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      الصحة والبيئة وتغير المناخ
االستراتيجية العالمية الصادرة عن المنظمة بشأن الصحة والبيئة مسّودة 

وعافيتهم  حياة الناسلتحسين التحّول الالزم إحداثه  :وتغّير المناخ
  إيجاد بيئات صحيةبشكل مستدام من خالل 

  
  

  تقرير من المدير العام
  
  
الثانيــــــة واألربعــــــين بعــــــد المائــــــة قــــــد طلــــــب فــــــي المقــــــّرر اإلجرائــــــي  فــــــي دورتــــــهكــــــان المجلــــــس التنفيــــــذي   -١
يضع مسودة استراتيجية عالمية شاملة بشـأن الصـحة من المدير العام، ضمن ما طلب، أن ) ٢٠١٨( )٥(١٤٢ت  م

عقـب تقـديمها  ٢٠١٩والبيئة وتغّير المناخ كي تنظر فيها جمعية الصحة العالمية الثانية والسـبعون فـي أيـار/ مـايو 
صاغت . و ٢٠١٩ليها عن طريق المجلس التنفيذي في دورته الرابعة واألربعين بعد المائة في كانون الثاني/ يناير إ

ـــــى  ـــــة ُعرضـــــت عل ـــــة اســـــتراتيجية عالمي ـــــة األمان ـــــي للمنظمـــــة، اللجـــــان اإلقليمي ـــــرد فـــــي المقـــــرر اإلجرائ ـــــًا لمـــــا ي وفق
 تبتعليقـات علـى مسـودة االسـتراتيجية وقـدم . وخالل هـذه العمليـة، أدلـت الـدول األعضـاء)٢٠١٢) (٩(٦٥ع  ص  ج

  ١.، والتي ترد في هذه الوثيقةمدخالت بخصوصها
  

  طاقالن
  
تهـــدف مســـودة االســـتراتيجية هـــذه إلـــى طـــرح رؤيـــة بشـــأن الكيفيـــة التـــي يلـــزم بموجبهـــا أن يســـتجيب العـــالم   -٢

، وٕالـــى بيـــان طريـــق ٢٠٣٠ومجتمعـــه الصـــحي لمخـــاطر البيئـــة علـــى الصـــحة والتحـــديات الُمجابهـــة فيهـــا حتـــى عـــام 
دمًا فــي هــذا المضــمار، وضــمان إيجــاد بيئــات آمنــة ومواتيــة ومنصــفة للتمتّــع بالصــحة عــن طريــق إحــداث ضــي قُــالمُ 

  تحّول في أسلوب حياتنا وعملنا وأساليب إنتاجنا واستهالكنا وتصريفنا للشؤون.
  
أنهـــا العوامـــل الخارجيـــة المتعلقـــة علـــى ُتعـــّرف مخـــاطر البيئـــة علـــى الصـــحة فـــي إطـــار هـــذه االســـتراتيجية و   -٣

بالجوانب الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية وبجوانب العمل التي تؤثر على الشـخص ومـا يـرتبط بـذلك مـن سـلوكيات 
إجمــاًال، وٕان اســتُثنيت منهــا البيئــات الطبيعيــة التــي يتعــّذر تعــديلها مــن الناحيــة المنطقيــة، علمــًا أن التركيــز ينصــب 

  يمكن تعديله منها منطقيًا. تحديدًا على ما

                                                      
االســـتراتيجية العالميـــة بشــأن المـــوارد البشــرية الصـــحية: القـــوى ) بشــأن ٢٠١٦( ١٩-٦٩ج ص عاشـــى مــع القـــرار بمــا يتم   ١

تم إجـراء تقيـيم ألثـر القـوى العاملـة الصـحية مـن أجـل مسـودة االسـتراتيجية العالميـة لمنظمـة الصـحة العالميـة  ،٢٠٣٠العاملة 
، https://www.who.int/hrh/documents/B144_HRH-links_160119-climate.pdf(انظــر  وتغيــر المنــاخئــة يبشــأن الصــحة والب
  .)٢٠١٩كانون الثاني/ يناير  ١٦تم االطالع في 
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  التحديات الُمواجهة
  
تحــول فــي الطريقــة التــي نــدير بهــا بيئتنــا إحــداث الوضــع الحــالي والتحــديات الماثلــة أمامنــا كــل مــن  يتطلــب  -٤

أنهـا ليسـت كافيـة للحـد  تبـّين لكـنو ، الالزمـة لـذلك هج الحاليـة األسـسوقـد وضـعت الـنُ  والعافية.فيما يتعلق بالصحة 
، ومـن هنـا نشـأت للصـحة ومعـززةبيئـات داعمـة وٕانشـاء مستدام وفعال  المحدقة بالصحة بشكلة يالمخاطر البيئ من

  استراتيجية جديدة بشأن الصحة والبيئة وتغير المناخ.الدعوة إلى وضع 
  
تتسّبب المخاطر البيئية المعروفة التي يمكن تجّنبها في حوالي ربع إجمالي عدد الوفيات وأعبـاء المـرض و   -٥

 حيويـاً  وتعـد البيئـة الصـحية أمـراً . علـى األقـل وفـاة سـنوياً حالـة مليـون  ١٣، والتـي تصـل إلـى سـرهأبأنحاء العالم في 
وهو واحد من أكبر المخـاطر المحّدقـة بالصـحة  –ده سنويًا تلّوث الهواء وحسفر ، إذ يونموهصحة اإلنسان لضمان 

شـخاص مّمـن يتنفسـون مـن األ ٪٩٠ في وجود أكثر منيتسّبب وفاة يمكن تجّنبها و حالة ماليين  سبعة عن وقوع –
ُتســتعمل تقريبــًا فــي االعتمــاد علــى أنــواع وقــود تلــّوث الهــواء آخــر شــخص مليــون  ٣٠٠٠هــواًء ملّوثــًا وفــي اســتمرار 

يزيــد علــى هنــاك عــدد ءة والطــبخ والتدفئــة، مــن قبيــل أنــواع الوقــود الصــلبة أو الكيروســين. ومــازال ألغــراض اإلضــا
غيـر مالئمـة إصـحاح خـدمات مــأمونة و مياه ُتعالج بطريقة غيـر سكان العالم الذين يتعّرضون لخدمات  منالنصف 

بــين صــفوفهم. يمكــن تجّنبهــا وفــاة حالــة  ٨٠٠ ٠٠٠عــن وقــوع أكثــر مــن ســنويًا صــحية، مّمــا يســفر النظافــة قلــة الو 
بـإدارة كبير مـن حـاالت المالريـا وغيرهـا مـن األمـراض المنقولـة بواسـطة النواقـل ارتباطـًا وثيقـًا  عددوترتبط اإلصابة ب

ويموت سنويًا أكثر من البيئة وٕادخال تغييرات عليها، مثل الصرف الصحي أو مخططات الري أو تصميم السدود. 
  التعّرض للمواد الكيميائية. بسببام األمن في بيئة عملهم، وأكثر من مليون شخص آخر مليون عامل بسبب انعد

  
بيئـة أخـرى فـي ال تغّيـرات علـى غـرارعلـى صـحة النـاس وعـافيتهم، ُمطـرد الزيـادة يؤثر تغّير المنـاخ تـأثيرًا و   -٦
موجــــات الحــــر والجفــــاف واألمطــــار الشــــديدة اجتيــــاح يــــؤدي إلــــى زيــــادة و  .عالميــــة، مثــــل فقــــدان التنــــوع البيولــــوجيال

المنقولـــة باألغذيـــة والميـــاه  لعديـــد مـــن المنـــاطق، وٕالـــى تغييـــر طـــرق انتقـــال األمـــراض المعديـــةلواألعاصـــير الهوجـــاء 
 ،هّشــةالتــي تعــيش فــي ظــّل أوضــاع الســكان فئــات  تعــد، مّمــا يخّلــف آثــارًا كبيــرة علــى الصــحة. و والحيوانيــة المصــدر

ومـن العواقـب  .للخطـرأكثـر عرضـة ، وفي أقل البلـدان واألقـاليم نمـواً  في الجزر الصغيرةمنها ا التي تعيش بمن فيه
التي ُيحتمل أن يخّلفها ذلك على نطاق أوسـع شـّحة الميـاه والهجـرة القسـرية وزيـادة التـوترات السياسـية داخـل البلـدان 

لمي، مثــل فقــدان التنــوع البيولــوجي واســتقرار للتغيــر البيئــي العــا مــن نمــط أوســع نطاقــاً  ويعــد هــذا جــزءاً . وفيمــا بينهــا
النظام اإليكولوجي بوتيرة سريعة، ممـا يـؤدي إلـى تقـويض األمـن الغـذائي والمـائي والجهـود الراميـة إلـى الحمايـة مـن 

  ظواهر الطقس القاسية واكتشاف أدوية جديدة.
  
برغم ما ُيبذل من جهود حثيثة لتقليل مخاطر البيئة على الصحة، فإن المخـاطر التقليديـة مافتئـت قائمـة، و   -٧

ولقد ُأحِرز تقدم كبير فـي ميـدان حمايـة النـاس مـن المخـاطر البيئيـة  .مما يعيق تحقيق اإلنصاف في مجال الصحة
الحلـول، بمـا فـي ذلـك اإلجـراءات التنظيميـة، المعروفة، وذلك عن طريق وضع القواعد والمبادئ التوجيهيـة وتطبيـق 

وبــذل جهــود الرصــد التــي ترســي األســاس الــالزم لحمايــة الصــحة البيئيــة والتــي يلــزم تعزيزهــا. وبــرغم ذلــك، فقــد أســفر 
محـرومين مـازالوا  التفاوت في مستويات التنمية الُمحّققة عن تخّلف شـرائح كبيـرة مـن سـكان العـالم عـن ركبهـا، مّمـن

فـــي القـــدرات  ثغـــرات هنـــاكخـــدمات البيئيـــة األساســـية، مثـــل خـــدمات اإلصـــحاح. وعـــالوة علـــى ذلـــك، مـــن إتاحـــة ال
 ،حمايـــة الصـــحة مـــن خـــالل التشـــريعات وٕادارة المخـــاطر الكيميائيـــة وغيرهـــا مـــن المخـــاطرفيمـــا يتعلـــق بالمؤسســـية 

بحقـــوق ومتصـــلة أخالقيـــة مســـائل البيئـــة  آثـــار أعمـــال اإلنســـان علـــىأيضـــًا  وتطـــرح .واالســـتجابة لحـــاالت الطـــوارئ
اإلنسان، ألن األجيال القادمة ستستشعرها وستظّل تؤثر تأثيرًا غير متناسب على فئات السكان التي تعيش في ظّل 

التــي تعتبــر فــي غالــب  أوضــاع هّشــة، مــن حيــث نــوع الجــنس والســن والجماعــات العرقيــة واالجتماعيــة واالقتصــادية
  .ت البيئيةاألحيان أقل الجهات مساهمة في التغيرا
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يلــزم اإلســراع فــي تحديــدها واالســتجابة لهــا. آخــذة فــي النشــوء ثمــة مشــاكل بيئيــة ومناخيــة وصــحية جديــدة و   -٨
اآلونــة األخيــرة إدارة النفايــات اإللكترونيــة والجســيمات النانويــة واللــدائن الدقيقــة والمــواد الكيميائيــة فــي ومــن أمثلتهــا 

فـــي ظـــل تزايـــد وتيـــرة  الُخطـــى ســـريعوقـــع إن العـــالم آخـــذ فـــي التغّيـــر ب ضـــطرابات عمـــل الغـــدد الصـــّماء.الالمســـّببة 
التطــورات التكنولوجيــة واإلجــراءات الجديــدة لتنظــيم األعمــال وارتفــاع معــدالت الهجــرة وتغّيــر المنــاخ وتفــاقم مشــكلة 

   .ت المناسبشّحة المياه. ويلزم أن يتمّكن من تحديد هذه التغييرات والقضايا الناشئة واالستجابة لها في الوق
  
فـــي تحديـــد  ينبغـــي أن يكـــون أصـــحاب المصـــلحة والســـلطات الصـــحية والمجتمعـــات المحليـــة أكثـــر نشـــاطاً و   -٩

الطاقــة وتوجيــه التحّضــر وتحســين االتجاهــات التنمويــة الرئيســية األخــرى مــن أجــل حمايــة معــالم التحــول فــي مجــال 
تـزال تشـهدها المجتمعـات: زيـادة الطلـب علـى الطاقـة لتغييرات الواسعة النطاق التـي الالصحة وتعزيزها. وفيما يلي ا

وخــدمات النقــل؛ االبتكــارات التكنولوجيــة وتوســيع نطــاق الخيــارات الُمتاحــة لتلبيــة هــذا الطلــب؛ ظــاهرة التحّضــر التــي 
٪ ٧٠يزيــد بموجبهــا اآلن علــى النصــف عــدد ســكان العــالم مّمــن يعيشــون فــي المــدن (والــذين ســتزيد نســبتهم علــى 

)؛ زيـــادة تـــنّقالت النـــاس وتـــداول الســـلع والخـــدمات. ونـــادرًا مـــا تكـــون الصـــحة مســـألة أساســـية ٢٠٥٠بحلـــول عـــام 
ُيّتخذ من قرارات تؤثر على هذه االتجاهات، مّما يسفر عـن ضـياع الفـرص الُمتاحـة لحمايـة الصـحة وتعزيزهـا.  فيما

امة وعـدم إتاحـة المنـاطق العامـة وتؤدي رداءة تخطيط األماكن الحضرية وٕادارتهـا المقترنـة بشـبكات نقـل غيـر مسـتد
والخضــراء إلــى زيــادة تلــوث الهــواء وارتفــاع درجــات الحــرارة فــي الجــزر وتقليــل فــرص ممارســة النشــاط البــدني وٕاتاحــة 

عالقـة الوثيقـة ونظـرًا إلـى الفرص العمل الالئقة والتعليم، وتأثيرها سـلبيًا علـى حيـاة المجتمـع وصـحة النـاس النفسـية. 
هواء بتغّير المناخ، فإن العجز عن معالجة تلوث الهواء وتخفيف وطـأة تغّيـر المنـاخ يؤديـان معـًا التي تربط تلوث ال

إلــى ضــياع فرصــة مــا تعــود بــه زيــادة كفــاءة شــبكات النقــل واإلمــداد بالطاقــة مــن فوائــد مشــتركة صــحية واقتصــادية 
النقــل والطاقــة، واقتصــاد خــال مــن انبعاثــات الكربــون،  نظــم أكثــر فعاليــة فــي مجــاليّ اســتحداث وبيئيــة قــد تــنجم عــن 

. ويلزم وضع مناهج جديدة تراعي عواقب اإلجراءات الُمّتخـذة ثر أقل على البيئةأنظم غذائية أفضل صحيًا وذات و 
  إجماًال في إطار اعتماد منظور أطول أجًال يحّقق اإلنصاف.

  
لإلصــــابة  ١لــــم ُتعــــالج بجّديــــة األســــباب الجذريــــة ٕامكانيــــة اســــتدامة الــــنظم الصــــحية معّرضــــة للخطــــر إنو   -١٠

 ٢٪ تقريبـــًا مـــن النـــاتج المحلــي اإلجمـــالي علـــى الرعايـــة الصـــحية، ولكـــن الوقايـــة١٠تُنَفـــُق نســـبة قـــدرها و بــاألمراض. 
منــه. وتــرزح الخــدمات الصــحية والميزانيــات الوطنيــة لألســر المعيشــية تحــت وطــأة  قليلــة جــداً تســتأثر ســوى بنســبة  ال

ة بفعــل تــواتر حــاالت اإلصــابة بــأمراض اإلســهال وعــدوى االلتهابــات التنفســية وارتفــاع معــدالت اإلصــابة أعبــاء ثقيلــ
بتلك األمراض، وخصوصًا األمراض غير السارية الناجمة عـن البيئـة. والتـزال المـوارد الماليـة والبشـرية الُمخّصصـة 

 كبير الناجم عن مخـاطر البيئـة علـى الصـحة.عبء األمراض اللتخفيف لتعزيز الصحة والوقاية األولية غير كافية 
ســيؤدي السياســات والتكنولوجيــات والمنتجــات فــي هياكــل التســعير  آثــارجميــع  الناجمــة عــن تكــاليفإن عــدم إدراج ال

  ال أكثر. التكاليف إلى القطاع الصحي والمواطنين إلى االستمرار في تحويل
  

دات الصـحة للتصـدي األمـراض عوضـًا عـن تحسـين محـدّ لن تكفي النهوج التـي تركـز علـى عـالج فـرادى و   -١١
الجديدة. من الُمحتمل أال تفضي النهـوج األحاديـة الُمحـّددات إلـى إدخـال تحسـينات متوقعـة الصحة البيئية لتحديات 

علــى جانــب اإلنصــاف فــي مجــال الصــحة والعافيــة، وذلــك بــالنظر إلــى التفاعــل الُمعّقــد بــين العوامــل علــى مســتوى 
والمجتمـع واألفـراد. ويلـزم اتبـاع نهـوج أكثـر تكـامًال لمعالجـة األسـباب الجذريـة لإلصــابة بـين البلـدان د يتخّطـى الحـدو 

                                                      
هـذا السـياق إلـى السياسـات أو األنشـطة التـي تـؤدي مباشـرًة إلـى زيـادة المخـاطر البيئيـة علـى فـي تشير األسباب الجذرية    ١

الصـناعي أو األعمـال ومن األمثلة على ذلك الخيارات المتاحة في توليـد الطاقـة أو الممارسـات الزراعيـة أو اإلنتـاج  الصحة.
التجارية وتخطيط استخدام األراضي التي تسفر عن زيادة االنبعاثات أو حاالت التعرض الضارة أو زيـادة التعـرض أو تعزيـز 

  .السلوكيات غير الصحية أو تسريع وتيرة تغير المناخ
  تهدف الوقاية األولية إلى اتقاء شر األمراض أو اإلصابات قبل وقوعها.   ٢
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بــالمرض والتــي تحــّددها غالبــًا السياســات الُمنتهجــة فــي قطاعــات رئيســية أخــرى غيــر قطــاع الصــحة. ويــؤدي كــذلك 
ات الحشـرات إلـى زيـادة التعـّرض للمشـاكل، الفشل في معالجة األسباب المذكورة وزيادة التعويـل علـى األدويـة ومبيـد

مثــــل مقاومــــة مضــــادات الميكروبــــات ومبيــــدات الحشــــرات، ومــــن الُمحتمــــل أن تخّلــــف آثــــارًا جســــيمة علــــى الصــــحة 
  العمومية.

  
ما انفّكت الثغرات المعرفية تحول دون تنفيذ استراتيجيات حماية الصحة تنفيذًا فعاًال، ويلـزم التواصـل فـي و   -١٢

التـزال البّينـات المتعلقـة بـبعض المخـاطر المحّدقـة بالصـحة و مزيـد مـن الفعاليـة واالسـتناد إلـى البّينـات. هذا المجـال ب
النانويـة والعديـد  والجسـيماتوالنفايـات اإللكترونيـة بتغيـر المنـاخ غير كاملة أو ناقصة، من قبيل تلـك المتعلقـة منهـا 

آلثار ظروف العمل على الصحة والمخاطر المرتبطـة أفضل ويلزم إجراء تقدير يها. طمن المواد الكيميائية أو مخال
بالعمل، مثل العمل بوضع الجلوس لوقت طويل وساعات العمل الطويلة وهجرة اليد العاملة. كما يلزم توفير المزيد 

هــذه مــن البّينــات عــن الحلــول واالســتراتيجيات الفعالــة وتكاليفهــا الماليــة، وكــذلك عــن تنفيــذها الفعــال. ويتزايــد تبــادل 
  البّينات والمعلومات المتعلقة بالصحة العمومية عبر منصات جديدة يلزم االستفادة من إمكانياتها كاملًة.

  
التعامــل مــع المحلــي، عــن تلــك المتاحــة علــى المســتوى آليــات تصــريف الشــؤون، بمــا فيهــا حاليــًا تعجــز و   -١٣

وائد المجنية إجماًال من السياسـات مـن عـدم دقّـة ستعاني الفو فعالة.  بصورةمشاكل الصحة البيئية الطبيعة الشاملة ل
آلثــار التــي يمكــن أن تخّلفهــا علــى الصــحة با االعتــرافتمثيلهــا نظــرًا إلــى االســتمرار فــي وضــع تلــك السياســات دون 

  والنظم الصحية، وهو ما ُيعزى جزئيًا إلى عدم وضع آليات شاملة لتصريف الشؤون موضع التنفيذ. 
  

إلى اتبـاع نهـج جديـد فيمـا يخـص الصـحة والبيئـة واإلنصـاف.  ٢٠٣٠تدعو خطة التنمية المستدامة لعام و   -١٤
بفضـــل ربطهـــا بـــين التطـــورات االجتماعيـــة واالقتصـــادية بحمايـــة البيئـــة والصـــحة والعافيـــة، معالجـــة ؤّيـــد الخطـــة، تو 

يــة واتخــاذ الخيــارات الرئيســية، وذلــك فــي ظــّل المواظبــة علــى وضــع السياســات المعنتأييــدًا تامــًا المحــددات الصــحية 
بطريقة وقائية ومستدامة عوضًا عن التعامل مرارًا وتكرارًا مع اآلثار الضارة وأوجه التفـاوت المترتبـة عليهـا. وينبغـي 
أن يفســح االلتــزام بمعالجــة مشــكلة اإلفــراط فــي اســتخدام المــوارد الطبيعيــة وٕانتــاج النفايــات علــى نطــاق واســع وتــأثير 

الراســخة دون مبــّرر علــى المصــالح العامــة المجــال أمــام تنفيــذ المزيــد مــن األنشــطة االقتصــادية المســتدامة المصــالح 
  وٕايجاد السلع الصحية العامة.

  
التنميـة المسـتدامة إلـى الـتخّلص مـن حـوالي ربـع عـبء المـرض إيجاد عالم تفضي فيه : الرؤية المطروحة  -١٥

الصـــحة وتعزيزهـــا واّتخـــاذ إجـــراءات وقائيـــة بالقطاعـــات المعنيـــة  النـــاجم عـــن البيئـــات غيـــر الصـــحية بفضـــل حمايـــة
ـــه المخـــاطر البيئ ـــدار في ـــاة ملؤهـــا الصـــحة، وُت ـــع بحي ـــارات بشـــأن التمّت ـــّولى ة علـــى الصـــحة. وتيـــوالتوّصـــل إلـــى خي ت

  .الصحة بالكامل في عملية اّتخاذها للقرارات وتعّظم مستوى تمّتع المجتمعات بالرفاهيةدمج القطاعات الرئيسية 
  

  األغراض االستراتيجية المتعلقة بالتحّول الالزم إحداثه
  

ــر المنــاخ، فإنــه   -١٦ ــا فــي مجــال الصــحة والبيئــة وتغّي يتعــين علــى ســعيًا إلــى التصــدي للتحــديات الماثلــة أمامن
النظـــر فـــي طريقـــة عيشـــنا وعملنـــا وٕانتاجنـــا واســـتهالكنا وتصـــريفنا  يواصـــلوا إعـــادةأن  الحكومـــات والمجتمـــع واألفـــراد

تغّيـر المنـاخ، وذلـك محـددات المحـددات األوليـة للصـحة والبيئـة و علـى العمـل تركيـز التحـّول  ويتطلـب هـذاللشؤون. 
فــي إطــار اّتبــاع نهــج متكامــل وُمعّمــم عبــر جميــع القطاعــات يتســّنى تمكينــه ودعمــه بواســطة عــدد كــاف مــن آليــات 

صــريف الشــؤون وٕارادة سياســية رفيعــة المســتوى. ويلــزم أن يــؤدي قطــاع الصــحة دورًا جديــدًا فــي توجيــه هــذا التحــّول ت
  .باّتباع نهج مستدام ومنصف

  
  
  



  EB144/15  ١٤٤/١٥م ت

5 

لصــحة لحمايــة االوقايــة األوليــة: زيــادة اإلجــراءات الُمّتخــذة بشــأن المحــددات الصــحية  :١الهــدف االســتراتيجي 
  ٢٠٣٠المستدامة لعام  في خطة التنميةتحسينها و 
  

  .سُتوضع إجراءات فعالة ومنصفة موضع التنفيذ بشأن الدوافع المتعلقة بمخاطر البيئة على الصحة
  

إلـى معالجـة األسـباب الجذريـة للمخـاطر البيئيـة، أي مـن خـالل  ٢٠٣٠تدعو خطة التنمية المستدامة لعام   -١٧
الخيـارات الصـحية. هـذا، ويتطلـب تقليـل الوفيـات الناجمـة  إحداث تحّول صوب اتخاذ إجراءات وقائيـة أوليـة وتعزيـز

الــة فــي اإلجــراءات الوقائيــة األوليــة التــي مليــون وفــاة ســنويًا إحــداث زيــادة فعّ  ١٣عــن المخــاطر البيئيــة البــالغ عــددها 
  .التاليين اإلجراءين، من خالل تشمل جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين عبر القطاعات كاّفة

  
التوسـع يسـتلزم  أنشطة الوقايـة األوليـة الُموّسـعة النطـاق بشـكل هائـل.االضطالع باالنخراط في  )١(

مــوارد صــوب التصــدي للمخــاطر الرئيســية المحّدقــة بالصــحة لل ومســتداماً  كبيــراً  اســتثماراً الوقايــة األوليــة  فــي
المـوارد ويمكن تمويـل  .في الوقت الحاضر وفي المستقبلوٕايجاد بيئات آمنة وصحية وتحسين حياة الناس 

تعكس لـاألسـعار والضـرائب واإلعانـات فـي إصـالحات بـإجراء للعمل المشـترك بـين القطاعـات المخصصة 
  .لمجتمعالتي يتكبدها ا والسياسات والتكنولوجياتلمنتجات لالتكاليف الحقيقية 

  
ال غنــى عــن دمــج  مــج اإلجــراءات المتعلقــة بالوقايــة األوليــة فــي بــرامج مكافحــة األمــراض.د  )٢(

بوصـــفها مكّونـــًا رئيســـيًا مـــن  التغطيـــة الصـــحية الشـــاملةفـــي اإلجـــراءات الوقائيـــة المتعلقـــة بالصـــحة البيئيـــة 
اّتباع استراتيجيات وبرامج بشأن مكافحة أمـراض معينـة (غيـر سـارية وأخـرى على سبيل المثال ب، هامكّونات

  الميكروبات).لمخاطر (من قبيل مقاومة مضادات لسارية) والتصدي 
  

السياسـات الُمنتهجـة كـل دات الصحة فـي محدّ العمل على العمل الشامل لكل القطاعات:  :٢الهدف االستراتيجي 
  جميع القطاعات وفي 

  
ـــــة علـــــى حرص ســـــت وجهـــــات النظـــــر بحـــــث طريقـــــة منهجيـــــة فـــــي اّتبـــــاع السياســـــات الُمطّبقـــــة عبـــــر القطاعـــــات كاّف

ومـن بـين األمثلـة علـى ذلـك ضـمان  الفوائـد الصـحية المشـتركة مـن حمايـة البيئـة.المتعلقة بالصحة، وجني  والبّينات
  .صحيةإلى الطاقة ووسائل النقل ال تحّولال
  

المسؤولية عن العديد من الُمحّددات البيئيـة للصـحة وال األدوات الالزمـة لمعالجتهـا ضـمن نطـاق وال تندرج   -١٨
). ويجري على قدم وساق إحـداث تحـّوالت ١األفراد أو قطاع الصحة حصرًا (الشكل جانب من  التحّكم فيها مباشرةً 

تخّلــف آثــارًا ُيتوقــع أن جوهريــة فيمــا يتعلــق بــنظم التــزّود بالطاقــة والنقــل وغيرهــا مــن الــنظم الرئيســية، وهــي تحــّوالت 
طاقـــًا علـــى صـــعيد . لـــذا، يلـــزم اّتبـــاع نهـــج فـــي مجـــال الصـــحة العموميـــة يكـــون أوســـع نعلـــى صـــحة الســـكان عميقـــة

المجتمــع ومشــترك بــين القطاعــات وأكثــر شــموًال ويرّكــز علــى الســكان. وثمــة أمثلــة متاحــة علــى الممارســات الجيــدة 
قّلمــا ُتوّجــه صــوب الُمحــّددات الُمّتبعــة فــي هــذا المضــمار، علــى أن هــذه النهــوج المتكاملــة ال ُتطّبــق تطبيقــًا شــامًال، و 

  .البيئية واالجتماعية للصحةاألولية 
  

النظر بطريقة منهجية في موضـوع الصـحة لـدى وضـع السياسـات المتعلقـة بهـا والتـي تتعـّدى  )١(
ينبغي أن تحـّدد القـرارات الُمّتخـذة بشـأن دوافـع المخـاطر الصـحية هـدفًا صـريحًا مـؤداه بلـوغ  قطاع الصحة.

والعمــــل  مســــتوى التمتّــــع بصــــحة جيــــدة وحمايتهــــا فــــي القطاعــــات الرئيســــية مثــــل الطاقــــة والنقــــل واإلســــكان
والزراعــــة والميــــاه واإلصــــحاح وتخطــــيط المنــــاطق الحضــــرية. وينطــــوي الــــنهج والــــنظم الغذائيــــة والصــــناعة 

المتعلــق بــدمج الصــحة فــي جميــع السياســات علــى إشــراك المجتمــع، وٕادراج موضــوع الصــحة فــي اللــوائح 
تعـــالج العديـــد مـــن  والضـــمانات البيئيـــة والعمليـــة، وتقـــدير األثـــر الصـــحي لمشـــاريع وسياســـات التنميـــة التـــي

  قضايا الصحة البيئية في موضع أو مجتمع أو نظام واحد.
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يلــزم إجــراء تقيــيم شــامل  جنــي الفوائــد الصــحية المشــتركة مــن خيــارات سياســات أكثــر اســتدامة.  )٢(
جنبًا إلى جنـب مـع آثارهـا الماليـة والبيئيـة. على الصحة، ألضرار اإلجراءات المتعلقة بالسياسات وفوائدها 

تحقيــق فوائــد صــحية أكبــر بكثيــر مــن خــالل الســعي إلــى جنــي فوائــد صــحية مشــتركة مــع مراعــاة  ويمكــن
  الصحة في البداية عند تحديد السياسات.

  
  القطاعات الرئيسية (غير الشاملة) المعنية بالصحة والبيئة وتغّير المناخ :١الشكل 

  

  
  

تعزيز قطاع الصحة: تعزيـز أدوار قطـاع الصـحة فـي ميـادين القيـادة وتصـريف الشـؤون  :٣الهدف االستراتيجي 
  والتنسيق

  
والعمــل جنبــًا إلــى جنــب مــع ســائر القطاعــات المعنيــة ســيؤدي قطــاع الصــحة أدوارًا فــي ميــداني القيــادة والتنســيق، 

  بالصحة والبيئة وتغّير المناخ لتحسين نوعية الحياة.
 
للتعامــل مــع فــرادى المخــاطر البيئيــة ليســت كافيــة. ســعيًا إلــى التصــدي إلســهام األخــرى الُمدخلــة التغييــرات   -١٩

ظل مراوحًا تقريبًا في مكانه منذ عقد من الزمن، ن بدأ يتفاقم بعد أالعوامل البيئية في العبء العالمي للمرض الذي 
مسـتقبل  يجـادفإنه يلزم تجهيز قطاع الصـحة بـاألدوات الالزمـة وتعزيـزه لكـي يفـي بالتزاماتـه المقطوعـة فيمـا يتعلـق بإ

 رئيســياً  العاملــة الصــحية عــامالً  القــوىوالشــرائح األخــرى مــن تعزيــز قــدرات وزارات الصــحة يعــد صــحي ومســتدام. و 
أنشــطة القيــادة والشــراكة والــدعوة والوســاطة مــن خــالل االضــطالع بقيــام بمــا يلــي: إشــراك قطاعــات حكوميــة أخــرى لل

لتحقيق حصائل صحية ُمحّسـنة؛ بنـاء قـدراتها ومهاراتهـا المؤسسـية لتطبيـق الـنهج المتعلـق بـدمج الصـحة فـي جميـع 
سـتجابات الفعالـة لهـا. ومـن شـأن هـذا الـنهج السياسات؛ تقديم بّينات عن ُمحّددات الصحة وعدم اإلنصـاف وعـن اال

ــــدة فــــي الحاضــــر والمســــتقبل، ويتــــيح المجــــال أمــــام إعــــادة توظيــــف  أن يتجّنــــب بــــدوره التكــــاليف االقتصــــادية الُمتكّب
  االستثمارات في مجالي الصحة والتنمية المستدامة.

  
 السياسـات.رسـم قدرة قطاع الصحة على االنخراط في العمل مع القطاعات األخـرى فـي  تطوير )١(

النخـراط فـي إقامـة حـوار مشـترك بـين القطاعـات لمهـارات أن تتوفر لدى العـاملين فـي قطـاع الصـحة البد 
 عن االستراتيجيات االقتصـادية فضالً ، ورصد االستثمارات الُموّظفة ونتائجها في مجاالت اقتصادية أخرى

المجـال أمـام تـدعيم التـدابير واإلمكانـات ويفسـح تعزيـز القـدرات . النتـائجاإلبـالغ عـن والتجـارة، وفـي  الكلية

 النقل

 الزراعة

  المياه 
واإلصحاح 

والنظافة الصحية
 الطاقة

الصناعة/ 
 الخدمات

 اإلسكان

التخطيط في مجال  العـمــل
 استخدام األراضي

 الصحــة
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 –التي تعود بفوائد مشتركة بالتبادل وتحمي الصحة والبيئة في آن معـًا. وبإمكـان وزارات الصـحة الوطنيـة 
بفضــل اضــطالعها بــأدوار القيــادة وتصــريف الشــؤون علــى نحــو مشــترك بــين القطاعــات والــدعوة الُمســندة 

أن تحّفــز وتيــرة التقــدم الُمحــرز فــي معالجــة المخــاطر  -لترّصــد والرصــد بالبّينــات وتنفيــذ البــرامج العمليــة وا
طويل. وينطـوي تعزيـز قـدرات قطـاع وال قصيرفي األجلين الالمتعلقة بالبيئة والمجتمع والمناخ لجني منافع 

السياســات علــى التمّتــع بالكفــاءات الالزمــة لتطبيــق الــنهج المتعلــق بــدمج رســم النخــراط فــي علــى االصــحة 
الصــحة والبيئــة وتغيــر فــي مجــال  المعنيــةبنــاء قــدرات القــوى العاملــة  ويعــد السياســات. فــي جميــع الصــحة

  .لتغطية الصحية الشاملة وحاالت الطوارئ الصحيةبالنسبة ل أيضاً  االمناخ مهم
  

 تعزيز جهود قطاع الصحة للتواصـل مـع القطاعـات األخـرى مـن أجـل تـوفير الحمايـة الصـحية. )٢(
لقضـــايا المطروحـــة والطائفـــة الواســـعة مـــن الجهـــات الفاعلـــة المشـــاركة، فـــإن مـــن انطـــاق اتســـاع نظـــرًا إلـــى 

طـرًا تنظيميـة بشـأن تقـدير المخـاطر واآلثـار الصـحية الضروري أن يقدم القطاع الصحي توجيهات ويحّدد أُ 
  وتنفيذ الحلول المناسبة ورصد التقدم الُمحرز عبر القطاعات كاّفة.

  
مرافــق الرعايــة الصــحية وأمــاكن العمــل الصــحية فــي الخــدمات البيئيــة األساســية  تــوفير ضــمان  )٣(

وتلــك المتوســطة الــدخل بمعالجــة الــدخل مــن الضــروري قيــام البلــدان المنخفضــة  وتخضــير قطــاع الصــحة.
العجـــز الرئيســـي فـــي تجهيـــز مرافـــق الرعايـــة الصـــحية بخـــدمات تُـــدار بمأمونيـــة فـــي مجـــال اإلمـــداد بالميـــاه 

النظافــة الصــحية، فضــًال عــن تزويــدها بإمــدادات الطاقــة الموثوقــة وضــمان قــدرتها ممارســات واإلصــحاح و 
علــى الصــمود بوجــه ظــواهر الطقــس المتطّرفــة وغيرهــا مــن حــاالت الطــوارئ. ويلــزم أيضــًا أن يكــون قطــاع 

المتعلقـة الصحة مثاًال ُيحتذى به عندما يتعلـق األمـر بسياسـات وخـدمات الشـراء وٕادارة النفايـات والخيـارات 
  بالطاقة من أجل تقليل أية تأثيرات سلبية على الصحة والبيئة وتغّير المناخ.

  
الــدعم الــالزم: إلنشــاء آليــات معنيــة بتصــريف الشــؤون وتقــديم الــدعم السياســي توليــد  :٤الهــدف االســتراتيجي 

  واالجتماعي
  

القطاعـات مشـترك بـين سيتسّنى بفضل آليات تصريف الشؤون وتقديم الدعم السياسـي الرفيـع المسـتوى إنجـاز عمـل 
ستتشــّكل خيــارات السياســات بواســطة مطالــب المــواطنين بشــأن إيجــاد بيئــات و  .كاّفــة وصــون المنــافع العامــة للصــحة

 الرئيسـيةعوامـل الخطـر قـات الرفيعـة المسـتوى ستعالج االتفاقات المتعـددة األطـراف وغيرهـا مـن االتفاو  أوفر صحة.
  .على الصحة والتهديدات العالمية

  
ذات طــابع إلــى نهــوج فــي المســتقبل يلــزم أن تســتند آليــات تصــريف الشــؤون واالتفاقــات والشــؤون السياســية   -٢٠

الــذي يمكــن أن يحقــق نتــائج إيجابيــة فــي جميــع  التعــاون بــين اإلدارات وبــين القطاعــات، بمــا فــي ذلــك أكثــر شــموالً 
مبنيــة علــى مــا تخّلفــه مــن آثــار علــى  يةأن يفضــي إلــى تحديــد خيــارات سياســات ذلــك مــن شــأنو  القطاعــات المتــأثرة.

ــدَفُع حاليــًا عمــل القطاعــات فــي المقــام األول بمــا تُ و  المجتمــع عمومــًا، بمــا فيهــا اآلثــار الصــحية. ه لنفســها مــن عّينــُي
  ًا.تحديدأهداف 

  
تعزيز آليات تصريف الشؤون إلتاحة المجـال أمـام اّتخـاذ إجـراءات مسـتدامة لحمايـة الصـحة.  )١(

آليــات فعالــة وشــاملة معنيــة بتصــريف الشــؤون لتســهيل اشــتراك القطاعــات فــي العمــل ومراعــاة وضــع يلــزم 
ــدة والفوائــد المجنيــة بطريقــة شــاملة. كمــا يلــزم اّتبــاع نهــوج  أكثــر شــموًال وحمايــة ذات طــابع التكــاليف الُمتكّب

المنــافع العامــة للصــحة بالتنســيق مــع قطــاع الصــحة. ونظــرًا إلــى أن نتــائج إجــراءات الصــحة البيئيــة نــادرًا 
مـن  أيضـاً ُتواءم مـع الجـداول الزمنيـة لإلجـراءات السياسـية، فـإن مـن الضـروري أن تـتمّكن تلـك اآلليـات  ما

 فوائــد ونتــائج صــحية مشــتركة طويلــة األجـــل، ألن بيئيــة مقترنــة بتحقيــق إجــراءاتمــا ُيّتخــذ مــن اســتيعاب 
  ليات أكبر من الرعاية الصحية التي يتواتر تقديمها.إمكانية استدامة تلك اآل
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الجهــات قطــاع الصــحة و البــد مــن إشــراك  زيــادة الطلــب وتعزيــز دور القيــادة فــي مجــال الصــحة. )٢(
عمل على نطـاق واسـع انخراطها في الوالمجتمعات المحلية ومن  من القطاعات األخرىالمصلحة صاحبة 

سـليم. وتخلّـف البيئات وٕادارتها على نحو تصميم ، إلى جانب في مجال تطبيق السياسات الداعمة للصحة
من المتعّذر على نظم الرعاية الصحية التقليدية أن تتصـدى لهـا  المخاطر البيئية آثارًا كبيرة على الصحة:

اآلثـار الصـحية التـي يمكـن  لتقّبـلويتناقص شـيئًا فشـيئًا مـدى اسـتعداد المجتمـع . لوحدها على نحو مستدام
مــن إدراج الصــحة فــي جميــع السياســات والنهــوج الشــاملة لجميــع هــذه العمليــة تجّنبهــا. ويمكــن أن تســتفيد 

  مة.أجهزة الحكو 
  

ت الجهـود العالميـة الطويلـة األجـل أثمـر  إنشاء حركات وٕابـرام اتفاقـات سياسـية رفيعـة المسـتوى.  )٣(
بفعــل . وتراكمــت بّينــات هامــةأدوات و  بّينــاتعــن تكــوين والراميــة إلــى معالجــة مخــاطر البيئــة علــى الصــحة 

لتقليـل عـبء المـرض النـاجم عـن البيئـات غيـر اآلمنـة: تثبـت قصـص النجـاح ملموسـة ُأوِجـد مـن حلـول  ما
 الناجمــة عــن الحــد مــنمثــل الفوائــد  وّظفــة تحّقــق عوائــد كبيــرة،ظــة هــذه أن االســتثمارات المُ جــديرة بالمالحال

التخفيـف مـن آثـار انبعاثـات غـازات  الراميـة إلـى سـتراتيجياتباالتلوث الهواء والمكاسب الصحية المرتبطـة 
ومــن الُمــرّجح أن ُيؤيــد هــذا التغييــر مــا ُعِقــد  .واإلصــحاحمــن االســتثمار فــي الميــاه  ١ :٧ الدفيئــة، أو عائــد

ُأِقـيم مـن تحالفـات علـى مسـتوى سياسـي رفيـع، مثـل اتفـاق بـاريس و مؤخرًا من منتديات وُقِطـع مـن التزامـات 
  .٢٠٣٠خطة التنمية المستدامة لعام فضًال عن )، ٢٠١٥بشأن تغّير المناخ (

  
وتبليـغ هـذه : لتوليد قاعدة البّينات المتعلقة بالمخاطر والحلـول، تعزيز البّينات واالتصال :٥الهدف االستراتيجي 

  توجيه الخيارات الُمحّددة واالستثمارات الُموّظفةبهدف  بكفاءةالمعلومات 
  

ستُتاح معلومات كافية ُمسـندة بالبّينـات فـي جميـع المجـاالت الحاسـمة األهميـة دعمـًا لتحديـد الخيـارات فـي إجـراءات 
فعاليتهـا مـدى حلـول و الُمترّتبة علـى مـا ُيوجـد مـن  على التأثيرات الصحية واآلثار االقتصادية حماية الصحة القائمة

  وفوائدها المشتركة.
  

عبر القطاعات كاّفة وتقديم الدعم الرفيع المستوى وتوسيع نطاق الُمّتخذة سوف يستدعي تعزيز اإلجراءات   -٢١
وموّســعة عــن اآلثــار الصــحية للحلــول وتكاليفهــا ومــدى فعاليتهــا الوقايــة األوليــة إجمــاًال إنشــاء قاعــدة بّينــات متينــة 

خــالل  الضــروري، مــن . ومــنمنتظمــة وفوائـدها للمجتمــع علــى نطــاق أوســع، وســيلزم أن تسترشــد هـذه بأنشــطة رصــد
التواصـل وزيـادة الـوعي بشـأن لتوسـيع نطـاق أنشـطة الـدعوة وتكثيـف تعزيـز ، توسيع نطـاق الشـبكات وعمـل الشـركاء

اســتهالل إنجــاز العمــل مــن أجــل  صــحية المجنيــة مــن اإلجــراءات المتعلقــة بالصــحة والبيئــة وتغّيــر المنــاخالمنــافع ال
  وصون وتيرة إنجازه.

  
تقيـيم اآلثـار الصـحية الناجمـة عـن المخـاطر من أجل دمج أنشطة رصد البيئة وترّصد الصحة  )١(

فـي لمؤشـرات نوعيـة البيئـة واآلثـار علـى الصـحة ستستمر االتجاهات العالمية والمحليـة  والخدمات البيئية.
سي فيهـا العمـل تقديم بّينات عن كيفية تأثير البيئة على صحة اإلنسان ونمائه، وتحديد المجاالت التي يكت

  أقصى قدر من األهمية.
  

الـة علـى الصـعيدين الـوطني ودون وضع اإلرشادات الُمسندة بالبّينات دعمًا الّتخاذ إجراءات فعّ  )٢(
السياسـات مسـؤولية إبـالغ راسـمي وغيـره مـن القطاعـات األخـرى المعنيـة تقع على قطاع الصـحة  الوطني.

باآلثـــار الصـــحية والتقييمـــات االقتصـــادية لمـــا ُينّفـــذ مـــن تـــدخالت، بمـــا فيهـــا الصـــكوك القانونيـــة، لمعالجـــة 
يكـون إجـراء المزيـد مـن قـد علـى سـبيل المثـال، ف. الناجمـة عـن البيئـة األسباب الجذرية لإلصـابة بـاألمراض

المتعلقـة  معالجـة األولويـاتبهـدف فـة المنهجية بشأن فعالية السياسات من حيث التكل عمليات االستعراض
ومـن الضـروري التعـاون مـع الجهـات المنفّـذة لتحقيـق الحـد  .عمليـة صـنع القـرارل أساسـياً صحة البيئـة أمـرًا ب
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األمثــل مــن مســتويات التنفيــذ الحقــًا. وســيلزم إتاحــة أدوات ُمحــّددة األهــداف ألصــحاب المصــلحة الرئيســيين 
  .توجيه العمل في مجال الصحةمن أجل 

  
سُيصــبى مــن تقــديم المعلومــات المتعلقــة  تفســير البّينــات وتبادلهــا علــى نحــو ُمحــّدد األهــداف. )٣(

درات الدعوة وحمالتهـا إلـى بلـوغ بالصحة العمومية والُمسندة بالبّينات عن األدلة واالتجاهات والرسائل ومبا
القــرارات المتعلقــة بالسياســات،  دعــمأصــحاب المصــلحة علــى مختلــف المســتويات، و  طــالعهــدف مــؤداه إ

 لمــواطنينل بّينــاتالمعلومــات القائمــة علــى إّن إتاحــة  وتحفيــز العمــل والــدعم السياســيين الرفيَعــي المســتوى.
للمـواد الكيميائيـة  اإلنسـانتعـرض مثـل تلـك المتعلقـة ب بدعم من القوى العاملـة الصـحية،على نطاق واسع، 
النـاس الـذين يعيشـون فـي  صـحة المنتجـات االسـتهالكية أو مخـاطر تلـوث الهـواء علـىالتـي تحتـوي عليهـا 

أن تـــؤدي  . وينبغـــيالـــوعي والطلـــب علـــى بيئـــات صـــحية توّلـــد، لـــذلك المنـــاطق الملوثـــة والحلـــول المحتملـــة
أن يــؤدوا  ةالصــح يمهنيــ. ويمكــن لصــناع القــرار جانــب تخــاذ إجــراءات مــنالمــواطنين بــدورها إلــى ا طلبــات

  .وأكثر استدامةصحية  عيشأساليب اعتماد  في سبيل ياتدورًا هامًا في تشجيع تغيير السلوك
  

إنشــاء اآلليــات وبنــاء القــدرات الالزمــة لإلبكــار فــي الكشــف عــن التهديــدات الصــحية الناشــئة  )٤(
يجــب بنــاء القــدرات وٕانشــاء اآلليــات الالزمــة للتعامــل مــع مشــاكل الصــحة البيئيــة الناشــئة  واالســتجابة لهــا.

 نطـــاقُيجهـــل و  لعالميـــة.بســـرعة والمرتبطـــة بالتكنولوجيـــات الجديـــدة أو تنظـــيم العمـــل أو بـــالتغّيرات البيئيـــة ا
 المتعلقـة بتغيـر المنـاخ ومدى خطورتها. ومن بين هذه التهديدات تلك هذه التهديدات المحتملةمن بعض ال

األدويـــة فـــي البيئـــة والمـــواد المســـببة الخـــتالل الغـــدد الصـــماء واللـــدائن الدقيقـــة والجســـيمات النانويـــة وبقايـــا 
إجــراء عمليــات اســتعراض موثوقــة وٕانشــاء اآلليــات الالزمــة  بنــاء القــدرات وســيتطلب. والنفايــات اإللكترونيــة

عن المراقبة البيئية المسـتهدفة المرتبطـة بترصـد الصـحة  فضالً  للبّينات وتقدير لمدى فعالية تدابير الرقابة.
اعتمـــاد المزيـــد مــــن الحلـــول الشـــاملة لعـــدة قطاعــــات، مثـــل حمايـــة التنــــوع  ويشـــمل ذلـــك أيضــــاً  العموميـــة.

ضـــات فـــي الحيـــاة البريـــة ولـــدى اإلنســـان مـــن أجـــل الحـــد مـــن البيولـــوجي ومـــا يـــرتبط بهـــا مـــن ترصـــد للُممرِ 
المخــاطر وزيــادة التأهــب لألخطــار المحدقــة بالصــحة الناجمــة عــن تــأثير اإلنســان علــى الــنظم اإليكولوجيــة 

  الطبيعية.
  

البحث هو أساس إحداث التحّوالت االسـتراتيجية الالزمـة  كيل أنشطة البحث وتحفيز االبتكار.تش )٥(
تنفيـذ خطـة التنميـة المسـتدامة دمًا فـي ضـي قُـلتسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وسعيًا إلى المُ 

، فإنه يجب تحديد االحتياجات من البحث وترجمة المعارف لسد الفجوات المعرفية الكبيرة من ٢٠٣٠لعام 
صــحة البيئــة ب المتعلقــةث و البحــ هــذهمثــل  تلطالمــا كانــو  خــالل تســهيل إجــراء البحــوث علــى نحــو ُمنّســق.

وستكتسـي البحـوث المرتبطـة بالسياسـات الطبيـة الحيويـة.  بـالبحوثمقارنـة  السيماو التمويل،  قلةعاني من ت
أهميـة خاصـة ألغـراض ذات الصـلة بجميـع المنـاطق في المجاالت ذات الصلة بالصحة والعلوم التطبيقية 

  تحسين الصحة بفضل إيجاد بيئات أكثر أمنًا وأوفر صحة.
  

يسـتلزم توسـيع  ات الفعالـة.طرح المبّررات الالزمة لتخصيص التمويل الكافي وتوظيـف االسـتثمار   )٦(
تـوفير التمويـل الكـافي وٕاعـادة  ،نطاق اإلجراءات المتعلقة بحماية الصـحة مـن أجـل إيجـاد بيئـات أكثـر أمنـاً 

، وفـــي هياكـــل التســـعير وينبغـــي أن ُيسترشـــد فـــي تخصـــيص التمويـــلاالســـتثمارات الُموّظفـــة. تحديـــد وجهـــة 
علــى أن  ،لدرجــة الضــعف والتكّيــف مــع تغّيــر المنــاخ مــثالً  بعمليــات التقــدير الُمســندة بالبّينــات واإلعانــات،

حسـاب التكـاليف االجتماعيـة  ُيراعـىُتراعى جميع التكاليف الُمتكّبـدة والمنـافع المشـتركة المجنيـة. ويلـزم أن 
مـــل وبطريقـــة منهجيـــة فـــي حـــال التـــواني عـــن اّتخـــاذ إجـــراءات فـــي األجلـــين القصـــير والطويـــل وآثـــار بالكا

تلـــك التكـــاليف خفيـــًة إلـــى قطـــاع ترحيـــل السياســـات المتعلقـــة بالصـــحة فـــي جميـــع القطاعـــات، وذلـــك منعـــًا ل
  الصحة وتقويض إمكانيات استدامة البيئة. 
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االضطالع بالرصد: لتوجيه اإلجراءات عن طريق رصد التقدم الُمحرز صوب بلوغ أهداف  :٦الهدف االستراتيجي 
  التنمية المستدامة

  
بيئـات أكثـر  سُيسترشد في اّتخاذ اإلجراءات برصد التقـدم الُمحـرز فـي تنفيـذ أنشـطة الوقايـة األوليـة مـن خـالل إيجـاد

  أمنًا وأوفر صحة.
  

، فضًال عـن وآثارها ُمحّددات الصحةالتغييرات التي تطرأ على تتّبع التدقيق في لرصد سيكون الهدف من ا  -٢٢
بمـا فـي التقـدم مـن أجـل تعـديل السياسـات،  سيوفر بذلك معلومـات عـن معـدلتوزيعها عبر فئات السكان وداخلها، و 

  العدالة البيئية.ذلك تلك المتعلقة ب
  

ها وغيرهـا مـن المؤشـرات ومؤشـراترصد التقدم الُمحرز صـوب بلـوغ أهـداف التنميـة المسـتدامة   )١(
مــع المنظمــة وســائر الوكــاالت المعنيــة عنــد االقتضــاء، رصــد التقــدم  ، بالتعــاونالبلــدان ستواصــلخــرى. األ

الصــحة ب المتعلقــةالُمحــرز صــوب تحقيــق األهــداف المتعلقــة بالصــحة وغيرهــا مــن المؤشــرات ذات الصــلة 
ذرية لإلصابة باألمراض بسـبب البيئـة معالجـة شـاملة. معالجة األسباب الجمن أجل والبيئة وتغّير المناخ، 

وسـيكفل تصـنيف البيانـات اســتراتيجيًا تحديـد أوجـه التفــاوت فـي مجـال الصـحة والــدوافع التـي تقـف وراءهــا. 
وسيسهم تجميع البيانات بطريقـة اسـتراتيجية عـن المحـددات االجتماعيـة والبيئيـة الالزمـة لفهـم الـدوافع التـي 

  فاوت المذكورة في وضع سياسات مترابطة على مستويات الحكومة كاّفة.تقف وراء أوجه الت
 القطـري.يين اإلقليمـي و رصد التغييـرات الطارئـة وتنفيـذ مـا يلـزم مـن اسـتراتيجيات علـى المسـتو   )٢(

يلــزم رصــد النتــائج الُمحّققــة ومؤشــرات الحصــائل ذات الصــلة لقيــاس مــا يطــرأ مــن تغييــرات علــى المســتوى 
  .القطري من أجل تقدير التقدم الُمحرز وتوجيه السياسات

  
  التنفيذمناهج 

  
األسباب الجذرية لإلصابة بالمرض بسـبب البيئـة باّتبـاع سُتستخدم منافذ دخول ُمحّددة الّتخاذ إجراءات ُمعّززة بشأن 

  نهوج متكاملة.
  

إن االســـتجابة للتحـــديات التـــي تطرحهـــا المخـــاطر الصـــحية الدائمـــة وتلـــك الُمســـتجدة تتجـــاوز حـــدود قطـــاع   -٢٣
، مــن خــالل الصــحة الرســمي، وال يمكــن أن تلبــي مــا تطرحــه تحــديات بهــذا الحجــم إال إذا قادهــا المجتمــع الصــحي

وتعاون في العمل مع اآلخـرين فـي تنفيـذ سياسـات متعـددة  اركته في االستراتيجيات وعمليات التخطيط الرئيسية،مش
بتقــديم دعــم عــام وٕايجــاد بيئــة  هــذه االســتجابةمواضــع رئيســية. ويلــزم تعضــيد قطاعــات و القطاعــات تعــّزز الصــحة ب

تاحــة. ومــن الضــروري وضــع طائفــة مــن آليــات سياســية تمكينيــة يواظــب علــى إثرائهــا وتتّبعهــا بأفضــل البّينــات المُ 
   .. وُتعرض فيما يلي هذه اآلليات والمناهجومناهج التنفيذ لتحقيق هذه الرؤية

  
  تمكين قطاع الصحة

  
واحـد مـن أكبـر أربـاب العمـل . إنـه يمّثل قطاع الصحة الرسمي جزءًا هامـًا ومتناميـًا مـن االقتصـاد العـالمي  -٢٤

مــن نوعــه مــن حيــث ثقــة المجتمعــات المحليــة فيــه واندماجــه فيهــا. وبــذا، فهــو يتمتّــع مــن بالعــالم ويتمتــع بمركــز فريــد 
الناحية المثالية بمكانة تمّكنه من القيام بما يلي: أن ينّفذ تدخالت صـحية فـي البيئـة علـى مسـتوى المجتمـع المحلـي 

صفه قدوة ُيحتذى بها في إثبات أو بواسطة إقامة شراكات مع منظمات المجتمع المدني)؛ وأن يعمل بو  (إما مباشرةً 
الممارسات الجيدة الُمّتبعة في ميدان تحقيق إمكانيات االستدامة، وذلك عن طريق تقليـل أثـر البيئـة علـى ممارسـات 
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الرعاية الصحية؛ وأن يكون بمثابة قائد ألنشطة التمّتع بالصحة وتحقيق التنمية المسـتدامة ومناصـرًا لهـا. وسيسـتلزم 
علــى مــا يلــي: إعــادة تحقيــق التــوازن فــي النفقــات التــي يخّصصــها قطــاع الصــحة للوقايــة األوليــة ب القيــامهــذا األمــر 

لــتعكس اإلعانــات الضــارة وٕاعــادة تشــكيل الضــرائب  إلغــاءعــن  قــد تنــتجإضــافية إتاحــة مــوارد ماليــة ؛ المــدى الطويــل
البيئية وتوسيع نطاق هـذا النظـام إعادة تنشيط نظام الصحة  عدم المساواة؛أوجه جميع عواقب السياسات والحد من 

، بمـا فــي ذلــك تقــديم علـى الصــعيد العــالمي للتصـدي للتحــديات الحديثــة الكبيـرة والُمعقــدة الماثلــة أمـام الصــحة البيئيــة
 يركــز علــى؛ قيــادة قطــاع الصــحة لتعزيــز رؤيــة الصــحة مــن منظــور أطــول أجــًال التــدريب المالئــم لمهنيــي الصــحة

  معيشة أكثر استدامة وصحة. سبل بهدف إرساءلتشجيع تغيير السلوك  ةالصح مهنييسعي ؛ ُمحّددات الصحة
  

 إعداد مناهج وطنية وأخرى دون وطنية أقوى لرسم سياسات مشتركة بين القطاعات
  

يوجــد عــدد قليــل مــن البلــدان التــي تمتلــك هياكــل مؤسســية رســمية تقــدم إرشــادات سياســاتية مباشــرة بشــأن   -٢٥
القطاعـات لآلثـار الصـحية المترّتبـة علــى أو تصـدر تكليفـًا بـإجراء تقــديرات مشـتركة بـين  التحـديات الصـحية والبيئيـة

تّتخـذه قطاعـات أخـرى مـن قـرارات. ويلـزم زيـادة معــدالت التغطيـة بهـذا الـنهج المتعلـق بـإدراج الصـحة فـي جميــع  مـا
التقــديرات االســتراتيجية عوضــًا عــن فــرادى المشــاريع وزيــادة تــأثيره تشــمل سياســات أوليــة ، وأن ُتــدرج فيــه السياســات

مركـزه القـانوني ال مركـزه االستشـاري). وتعكـف أيضـًا المنتـديات اإلقليميـة سائل مـن قبيـل سات (بو المباشر في السيا
  الرفيعة المستوى على اإلسهام بشكل كبير في النهوض ببرنامج عمل الصحة والبيئة.

  
 المواضع الرئيسية لتنفيذ التدخالت

  
مخاطر الصحة البيئية وتقليل أوجه التفاوت في مجال الصحة، للتعامل مع تتيح المواضع الرئيسية فرصًا   -٢٦

 بالوقــت نفســه لمــا يطــرأ علــى أنمــاط الحيــاة مــن تغّيــرات ديمغرافيــة واجتماعيــة واقتصــادية وتكنولوجيــة. واالســتجابة
  .هاأهدافو لتدخالت لالرئيسية المواضع  يلي فيماو 

ســليم الهيكــل بحيــث تكــون درجــات حــرارة المعيشــة  :مــأوىال أن يكــونضــمان  األســر المعيشــية.  •
داخله مناسبة ويكون ُمزّودًا بما يكفي مـن خـدمات الميـاه واإلصـحاح واإلضـاءة وتتـوّفر فيـه مسـاحات 

ألغــراض الطــبخ والتدفئـــة  ةوافيــة؛ يكــون ُمجهّــزًا بمصــادر الطاقــة النظيفــة والمعقولــة التكلفــة والموثوقــ
  ه الحماية من الملوثات ومخاطر التعّرض لإلصابات والتعّفن واآلفات.واإلضاءة والتهوية؛ ُتوّفر داخل

ضـــمان تهيئـــة بيئـــة آمنـــة للتعلـــيم؛ اســـتخدام المـــدارس بوصـــفها مراكـــز إلذكـــاء الـــوعي  المـــدارس.  •
تسـهيل  ؛هـج أصـح وأكثـر اسـتدامةنُ  باالسـتناد إلـىوتـوفير التعلـيم  بالروابط القائمة بين الصـحة والبيئـة

  ارسات في المجتمع على نطاق أوسع.إدراج أفضل المم

ضـــمان تـــوفير تغطيـــة فيهـــا بخـــدمات الصـــحة المهنيـــة التـــي تتنـــاول كامـــل طائفـــة  أمـــاكن العمـــل.  •
ـــة وتلـــك المتعلقـــة بجوانـــب الهندســـة  ـــة والبيولوجيـــة والنفســـية واالجتماعي المخـــاطر الفيزيائيـــة والكيميائي

طــر القابلــة للتعــديل ومكافحتهــا، وخاصــًة وتســهم فــي الوقايــة مــن عوامــل الخ ؛البشــرية بمكــان العمــل
  مع األشكال الجديدة من العمل والهجرة وتنظيم أماكن العمل.؛ والمكّيفة األمراض غير السارية

وتُــدار  خــدمات الصــحة البيئيــة األساســيةأن تُقــّدم فيهـا  مــا يلــي: ضــمان مرافــق الرعايــة الصــحية.  •
النظيفــة والموثوقــة والخــدمات المأمونــة فــي مجــال اإلمــداد ، بمــا فيهــا إتاحــة الطاقــة علــى نحــو مســتدام

النظافة الصحية؛ وتمكينها مـن الصـمود بوجـه ظـواهر الطقـس ممارسات اإلصحاح و خدمات بالمياه و 
تغّير المناخ؛ وحماية عاملي الرعاية الصحية فيها والمجتمع على نطاق أوسع، وذلـك آثار المتطرفة و 

  ئية ومكافحة حاالت العدوى وٕادارة النفايات.من خالل تحقيق السالمة الكيميا
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 معـدالت التعـرض لمخـاطر البيئـة ، أي تركيـزالتصدي لما تواجهه المدن تحديدًا مـن تحـديات المدن.  •
، ومنهــــا تلــــوث الهــــواء المحــــيط أو قصــــور خــــدمات اإلصــــحاح أو تــــراكم النفايــــات أو المخــــاطر فيهــــا

لتي تتيحها المدينة كونها تخضع لسلطة عمدتها لوحده المهنية، واالستفادة بالوقت نفسه من الفرصة ا
الذي يتمتع بصالحية اّتخـاذ قـرارات مشـتركة بـين القطاعـات، مـن قبيـل مـا يّتخـذه منهـا بشـأن تخطـيط 

التوســــع  ويشــــكل المنــــاطق الحضــــرية واإلمــــداد بخــــدمات الطاقــــة والميــــاه واإلصــــحاح وٕادارة النفايــــات.
بيئـات  لتهيئـة الحـل األمثـلسـيكون التخطـيط الحضـري االسـتراتيجي ، و خاصـاً  السريع تحدياً الحضري 

  داعمة للصحة.
  

وهذه القائمة ليست شاملة، وقد تضم المواضـع المعنيـة األخـرى منـاطق التنميـة الزراعيـة وتلـك التـي تترّكـز   -٢٧
المهـاجرين، واألسـواق  فيها األنشطة االقتصادية ومخيمات الالجئين، بمـا فيهـا مالجـئ إيـوائهم مؤقتـًا ومالجـئ إيـواء

  .والقرى والجزر الصغيرة
  

 تهيئة بيئات أوفر صحةمن أجل إقامة شراكات معنية بحركة المجتمع 
  

إن اإلرادة السياســية هــي شــرط أساســي للعمــل، وال يمكــن أن تتحّقــق إال بإذكــاء وعــي المجتمــع علــى نطــاق   -٢٨
. هــذا، لهـا محتملــة حلـولٕايجـاد واسـع بالتهديـدات الصــحية األساسـية التــي تشـكلها المخـاطر البيئيــة وتغّيـر المنــاخ، و 

 دعمالــُيســتغنى عــن فــرادى الجهــات المناصــرة والرابطــات المهنيــة الصــحية ومنظمــات المجتمــع المــدني فــي حشــد  وال
  للتوّصل إلى خيارات إنمائية أكثر استدامة تعّزز التمّتع بصحة أوفر.جمهور الالالزم من 

  
 االتفاقات المتعّددة األطراف بشأن البيئة والصحة والتنمية

  
فاقـات العالميـة المتعلقـة معظـم االتبوصـفها مصـدر انشـغال كبيـر فـي  األخطار المحدقة بالصـحةيرد ذكر   -٢٩

بالبيئــة (مثــل اتفاقيــة األمــم المتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغّيــر المنــاخ واتفــاق بــاريس واتفاقيــة التنــوع البيولــوجي واتفاقيــة 
ميناماتـــا بشـــأن الزئبـــق) واالتفاقـــات اإلقليميـــة المتعلقـــة بالبيئـــة (بمـــا فيهـــا اتفاقيـــة التلـــوث الجـــوي بعيـــد المـــدى عبـــر 

علــى نحــو مالئــم النظــر فــي هــذه األخطــار المحدقــة  آليــات تنفيــذ هــذه االتفاقــات ال تشــمل دائمــاً غيــر أن الحــدود)، 
ومــن شــأن تعضــيد بالصــحة أو أنهــا ال تعكــس الشــواغل الصــحية علــى المســتوى الــوطني أو اإلقليمــي أو العــالمي. 

البيئـة واالقتصـاد ويقلّـل إلـى إشراك قطاع الصحة فيها أن يوّثق أوجه التآزر فيما بـين األغـراض المتعلقـة بالصـحة و 
أدنى حد من العواقب السلبية غير المقصودة المترتبة عليها ويحّسن أية معاوضات الزمة بينهـا. وبالمثـل، فـإن مـن 

فـــي الصـــكوك الصـــحية  اإلجـــراءات الراميـــة إلـــى التصـــدي لهـــا شـــأن ضـــمان تنـــاول المخـــاطر البيئيـــة بالكامـــل ودعـــم
 لطوارئ البيئيةلمنع حدوث اتحديدًا القدرات الالزمة ويزيد )، أن يعّزز ٢٠٠٥ولية (الدولية، مثل اللوائح الصحية الد

. كمـا أن مـن شـأن هـذا التكامـل المتبـادل أن يعـّزز الـنهج الشـامل المنصـوص عليـه فـي والتأهب لها واالستجابة لهـا
  .٢٠٣٠خطة التنمية المستدامة لعام 

  
 أهداف التنمية المستدامةبلوغ مناهج العمل بشأن 

  
منــابر سياســية رفيعــة المســتوى تعــّزز  إنشــاءلــى إ ٢٠٣٠خطــة التنميــة المســتدامة لعــام  ى اعتمــادلقــد أفضــ  -٣٠

ت اوســائل الوفــاء بااللتزامــات المقطوعــة ومتابعتهــا. هــذا، وتقــدم العديــد مــن أهــداف الخطــة الــدعم الكامــل لإلجــراء
صـحية، وتتماشـى مـع تلـك اإلجـراءات. لـذا، فـإن هـذه المنـابر تشـّكل منـاهج عمـل  ةالُمقّرر اّتخاذها بشـأن إيجـاد بيئـ

األمراض الناجمـة عـن البيئـة، اإلصابة بـبشأن األسباب األولية التي تقف وراء األعمال في ء إحراز تقدم لبدرئيسية 
وتعزيــز اإلنصــاف فــي مجــال الصــحة. وتشــتمل األهــداف الرئيســية المتعلقــة بالصــحة والبيئــة وتغّيــر المنــاخ، عــالوة 

تـــوافر الميـــاه وخـــدمات الصـــرف بشـــأن  ٦الهـــدف علـــى و أنمـــاط العـــيش الصـــحية والرفاهيـــة، بشـــأن  ٣علـــى الهـــدف 
بشـــأن العمـــل الالئـــق والنمـــو  ٨بشـــأن خـــدمات الطاقـــة النظيفـــة والميســـورة التكلفـــة، والهـــدف  ٧والهـــدف الصـــحي، 
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أنمـاط االسـتهالك واإلنتـاج بشـأن  ١٢، والهـدف سـتدامةمجْعل المدن والمستوطنات بشأن  ١١االقتصادي، والهدف 
  ن اإلجراءات المتعلقة بتغّير المناخ.بشأ ١٣، والهدف المستدامة

  
 البّينات والرصد

  
يوجــد عــدد محــدود مــن البلــدان التــي لــديها هيئــات استشــارية تتمتّــع بمــا يلــزم مــن واليــات وقــدرات فــي مجــال   -٣١

وضــع بــرامج العمــل الوطنيــة المتعلقــة بــالبحوث، وٕاعــداد توليفــات مــن البّينــات المتاحــة، وتتبــع التقــدم الُمحــرز علــى 
. وعلـــى اســمي السياســـات بهـــذه المعلومــات مباشـــرةً الصــعيد الـــوطني فيمــا يخـــص مجـــالي الصــحة والبيئـــة، وتزويـــد ر 

تغّيـر  فـي جانبهـا المتعلـق بـأثرهـذه الوظيفـة  يـؤدي الفريـق الحكـومي الـدولي المعنـي بتغّيـر المنـاخ، المستوى الدولي
أخــرى تــم  تحــديات بيئيــةمــن الوظــائف ذات طــابع مؤسســي مماثــل والمتصــلة ب غيــر أن عــدداً المنــاخ علــى الصــحة، 

للمؤسســـات الوطنيـــة والدوليـــة، مثـــل معاهـــد البحـــوث  أيضـــاً ويمكـــن . وأكثـــر تجـــزؤاً  و أقـــل شـــموالً تناولهـــا علـــى نحـــ
االســتراتيجيات  تحديــددورًا هامــًا فــي  تــؤدي، أن الخاضــعة الســتعراض األقــرانوالجامعــات ومصــادر مثــل المجــالت 

اآلليـات وطائفـة المخـاطر البيئيـة التـي ومـن شـأن زيـادة التغطيـة فيمـا يتعلـق بعـدد البلـدان التـي تمتلـك هـذه  .الوطنية
يجــري التصــّدي لهــا، ســواًء فرديــًا أم جماعيــًا، أن تــؤدي إلــى إحــراز تقــدم كبيــر فــي ميــدان رســم السياســات المشــفوعة 

فـي رصـدها  بالبّينات. وينبغي أن تُـواءم جميـع هـذه األنشـطة مـع رصـد أهـداف التنميـة المسـتدامة وأن تسـهم مباشـرةً 
  طني والدولي.على الصعيدين الو 

  
  دور المنظمة ومركزها القيادي في مجال الصحة العالمية

  
فــي إطــار االســتراتيجية العالميــة المقترحــة بشــأن الصــحة والبيئــة وتغيــر المندرجــة تســتند إجــراءات األمانــة   -٣٢

منظمــــــة لل ٢٠٢٣-٢٠١٩ ،المنــــــاخ إلــــــى األولويــــــات االســــــتراتيجية الــــــثالث لبرنــــــامج العمــــــل العــــــام الثالــــــث عشــــــر
تعزيــز تمّتــع ســتراتيجية "االاألولويــة  ضــمننــدرج األنشــطة األساســية للصــحة والبيئــة وتغيــر المنــاخ . وت)١ (اإلطــار

 تكتســي أهميــة" التصــّدي للطــوارئ الصــحية" أولويــة المســاهمة فــي أن غيــر أنــه ثبــت أيضــاً "، الســكان بصــحة أوفــر
آلليــات تنفيــذ األســاس " تحقيــق التغطيــة الصــحية الشــاملةمنظمــة "لاألولويــة االســتراتيجية ل تشــكلينبغــي أن بالغــة. و 

  .المياه المأمونة والوقود النظيف علىصول حصحة البيئة، مثل الالمتعلقة بخدمات األساسية ال
  

 ٢٠٢٣-٢٠١٩الصــحة والبيئــة وتغيــر المنــاخ وبرنــامج العمــل العــام الثالــث عشــر،  بشــأن ســتراتيجيةاال :١اإلطــار 
   ألمنظمةل
  
ُمعـّززة بحيـاة  جميـع النـاستُـدَفُع إسـهامات المنظمـة فـي ضـمان تمتّـع ، االستراتيجية المؤسسية للمنظمةفي إطار   -١

األولويات االسـتراتيجية الـثالث، مـع وصـف وترد فيما يلي  .الصحة والعافية في جميع األعمار بثالث أولويات استراتيجية
  :كيفية مساهمة الصحة والبيئة في كل منها

يلزم أن تشـّكل خـدمات الصـحة البيئيـة األساسـية والمعـارف والقـدرات  تحقيق التغطية الصحية الشاملة.  )١(
  جزءًا ال يتجزأ من التغطية الصحية الشاملة.

ســيؤدي تحســين قــدرة قطــاع الصــحة والمجتمعــات المحليــة علــى الصــمود  .ئ الصــحيةالتصــّدي للطــوار   )٢(
بوجــــه تغّيــــر المنــــاخ وتقليــــل مــــواطن الضــــعف وتعزيــــز جوانــــب التأهــــب لمواجهــــة الطــــوارئ الصــــحية وترّصــــدها 

  البيئية على الصحة وتقليل آثارها هذه. واالستجابة لها إلى الوقاية من آثار الطوارئ
ضــمان فيمــا يلــي الشــروط المتعلقــة بتمتّــع الســكان بصــحة أوفــر:  تعزيــز تمتّــع الســكان بصــحة أوفــر.  )٣(

بصــورة  النظافــة الصــحيةٕارســاء ممارســات واإلصــحاح و المأمونــة تقــديم خــدمات الميــاه إرســاء مــدن أوفــر صــحة؛ 
النقل الصحية؛ رسم السياسات المتعلقة بإنتاج الطاقة النظيفة؛ وتوفير مستدامة؛ إيجاد الحلول في مجال وسائط 

  استدامة أنشطة الزراعة.ضمان أمن واستدامة المنتجات والمساكن وأماكن العمل؛  الغذاء على نحو مستدام؛
  .)1en.pdf?ua=-4_71A/71http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA( حالة برنامج عمل المنظمة العام الثالث عشر  أ
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المعنـي العـالمي فـي وضـع برنـامج العمـل  سـتراتيجية الـثالث،الهذه األولويـات ا في إطاروُتسهم المنظمة،   -٣٣
ـــر المنـــاخ بفضـــل أدائهـــا لوظائفهـــا األساســـية الســـت، والتـــي يمكـــن تصـــنيفها إلـــى مـــا يلـــي:  ١بالصـــحة والبيئـــة وتغّي

جوانـــب القيـــادة والسياســـات؛ (ب) تجميـــع توليفـــات البّينـــات واالضـــطالع بأنشـــطة الـــدعوة، بمـــا فـــي ذلـــك وظيفـــة  (أ)
التنفيـذ وصـياغة برنــامج عمـل البحــوث والتـي ســتعّزز  المنظمـة فـي مجــال وضـع القواعــد واسـتحداث األدوات ورصــد

التـزال منظمـة لاألساسـية ل الوظـائفعلى الرغم من أن و  .د البلدان بالدعم المباشرالمنافع العامة للصحة؛ (ج) تزوي
إجــراء البــد مــن منظمــة)، الور لالطــالع علــى وصــف لــد ٢عملهــا (انظــر الشــكل الــذي يقــوم عليــه  ســاستشــكل األ
  .يرد وصفها بصورة مفصلة فيما يلي، و المتغيرة لالحتياجاتالستجابة من أجل ا هامةتحوالت 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                      
لصـحة واالنخـراط فـي إقامـة الشـراكات بالحـاالت االضطالع بدور القيادة فيما يخص المسائل الحاسـمة األهميـة بالنسـبة إلـى ا   ١

مــة وترجمتهــا تحريريــًا التــي يلــزم فيهــا اّتخــاذ إجــراءات مشــتركة؛ صــياغة برنــامج عمــل البحــوث وتحفيــز عمليــة توليــد المعــارف القيّ 
والمعـايير وتعزيـز تطبيقهـا ورصـده؛ توضـيح الخيـارات السياسـية األخالقيـة والُمسـندة بالبّينـات؛ تقـديم الـدعم ونشـرها؛ وضـع القواعـد 

  التقني وحفز التغيير وبناء القدرات المؤسسية المستدامة؛ رصد الوضع الصحي وتقييم االتجاهات الصحية.
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البيئـة، والتصـدي لتغّيـر تمّتع الجميع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه عـن طريـق التقليـل بشـكل كبيـر مـن عـبء األمـراض الناجمـة عـن 
 المناخ وسواه من التحديات الصحية الناشئة عن البيئة

  عن دور المنظمة ومركزها القيادي في مجال الصحة والبيئة وتغّير المناخعامة لمحة  :٢الشكل 
  

 ها اإلنسانقيمالبيئات التي ي تغّير المناخ والنظم اإليكولوجية

 المخاطر المهنية وبيئات العمل

  األثـــر

 الحصائـل

 المخرجــات

 األنشطة الرئيسية
 دعم البلدان مباشرة توليفات البّينات وأنشطة الدعوة القيادة والسياسات

 مناهج التنفيذ الرئيسية

 مجاالت التدخل

تعزيز آليات تصريف الشؤون 
وقدرات قطاع الصحة على 
اّتخاذ إجراءات مشتركة بين 

واّتباع نهج إدراج القطاعات 
 الصحة في جميع السياسات

وضع القواعد والمعايير 
والصكوك القانونية موضع 

التنفيذ وٕانفاذها لحماية صحة 
 الناس بواسطة الوقاية األولية

تطبيق السياسات والمواظبة 
رصد على تكييفها بفضل ال

وٕايجاد الحلول الُمسندة بالبّينات 
 وٕاجراء البحوث الُمنّسقة

التي تعيش حماية فئات السكان 
في ظّل أوضاع هّشة حماية 

البيئة مخاطر من منصفة 
وتغّير المناخ، بما يشمل 
 حمايتها أثناء الطوارئ

تزويد آليات تصريف الشؤون 
بالدعم الكافي واالضطالع 
بدور قيادي في مجال رسم 

ووضع السياسات 
 االستراتيجيات والخطط

مسندة وضع قواعد ومعلومات 
بالبّينات بشأن إيجاد الحلول 

ونشر تلك القواعد والمعلومات 
 ورصد ما يطرأ من تغييرات

إطالع الجهات الفاعلة بالكامل 
على المخاطر وٕاشراكها في 
إيجاد الحلول، وتمكينها من 

يلزم من   الحصول على ما
 أدوات وتعاون تقني

وأنشطة  المخرجاتمضاعفة 
التنفيذ بفضل التواصل بفعالية 
 وٕاقامة الشراكات االستراتيجية

الصحة االضطالع بدور القيادة فيما يخص 
 والبيئة وتغّير المناخ

تزويد آليات تصريف الشؤون بالدعم الالزم 
الّتخاذ إجراءات متكاملة ومشتركة بين 

 القطاعات

إقامة تحالفات عالمية من أجل النهوض 
 ببرامج العمل العالمية

االنخراط في حوار مشترك بين القطاعات 
إطار التعاون مع بشأن السياسات في 

 الشركاء

إعداد مناهج عمل للمحافل العالمية 
 واإلقليمية الرفيعة المستوى

تعزيز عملية وضع الصكوك القانونية 
 وتنفيذها

 صياغة برنامج عمل البحوث

  إعداد قاعدة من البّينات الموّلفة لوضع 
القواعد واإلرشادات المتعلقة بالتدخالت، 

 وتحديث تلك القواعد
توفير األدوات الالزمة لتقدير التكاليف الُمتكّبدة عن 
 اّتخاذ اإلجراءات السياساتية والفوائد المجنية منها

رصد المخاطر الصحية وآثارها وتطبيق الحلول 
وتبادل المعلومات عن التقدم الُمحرز من أجل 

 كييف االستراتيجيات الُمتّبعةت

تعزيز التواصل إلذكاء الوعي باآلثار الصحية 
 والتكاليف التي يتكّبدها المجتمع، وٕايجاد الحلول

اطر البيئة على الصحة تحديد ما ينشأ من مخ
 وتقدير تلك المخاطر واالستجابة لها

 التشجيع على العمل وحفز القطاعات على
التوّصل إلى الخيارات وتزويد أصحاب المصلحة 

 الرئيسيين بما يلزم من مناهج العمل

  تقديم المساعدة فيما يتصل بتطبيق 
 القواعد والحلول

توجيه استجابات صحية بيئية ومهنية 
 أثناء الطوارئ

إقامة شراكات استراتيجية على المستوى القطري 
 لمضاعفة األثر

تقديم الدعم الالزم لتوسيع نطاق التغطية الصحية 
  تقديم الخدمات األساسية الشاملة من خالل 

 في مجال الصحة البيئية

تنفيذ مبادرات خاصة بشأن فئات السكان المعّرضة 
 للخطر

بناء قدرات المؤسسات الوطنية وقدرات غيرها من 
 الشركاء في التنفيذ

اّتباع مناهج سياسية 
إقليمية وعالمية 
 متعّددة القطاعات

إعداد مناهج لجمع 
  دعم قطاع  البّينات ورصدها

 الصحة

االستفادة من أماكن 
مثل المدن وأماكن 

العمل واألسر 
 المعيشية

  مناهج العمل 
 أثناء الطوارئ

إقامة شراكات معنية 
بالحركات 
 االجتماعية

المياه واإلصحاح والنفايات 
 والنظافة الصحية

الضوضاء الناجمة عن  تلّوث الهواء
 اإلشعاع

 مكافحة نواقل األمراض السالمة الكيميائية
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 تعزيز تمّتع فئات السكان بصحة أوفر
 

  .باألنشطة التالية ،هذه األولوية االستراتيجيةستضطلع المنظمة، في إطار 
  

  توفير القيادة
تـوفير القيـادة فـي ميـدان توجيــه التحـّوالت الُمحّققـة بشـأن اســتخدام الطاقـة الصـحية وٕايجـاد الحلــول   (أ)

 واقتصــاد دائــري آمــن وفــي صــحة جيــدة بشــأن تــوفير وســائط النقــل الصــحية وتصــاميم المنــاطق الحضــرية
وغيرها من التحّوالت الجارية على قدم وساق، وذلك عن طريق الجمع معًا بين إرشادات المنظمة المسـندة 
بالبّينــات وتعزيــز أنشــطة الــدعوة. وتعضــيد الــدعم السياســي الرفيــع المســتوى فــي إطــار التعــاون مــع الــدول 

  األعضاء وفئات المجتمع المدني.
ات اإلقليميـــة عـــن طريـــق إعـــداد منـــاهج إقليميـــة معنيـــة تنســـيق العمليـــات المتعلقـــة بوضـــع السياســـ  (ب)

بتصريف شؤون البيئة والصحة أو توسـيع نطـاق تلـك المنـاهج، بحيـث تجمـع معـًا بـين القطاعـات الرئيسـية 
  وأصحاب المصلحة الرئيسيين.

  تحفيز أنشطة تصريف الشؤون بالمناطق الحضرية من أجل إقامة مدن صحية ومستدامة.  (ج)
ــــة إدراج موضــــوع الصــــحة فــــي صــــميم ضــــمان اإلنصــــا  (د) ــــة بالصــــحة" وكفال ــــى "اآلراء المتعلق ت إل

أن يشــارك قطــاع  نفســه القــدربومــن المهــم  الصــكوك الموضــوعة، مثــل اتفــاق بــاريس بشــأن تغّيــر المنــاخ.
منظمــة لتعزيــز المــن خــالل خارطــة طريــق علــى ســبيل المثــال ، الصــكوك الحقــاً الصــحة بنشــاط فــي تنفيــذ 

 هــدفمــن أجــل تحقيــق الفــي الــنهج االســتراتيجي لــإلدارة الدوليــة للمــواد الكيميائيــة  ةمشــاركة قطــاع الصــح
  ١.وما بعده ٢٠٢٠عام ل المنشود

  
  إعداد توليفات البّينات واالضطالع بأنشطة الدعوة إلى تحقيق منافع عامة عالمية

القواعــد المتعلقــة بضــمان توليــد المعــارف عــن طريــق التشــجيع علــى توســيع نطــاق قاعــدة البّينــات   )ـ(ه
الحلول الفعالة وٕاجراء البحوث الُموّجهة صوب وضع سياسات مهمة والتصـدي لمـا تواجههـه الصـحة مـن و 

المعلومــات المســندة  وســتكونتهديــدات بيئيــة مســتجدة، وتنســيق عمليــة توســيع نطــاق قاعــدة البّينــات هــذه. 
حجـج مقنعـة لـدى  وتقـديمرك بين القطاعات دعم العمل المشتضرورية لبالبّينات والمتعلقة بآثار السياسات 
. ومــن ثــم ســُتعّد مــن توليفــات المعــارف المولــدة إرشــادات معياريــة منهــا الســعي إلــى جنــي منــافع مشــتركة

، أو المنتجــات والتكنولوجيـــات المنــافع العامـــة للصــحة، مثـــل الميــاه المأمونـــة والهــواء النقـــي لضــمان تـــوافر
  .المأمونة مثل السلع االستهالكية

 صنع القرارعمليات الصحة في مسألة مراعاة من أجل ضمان المعلومات الُمسندة بالبّينات نشر   )(و
تحفـز كمـا ، المتاحـةالمخـاطر الصـحية والحلـول  بخصوصالوعي نشر المعلومات  وتتيح على نحو أمثل.

  .ةبيئتعزيز صحة الالطلب على 
مــن حيــث معــدالت  -رصــد التغييــرات الطارئــة علــى المخــاطر الُمحّدقــة بالصــحة وتنفيــذ الحلــول   )ز(

إعـــادة مواءمـــة مـــن أجـــل التنفيـــذ واآلثـــار والتكـــاليف الماليـــة والمردوديـــة. ويلـــزم االضـــطالع برصـــد مســـتمر 
                                                      

  الرابط اإللكتروني التالي: انظر   ١
 http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/273137/WHO-FWC-PHE-EPE-17.03-eng.pdf?ua=1  تــم)

 ).٢٠١٨تشرين األول/ أكتوبر  ١٧االطالع في 
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دعـوة الشـركاء األولويات واستراتيجيات التنفيذ بالبلدان، وستواصل المنظمة توسيع نطاق عملها في ميـدان 
اجتماعات بشأن إنشاء قواعد تضم ما يلزم من بيانات متنّوعة لرصد التقـدم الُمحـرز. كمـا تعكـف  إلى عقد

المنظمة على إعداد تقارير عن العديد من المؤشرات المتعلقـة بالصـحة والبيئـة (والتـي تنـدرج ضـمن نطـاق 
  ).١١و ٧و ٦و ٣ األهداف

  
  دانتعزيز أثر المنظمة المباشر في البل

تحفيـــز العمـــل علـــى إيجـــاد بيئـــات أكثـــر أمنـــًا وتشـــجيع القطاعـــات علـــى التوّصـــل إلـــى الخيـــارات،   )ح(
بوسائل من قبيل االنخراط فيما ُيقام من حوارات بشأن السياسات وتقديم اإلرشادات بشأن وضع السليم من 

بالرصــد. وسُتصــّمم السياســات وآليــات تصــريف الشــؤون ومــد يــد العــون فــي تطبيــق المعــايير واالضــطالع 
وسائل إشراك العديد من القطاعات في العمل مع قطاع الصحة بأنواع تلّبي احتياجـات البلـدان خّصيصـًا، 

اســتراتيجية) وأخــرى نهائيــة (مثــل و  وقــد يتبــاين تركيزهــا علــى اّتخــاذ إجــراءات أوليــة (ذات صــلة بالسياســات
  التعاون التقني).

فيمــــا يتعلــــق الع بمهامــــه األساســــية المطــــردة الزيــــادة تعزيــــز قــــدرة قطــــاع الصــــحة علــــى االضــــط  )ط(
، اإلشــراف علــى المســائل الصــحية واإلمســاك بزمامهــا وتنســيقها علــى نطــاق يشــمل العديــد مــن القطاعــاتب

، وبعبـارة أخـرى تقليل آثاره على الصحة والبيئـة وتغّيـر المنـاخمن حيث  مثاًال ُيحتذى بهيكون وضمان أن 
  تخضير قطاع الصحة.

يد أصحاب المصلحة الرئيسـيين بمنـاهج العمـل الالزمـة لصـياغة خيـارات صـحية فيمـا يخـص تزو   )ي(
دعـم إشـراكها مـن أجـل  البيئة وتغّير المناخ، وفئات المجتمع المدني بالبيانات والمعلومات والمواد الدعائيـة

ويـد رؤسـاء . وتز ذات الصـلةفي المسائل المتعلقة بالتوّصل إلى خيارات صحية في مجـال رسـم السياسـات 
البلديات والجهات الفاعلة الرئيسية المحلية األخرى بالدعم الالزم إلقامة بيئات تمّتع ساكنيها بالصحة عـن 

  طريق توفير األدوات والمعلومات المتعلقة بالخيارات الصحية.
وضع مبادرات خاصة بشأن فئات السكان في حاالت تعّرضـها للخطـر. تقـديم دعـم معـّزز لفئـات   )ك(

 ثر المخــاطر البيئيــةتــؤ الــذين يمكــن أن  ن التــي تعــيش أوضــاعًا تتعــّرض فيهــا للخطــر (مثــل األطفــالالســكا
والعـاملين فـي قطـاع االقتصـاد غيـر الرسـمي، ، مرحلة مبكـرة مـن الحيـاةنموهم، ال سيما التعرض في  على

، والمجتمعـات المحليـة الفقيـرة، وفئـات السـكان الموجـودة أوضاع طارئـةوفئات السكان التي تعيش في ظل 
في سياقاتها  معّرضة للخطرالفئات السكان غيرها من ، و وأقل البلدان نموا الدول النامية الجزرية الصغيرةب

عــن طريــق تــدعيم قــدرة الــنظم الصــحية علــى الصــمود بوجــه مخــاطر . وينبغــي تقــديم هــذا الــدعم )المحــددة
آثـار تغيــر  للتخفيـف مــناّتخـاذ تــدابير الراميــة إلـى التكيــف مـع تغيــر المنـاخ وتشــجيع  ودعــم الجهـودالمنـاخ 
فــتح آفــاق مســتقبل طويــل األجــل أمــام فئــات الســكان األكثــر عرضــة  ضــمانلبجميــع أنحــاء العــالم المنــاخ 
  للخطر.

لمواجهـة توجيه االستجابات للطوارئ. دعم البلدان فـي إنشـاء نظـم تـؤّمن القـدرات الالزمـة للتأهـب   )ل(
تعزيــــز قــــدرة شــــبكات الخبــــراء العالميــــة . كــــوارث البيئــــة وطوارئهــــا، وتــــوفير اإلرشــــادات المعياريــــة والتقنيــــة

واإلقليميــة علــى تزويــد البلــدان بالــدعم الــالزم لالســتجابة لطــوارئ البيئــة. وتمثــل االســتجابة لطــوارئ الصــحة 
  بها في البلدان. البيئية وٕايتاء خدمات الصحة البيئية أنشطة هامة أخرى ُيضطلع
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  التصدي لطوارئ الصحة البيئية
  

والحوادث التكنولوجية والكوارث الطبيعية الضرر بحياة الناس شرارتها اإلنسان ُيوِقد  الصراعات التيتلحق   -٣٤
وبصــحتهم فــي أرجــاء العــالم كاّفــة، ومــن الُمحتمــل أن يســفر تغّيــر المنــاخ والهجــرة القســرية عــن زيــادة طينــة حــاالت 
الطوارئ هذه بّلة. ويتزايد عدد المشّردين الفارين من الطوارئ ويلقي بأثقل ظالله على البلـدان التـي تعـاني مـن أسـوأ 

  ظروف الصحة البيئية وأقل القدرات في مجال االستجابة لطوارئ الصحة البيئية.
  

، فـــي البيئـــة ة أو النوويـــةالمـــواد الكيميائيـــإطـــالق لطـــوارئ البيئيـــة، مثـــل بشـــأن اوينطـــوي اتبـــاع نهـــج منّســـق   -٣٥
علـــى  كـــّل الـــدول األعضـــاءوجوانـــب الصـــحة البيئيـــة المتعلقـــة بجميـــع أنـــواع الطـــوارئ، علـــى أن تعمـــل األمانـــة مـــع 

توظيف االستثمارات الالزمة في مجال تقدير مـدى التعـرض للمخـاطر وحـّدة المخـاطر، فضـًال عـن تخطـيط أنشـطة 
) وسـيلة سـهلة ٢٠٠٥والتعافي منها. وتوفر اللوائح الصـحية الدوليـة ( التأهب لمواجهة تلك المخاطر واالستجابة لها

الكشـف عـن فيمـا يخـص في القـدرات األساسـية حسبما هو منصوص عليه اإلتاحة لبناء القدرات الوطنية واإلقليمية 
  والتصدي لها.تها والنووية والتأهب لمواجهواإلشعاعية األحداث الكيميائية والحيوانية المنشأ 

  
 فيما يلي األغراض التي تصبو إلى بلوغها إدارة الصحة البيئية أثناء نشوب الطوارئ.و   -٣٦
  

تحديد مخاطر الصحة البيئية والمهنية ومـواطن الضـعف فـي البلـدان المعرضـة لألزمـات، وتقـدير   )أ(
  تلك المخاطر والمواطن وٕاعداد خرائط تبّينها.

ة البيئيــة والمهنيـة بجوانبهــا كافّــة وٕادارتهــا تحسـين القــدرات الالزمــة للتأهــب لمواجهـة طــوارئ الصــح  )ب(
  بفعالية.

خــدمات الصــحة البيئيــة األساســية، مثــل خــدمات علــى مرافــق الرعايــة الصــحية حصــول ضــمان   (ج)
عــن منــاطق  بعيــداً ؛ وأن تقــع موثوقــةالنظيفــة و الطاقــة علــى الالميــاه واإلصــحاح والنظافــة الصــحية الكافيــة و 

وتزويد تلك المرافق بنظم موضوعة موضع التنفيذ معنية بإدارة ؛ لفيضاناتتلك التي تتعرض لالخطر مثل 
  الصحة والسالمة المهنيتين.

  حماية صحة الناس من المخاطر البيئية طوال مراحل دورة إدارة الكوارث أو الطوارئ.  )د(
  

بشأن إدارة الصحة البيئية أثناء ويبّين بإيجاز الجدول الوارد أدناه اإلجراءات ذات األولوية الُمقترح اّتخاذها   -٣٧
  .الطوارئ
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  اإلجراءات ذات األولوية الُمقترح اّتخاذها بشأن إدارة الصحة البيئية أثناء الطوارئ :الجدول
  

  إجراءات األمانة  الدول األعضاءإجراءات   االستجابة االستراتيجية
تطــــوير قــــدرات قطـــــاع الصــــحة علـــــى 

والمهنيــة إدارة خــدمات الصــحة البيئيــة 
  طوال دورة حياة الطوارئ

  رســــــم مالمــــــح طــــــوارئ الصــــــحة
(مثــــــــــــل تخطــــــــــــيط المــــــــــــوارد البيئيــــــــــــة 

ووضــع خطــط معنيــة بهــذه وتنظيمهــا) 
الصــــــحة أثنــــــاء نشــــــوب الطــــــوارئ، أو 

  تحديث تلك الخطط
  تطبيــــق سياســــات وبــــرامج ونظــــم

معنيـــة بـــإدارة خـــدمات الصـــحة البيئيـــة 
في مرافق الرعاية الصحية، بما يشمل 

ــــــــدير  ــــــــديمها تق وضــــــــع الخــــــــدمات وتق
  واستعادتها

  ــــة الصــــحة والســــالمة دمــــج حماي
المهنيتـــين فـــي خطـــط األمـــن الصـــحي 

 الوطنية

  إنشاء نظم معنية بالتنبؤ بكـوارث
ـــــة والطـــــوارئ التـــــي يتســـــبب فيهـــــا  البيئ
اإلنسان، واإلبكار في اإلنذار بوقوعها 

  والتأهب لمواجهتها
 عالميــــة وٕاقليميــــة  اتإنشــــاء شــــبك

خّصصين في شـؤون من المؤهلين المت
الصــــــــحة البيئيــــــــة والمهنيــــــــة وشــــــــؤون 
النظافــة الصــحية مّمــن يمكــن حشــدهم 
ونشــــــــرهم بالوقــــــــت المناســــــــب لتزويــــــــد 

  همدعمإلى البلدان المحتاجة 
  بنــاء قــدرات البلــدان علــى حمايــة

الصـــــــحة والســـــــالمة المهنيتـــــــين أثنـــــــاء 
  نشوب طوارئ الصحة العمومية

تقـــديم مـــا يكفـــي مـــن خـــدمات الصـــحة 
ي مرافـــــق الرعايـــــة الصـــــحية البيئيـــــة فـــــ

  أثناء الطوارئ

  تعزيــز قــدرة قطــاع الصــحة علــى
وضع وتطبيـق سياسـات وبـرامج ونظـم 
معنيـــة بـــإدارة خـــدمات الصـــحة البيئيـــة 
والمهنيـــة فـــي مرافـــق الرعايـــة الصـــحية 
ــــــــين وغيرهــــــــا مــــــــن  ومخيمــــــــات الالجئ

ضـــــــــــــــافة األشـــــــــــــــخاص تسمنـــــــــــــــاطق ا
  الُمشّردين داخلياً 

  والتقنيةتقديم اإلرشادات المعيارية  

تطــــــــوير القــــــــدرات الوطنيــــــــة الالزمــــــــة 
لالســــــــــــتجابة لألحــــــــــــداث الكيميائيــــــــــــة 

والنوويــــة مــــن أجــــل تنفيــــذ واإلشــــعاعية 
  )٢٠٠٥(  اللوائح الصحية الدولية

  تعزيـــــــــز القـــــــــدرات الوطنيـــــــــة
 الالزمة لالستجابة لألحداث الكيميائيـة

والنوويـــة. واالســـتفادة مـــن  واإلشـــعاعية
عمليــــــــــة بنــــــــــاء القــــــــــدرات األساســـــــــــية 
المنصوص عليها في اللوائح الصـحية 

  )٢٠٠٥( الدولية

 تقديم اإلرشادات المعيارية والتقنية  
  تعزيز شبكات الخبراء المواضـيعية

العالمية واإلقليمية لتزويد البلدان بالدعم 
ــــة  فــــي مجــــال رصــــد األحــــداث الكيميائي

  بة لهاوالنووية واالستجا

  
  تقديم خدمات الصحة البيئيةواسطة لتغطية الصحية الشاملة بتحقيق ا

  
مــن األولويــات االســتراتيجية للمنظمــة تزويــد البلــدان بــدعم يمّكنهــا مــن إحــراز تقــدم صــوب تحقيــق التغطيــة   -٣٨

تنطــوي التغطيــة الصــحية الشــاملة علــى ضــمان حصــول جميــع األشــخاص علــى خــدمات تعــّزز . و الصــحية الشــاملة
صــحتهم وتقــيهم شــّر األمــراض علــى نحــو يلّبــي احتياجــاتهم ويمّكــنهم مــن االســتفادة مــن تلــك الخــدمات ويحــول فــي 

الرامية إلى بلـوغ الوقت نفسه دون تعّرضهم لمصاعب مالية عند استفادتهم منها. وتشّكل الخدمات البيئية األساسية 
جزءًا ال يتجزأ من التغطية الصحية الشاملة، وهي خدمات تشمل مـثًال اإلمـداد ، هدف رئيسي مؤداه تحسين الصحة

بمياه الشرب المأمونة الجودة، وخـدمات اإلصـحاح الُمـدارة بمأمونيـة، واالسـتفادة مـن مصـادر الطاقـة والتكنولوجيـات 
  صفوف المجتمعات المحلية.بين داخل مرافق الرعاية الصحية أم  النظيفة، وحماية القوى العاملة، سواء

  
لحـد مـن انـدالع فاشـيات األمـراض المعديـة (بعـد أن الحـل المناسـب لالخدمات الصحية األساسية  كونوست  -٣٩

تفضــي مــثًال إلــى تقليــل عــدد األفــراد المصــابين بــأمراض اإلســهال فــي أعقــاب تحســين خــدمات الميــاه واإلصــحاح) 
غيــر الســارية (مــن قبيــل أمــراض القلــب واألوعيــة الدمويــة واألمــراض التنفســية المزمنــة بفضــل اســتخدام  واألمــراض

  مصادر الطاقة والتكنولوجيات النظيفة بالمنزل).
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  األهداف المراد تحقيقها
  

فــــي إطــــار مســــودة  األهــــداف المقــــّرر أن يحّققهــــا الــــنهج التحــــّوليالضــــوء علــــى أدنــــاه  ٢اإلطــــار  ســــّلطيُ   -٤٠
  .االستراتيجية العالمية

  
  األهداف المقّرر أن يحّققها النهج التحّولي :٢اإلطار 

  حياة الناس وعافيتهم بفضل إيجاد بيئات صحيةإدخال تحسينات مستدامة على 
علـى بّينـة مـن  االحد مـن األمـراض الناجمـة عـن البيئـة، ويكونـو  بفضلأن يعيش الناس عمرًا أطول ويتمّتعو بصحة أوفر  الناس.  -١

حــاالت التعــّرض لمخــاطر البيئــة التــي تلحــق الضــرر بحيــاتهم وبالفوائــد التــي يجنونهــا مــن التوّصــل إلــى خيــارات أكثــر اســتدامة، 
  .بالتالي صحتهم وعافيتهملتتحّسن صوتهم لراسمي السياسات،  اوُيسِمعو 

، مثــل خــدمات الصــحة البيئيــة الوقايــة األوليــةأن يســتفيد النــاس مــن التــدابير الُمّتخــذة فــي مجــال  الشــاملة.التغطيــة الصــحية   -٢
  والمهنية األساسية وتعزيز الصحة، بوصفها جزءًا ال يتجزأ من التغطية الصحية الشاملة.

سياسات في هـذا طّبق ، وتبشأن نوعية الهواءة مبنية على التمّتع بالصح غاياتالبلدان والمدن الرئيسية د أن تحدّ  تلّوث الهواء.  -٣
 والتكنولوجيـاتالملـّوث  الوقـود. وأال ُتسـتعمل بعـد اآلن أنـواع إشـراك القطاعـات المعنيـةلبلوغ تلك الغايـات عـن طريـق  المضمار

 بشكل كبير معدل االنبعاثات الناجمة عنها. يُخفَّضغير الكفوءة، وأن 

ــر المنــاخ.  -٤ بوجــه تقلبــات المنــاخ  الصــمودأن تــتمّكن الــنظم الصــحية والمجتمعــات المحليــة الموجــودة بأرجــاء العــالم كاّفــة مــن  تغّي
األمراض وتغّيراتــه ابة ب دالت اإلص اض مع ى انخف ؤدي إل ة، وت أثرة با المعدي اخالمت وأن تســتوفي انبعاثــات الكربــون الغايــات  .لمن

شـبكات كفـوءة لوسـائط وُتوضـع  نظم تستخدم أنواعًا أنظف مـن الطاقـة. وأن تُقام خاتفاق باريس بشأن تغّير المناالُمحّددة في 
غذائيــة أكثــر  ونظــمأكثــر اســتدامة حميــات وأن ُيشــّجع اتبــاع  ،تنقــل الســكان بواســطتها بنشــاطموضــع التنفيــذ ُتعــّزز  النقــل العــام

  .وتنفيذها مرونة
فـي  المياه وخدمات اإلصـحاح التخطيط بشأن مأمونية إمداداتأن ُتدرج كّل البلدان ركائز  المياه واإلصحاح والنظافة الصحية.  -٥

. وأن تضـع موضـع التنفيـذ حـواجز فـي خطـط مأمونيـة الميـاهاستراتيجياتها، وأن تقوم بدمج ما يكفي من خدمات النظافة الصحية 
  .مكافحة مقاومة مضادات الميكروباتتحول دون اختالط مخّلفات اإلصحاح والمياه الُمستعملة بالمياه النظيفة من أجل 

الناجمــة عـــن التعــرض للمـــواد الكيميائيـــة بعــد تحســـين المعرفــة بهـــذه اآلثـــار  علـــى الصـــحةاآلثـــار أن تُقّلـــل  الســالمة الكيميائيـــة.  -٦
 لمواجهـةالالزمـة  للقـدراتاليط المواد التـي تسـّببها، وتنظـيم اسـتعمال هـذه المـواد تنظيمـًا جيـدًا، وامـتالك المؤسسـات الوطنيـة وبمخ

  المواد الكيميائية. بأنشطة إدارة، ومشاركة تلك المؤسسات في االضطالع وطوارئهالتهديدات الكيميائية، بما فيها حوادثها ا
بفضـل زيـادة الـوعي بمخاطرهـا  األشعة فوق البنفسجيةاآلثار الصحية الناجمة عـن  تقليلواظب على أن يُ  األمان من اإلشعاع.  -٧

لتقنيــات التصــوير باألشــعة وتحســين حمايــة األشــخاص منهــا. وأن ُيحــرص علــى الــتخّلص مــن حــاالت التعــرض غيــر الضــروري 
اّتخـاذ تـدابير وقائيـة فعالـة، واسـطة ب لغـاز الـرادونرض . وأن تُقّلل حاالت اإلصابة بسرطان الرئة من جـّراء التعـلألغراض الطبية

  وُتدار كما ينبغي. للحوادث النوويةوأن ُتوجه استجابات مناسبة 
خـدمات أن ُتحّقق االستدامة البيئية في جميع مرافق الرعاية الصـحية وخـدماتها كمـا يلـي: االسـتفادة مـن  الرعاية الصحية. أماكن  -٨

وٕادارة مخلفاتها ومشترياتها من السلع بطريقـة مسـتدامة؛  ؛لُمدارة بأمان واستعمال الطاقة النظيفة فيهااإلمداد بالمياه واإلصحاح ا
وســالمتها  القــوى العاملــة الصــحيةبوجــه أحــداث الطقــس المتطرفــة؛ وتمكينهــا مــن حمايــة صــحة  صــامدةوالحــرص علــى جعلهــا 

  وأمنها.
الصـحة فـي  الصحة والسـالمة المهنيتـين وبتعزيـزأن ُتوضع موضع التنفيذ بجميع أماكن العمل نظم معنية بإدارة  أماكن العمل.  -٩

مكان العمل. وأن تُتاح أمام كّل العاملين الصحيين التدخالت األساسـية المتعلقـة بالوقايـة مـن األمـراض واإلصـابات الناجمـة عـن 
  اض واإلصابات.مزاولة المهنة والعمل، وبمكافحة تلك األمر 

الـدوافع العالميـة واإلقليميـة أن ُتوضع موضع التنفيذ اتفاقـات وسياسـات دوليـة تتعامـل بكفـاءة مـع  المجاالت العالمية واإلقليمية.  -١٠
  ، مثل تغّير المناخ والنظم اإليكولوجية.للتمّتع بالصحة

بفعاليـــة طـــوال مراحـــل انـــدالع الطـــوارئ،  صـــحة البيئيـــةإلدارة خـــدمات الأن تمتلـــك جميـــع البلـــدان القـــدرات الالزمـــة  الطـــوارئ.  -١١
  صحة المستجيبين للطوارئ وسالمتهم المهنيتين. وحمايةوالنووية، واإلشعاعية لألحداث الكيميائية  ولالستجابة

 طاعــاتالتعــاون فيمــا بــين القتيّســر قائمــة أن يكــون لــدى الحكومــات الوطنيــة والمحليــة (للمــدن مــثًال) آليــات  تصــريف الشــؤون.  -١٢
  وتكفل الوفاء بالتزاماتها المقطوعة بشأن تهيئة بيئات آمنة لمواطنيها. الصحة في جميع السياسات المعنيةوتدمج 
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فــي مجــاالت المنّفــذة األنشــطة الوثــائق الداعمــة وتفاصــيل  يتــيح موقــع المنظمــة اإللكترونــي الوصــول إلــىو   -٤١
  ١.ذلك صيغها المترجمة ، بما فيالتدخل ذات األولوية التي تحّددها األمانة

  
  قياس التقدم الُمحرز صوب تحقيق أهداف التنمية المستدامة

  
الثالـث عشـر  ترد أدناه الغايات الرئيسية لقياس التقدم الُمحرز بما يتماشى مع برنـامج عمـل المنظمـة العـام  -٤٢

  .)٢٠٢٣-٢٠١٩(للفترة 
بأنمـاط عـيش صـحية وبالرفاهيـة فـي جميـع ضـمان تمتـع الجميـع ( ٣الغاية الُمحّددة ضمن نطـاق الهـدف 

  األعمار)
  ٥تخفيض معدل الوفيات الناجمة عن تلوث الهواء بنسبة.٪ 

صـرف الصـحي للجميـع وٕادارتهـا ضمان توافر الميـاه وخـدمات ال( ٦الغايات الُمحّددة ضمن نطاق الهدف 
  )مستدامة إدارة
  ُأمام مليار شخص.بل الحصول على خدمات مياه الشرب الُمدارة بأمان إتاحة س  
  ُمليار شخص. ٠,٨بل الحصول على خدمات اإلصحاح الُمدارة بأمان أمام إتاحة س  
  فــــي عــــدد ســــكان البلــــدان المنخفضــــة الــــدخل وتلــــك ٥٠و ٤٠تحقيــــق تخفــــيض تتــــراوح نســــبته بــــين ٪

ثوقـــة إمـــدادات كهربائيـــة مو المتوســـطة الـــدخل مّمـــن ُيـــزّودون بخـــدمات فـــي مستشـــفيات ال تتـــوفر فيهـــا 
 .األساسية المياه واإلصحاحخدمات  وال

  )اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغّير المناخ وآثاره( ١٣الغايتان الُمحّددتان ضمن نطاق الهدف 
  مضــاعفة مبلــغ التمويــل الُمخّصــص للتعامــل مــع تغّيــر المنــاخ مــن أجــل حمايــة صــحة ســكان البلــدان

  المنخفضة الدخل وتلك المتوسطة الدخل.
  إجـراءات  اتخـاذ ٪ (مـن خـالل١٠الناجمـة عـن األمـراض التـي تتـأثر بالمنـاخ بنسـبة تخفيض الوفيـات

  األخرى). المسّبباتتغير المناخ بدًال من للتصدي ل
  

ويجــري رصــد مؤشــرات أخــرى مبّينــة بمزيــد مــن التفصــيل ضــمن نطــاق كــل مجــال مــن مجــاالت الصــحة   -٤٣
  أدناه األهداف والمؤشرات الرئيسية للتنمية المستدامة المتعلقة بالصحة. ٣البيئية. وترد في اإلطار 

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                      
ـــرابط اإللكترونـــي التـــالي:    ١ االطـــالع فـــي  تـــم( /http://www.who.int/phe/publications/global-strategy/enانظـــر ال
  ).٢٠١٨ تشرين الثاني/ نوفمبر ٢٩
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   أاألهداف والمؤشرات الرئيسية للتنمية المستدامة المتعلقة بالصحة والبيئة :٣اإلطار 
  

  ضمان تمّتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع األعمار :٣الهدف 
  إلى األسر المعيشية وتلوث الهواء المحيط معدل الوفيات المنسوبة  ١-٩-٣
معدل الوفيات المنسوب إلى الميـاه غيـر المأمونـة، وخـدمات الصـرف الصـحي غيـر المأمونـة واالفتقـار   ٢-٩-٣

إلـــى المرافـــق الصـــحية (التعـــرض لخـــدمات غيـــر مأمونـــة فـــي تـــوفير الميـــاه وخـــدمات الصـــرف الصـــحي 
  والنظافة الصحية للجميع)

  المنسوب إلى التسمم غير المتعمد معدل الوفيات  ٣-٩-٣

  مستدامة صرف الصحي للجميع وٕادارتها إدارةضمان توافر المياه وخدمات ال :٦الهدف 
  خدمات مياه الشرب التي تدار بطريقة مأمونة من نسبة السكان الذين يستفيدون  ١-١-٦
مرافـــق غســـل و(ب)  الصـــحياإلدارة الســـليمة لخـــدمات الصـــرف (أ)  نســـبة الســـكان الـــذين يســـتفيدون مـــن  ١-٢-٦

  اليدين بالصابون والمياه
  نسبة مياه الصرف الصحي المعالجة بطريقة آمنة  ١-٣-٦
والصــرف الصــحي التــي تعــد جــزءًا مــن خطــة إنفــاق  ة بالميــاهمقــدار المســاعدة اإلنمائيــة الرســمية المتصــل  ١-أ‐٦

  تتولى الحكومة تنسيقها
ها سياســات وٕاجــراءات تنفيذيــة راســخة فــي مــا يتعلــق بمشــاركة نســبة الوحــدات اإلداريــة المحليــة التــي لــدي  ١-ب‐٦

  المجتمعات المحلية في إدارة خدمات المياه والصرف الصحي

  كفالة حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة :٧الهدف 
  النظيفيننسبة السكان الذي يعتمدون أساسًا على الوقود والتكنولوجيا   ٢-١-٧
تعزيــــز النمــــو االقتصــــادي المطــــرد والشــــامل للجميــــع والمســــتدام، والعمالــــة الكاملــــة والمنتجــــة، وتــــوفير العمــــل  :٨الهــــدف 
  للجميع  الالئق

    التواتر في معدالت إصابات العمل المميتة وغير المميتة، بحسب نوع جنس المهاجرين ووضعهم  ١-٨-٨
  إقامة بنى تحتية قادرة على الصمود، وتحفيز التصنيع المستدام الشامل للجميع، وتشجيع االبتكار :٩الهدف 

  ومستدامة دجعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمو  :١١الهدف 
والجسـيمات مـن  ٢,٥سـبيل المثـال الجسـيمات مـن الفئـة  ط السنوي لمستويات الجسـيمات (علـىالمتوس  ٢-٦-١١

  ) في المدن (المرجَّح حسب السكان)١٠الفئة 
  ضمان وجود أنماط استهالك وٕانتاج مستدامة :١٢الهدف 
  اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغّير المناخ وآثاره :١٣الهدف 

  المستدامة  تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل تحقيق التنمية :١٧الهدف 
  العامة: اتساق السياسات والمؤسسات المسائل

 عدد البلدان التي لديها آليات لتعزيز اتساق سياسات التنمية المستدامة  ١-١٤-١٧
  
 ليسـت شـاملة أن هذه القائمةوالرجاء مالحظة ، مبّينة بالخط المائلالمؤشرات التقوم المنظمة مقام الوكالة الوصية على   أ

  .بالصحةوالمتعلقة ها الُمحّددة في مؤشراتاللعديد من األهداف و ألن هناك ا
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  المجلس التنفيذياإلجراء المطلوب من 
 
دة و مســبشــأن  واإلرشــاداتبهــذا التقريــر واإلدالء بالمزيــد مــن التعليقــات  المجلــس مــدعو إلــى اإلحاطــة علمــاً   -٤٤

  االستراتيجية العالمية الصادرة عن المنظمة بشأن الصحة والبيئة وتغّير المناخ. 
  
  

=    =    =  
 


