التوصيات  تحوي  التي  اإلطارات 

بالكامل.
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حقيبة تدبير النفايات الصلبة
المضمومة   Rهذ بإصدار  البيئة  صحة  أنشطة  مركز  قام 
الصحة  منظمة  ممثل  مكتب  مع  بالتعاون  العربية  باللغة 
العالمية في لبنان، ومشاركين محليين من لبنان. وتحتوي 
الوسائل  من  و13  تدريبي  دليل  على  المضمومة   Rهذ
التدريبية المساعدة التي تعزز مشاركة المجتمع كأداة فعالة 
الدليل  هذا  حرر  وقد  الصلبة.  للنفايات  الصحي  للتدبير 
المتدربين المحليين  التدريبي بلغة بسيطة تستخدم من قبل 
(قادة المجتمع والمعلمين الصحيين)، وهو يحتوى على 13 
تمرينا للمتدرب مدعومة بلصقات مصورة لتسهيل عملية 

التدريب.



منظمة الصحة العالمية
المكتب اإلقليمي لشرق المتوسط
 المركز اإلقليمي ألنشطة صحة البيئة
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