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  املياه واإلصحاح والصحة :األولوية
  إجراءات تتخذها منظمة الصحة العاملية  إجراءات تتخذها البلدان  االستجابة االستراتيجية

  

  املؤشر
 خط
  األساس

2014  
اهلدف يف 

2019  
رصد قطاع املياه واإلصحاح 

  أدائه يف محاية الصحة وتقييم
إعداد تقرير وطين كل عامني حول تقييم 

  وحتليل قطاع املياه واإلصحاح
توسيع نطاق "حتليل وتقييم اإلصحاح ومياه الشرب على النطاق 
العاملي" ومواصلة العمل بربنامج الرصد املشترك لرصد وضع 
قطاعات اإلمداد باملياه واإلصحاح وإعداد التقارير عنها وتقييم 

  أثر تلك النظُم على الصحة

عدد البلدان املسامهة يف "التحليل   
والتقييم العاملي لإلصحاح ومياه 

  الشرب"

8  15  

حتديث اللوائح الوطنية 
ي واملمارسات اإلدارية للتصد

للتحديات وعوامل اخلطر ذات 
  األولوية يف جمال املياه واإلصحاح

تنشيط وظائف الترصد يف الصحة العمومية يف 
جمال توافر مياه الشرب وجودا واستخدام 

يف الزراعة  املستصلحة مياه الصرف الصحي
  ويف التطبيقات األخرى

بناء القدرات وتقدمي الدعم التقين للبلدان من أجل حتديث ما 
لديها من معايري وطنية حول جودة مياه الشرب استناداً إىل 

جودة مياه الدالئل اإلرشادية ملنظمة الصحة العاملية حول 
  الشرب ولتيسري تطبيق تلك املعايري ضمن خطط سالمة املياه

عدد البلد اليت تتحقق بفعالية من   
  مرتسمات برنامج الرصد املشترك

15  22  

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

  كفايتهاعدم 

بناء القدرات وتقدمي الدعم التقين للبلدان من أجل حتديث ما 
لديها من معايري وطنية حول إعادة استخدام مياه الصرف 
الصحي  استناداً إىل الدالئل اإلرشادية ملنظمة الصحة العاملية 
حول إعادة االستخدام، ومن أجل وقاية الصحة العمومية أثناء 

لك من خالل تطبيق خطط وقائية عملية إعادة االستخدام وذ
  لسالمة اإلصحاح

عدد البلدان اليت حتدث معايريها   
  جلودة مياه الشرب

15  20  

إعداد سياسات وطنية حول متطلبات تليب 
  أمن مياه املنازل من أجل الصحة

عدد البلدان اليت تتبىن خططاً لسالمة     
  املياه

7  12  

الشرب حتديث املعايري الوطنية جلودة مياه 
ونظم إدارة مياه الشرب للوصول إىل اإلدارة 
  الوقائية لسالمة املياه (أي خطط سالمة املياه)

عدد البلدان اليت لديها معايري حمدثة     
  إلعادة استعمال مياه الصرف الصحي

7  12  

حتديث وتفعيل املعايري الوطنية إلعادة 
استخدام مياه الصرف الصحي وتنفيذ نظم 

 االستخدام اآلمن ملياه الصرف الصحيإدارة 
  يف الرياملستصلحة 

          

  األولوية: جودة اهلواء
  إجراءات تتخذها منظمة الصحة العاملية  إجراءات تتخذها البلدان  االستجابة االستراتيجية

  

  املؤشر
 خط
 األساس

2014  
اهلدف يف 

2019  
تنظيم ورصد وتقييم تلوث اهلواء 

  من أجل محاية الصحة
وحتديث معايري وطنية جلودة اهلواء إعداد 

تتماشى مع الدالئل اإلرشادية ملنظمة الصحة 
  العاملية

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

  ملنظمة الصحة العاملية حول جودة اهلواء

ترفع تقارير عن عدد البلدان اليت   
معطيات حول املادة اجلسيمية إىل 
قاعدة املعطيات العاملية ملنظمة الصحة 

  العاملية

8  
  

15  
  

الدعوة إىل إعداد وحتديث نظُم رصد جودة 
اهلواء وتبادل املعطيات مع مجيع أصحاب 

  الشأن املعنيني

تقوية القدرات يف قطاع الصحة العامة لتقييم أثر تلوث اهلواء 
  الصحةعلى 

عدد الدراسات حول عبء تلوث   
  اهلواء على الصحة

0  
  

6  
  

إعداد وتقوية وظيفة الترصد يف قطاع الصحة 
العمومية مما له صلة جبودة اهلواء، مع تقدير أثر 

  تلوث اهلواء على الصحة

تقدمي الدعم للدراسات والبحوث التطبيقية للتعرف على 
للتحديات اإلقليمية والوطنية التدخالت العالية املردود للتصدي 

  يف جمال جودة اهلواء.

عدد البلدان اليت لديها نظم إنذار   
  مبكر جبودة اهلواء

1  3  

رفع مستوى الوعي والدعوة الختاذ إجراءات 
يقوم ا مجيع األطراف املعنية ذات الصلة، 

  ومنها النقل والطاقة والدوائر الصناعية

          

املبكر لتنبيه عامة الناس إعداد نظام لإلنذار 
حول العواصف الترابية وغريها من امللوثات 

  احمليطية اليت تؤثر على جودة اهلواء

          

  األولوية: السالمة الكيميائية
  إجراءات تتخذها منظمة الصحة العاملية  إجراءات تتخذها البلدان  االستجابة االستراتيجية

  

  املؤشر
 خط
 األساس

2014  
اهلدف يف 

2019  
إنشاء برامج وبناء شراكات 
لتقليص املخاطر يف السالمة 
الكيميائية وإدارا، يساهم فيها 

  مجيع األطراف املعنية

إنشاء وحتديث املرتسمات الوطنية لرسم 
  اخلرائط اخلاصة باملخاطر الكيميائية

تقدمي الدعم للبلدان لتنفيذ اجلوانب الصحية من اتفاقية 
الدولية للمواد الكيميائية"  "األسلوب االستراتيجي لإلدارة

  وغريها من االتفاقات ذات الصلة باملواد الكيميائية

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

  الكيميائية

0  
  

5  
  

بناء القدرات الالزمة لتنفيذ 
أحكام اللوائح الصحية الدولية 

)، وتشمل إنشاء وتعزيز 2005(
مراكز وطنية للمعلومات حول 

  السموم.

إنشاء وحتديث التشريعات والسياسات الوطنية 
  والتنسيق حول املواد الكيميائية

تقدمي الدعم للبلدان إلعداد وحتديث آلياا الوطنية للتنسيق يف 
  إدارة املواد الكيميائية

النسبة املئوية للبلدان اليت طورت   
لتعامل مع األحداث قدراا ل

الكيميائية وفقاً للوائح الصحية 
  )2005الدولية (

45%  85%  

إنشاء نظام منسق للترصد والتأهب وإدارة 
احلوادث الكيميائية، مبا يتماشى مع اللوائح 

  )2005الصحية الدولية (

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

  )2005الكيميائية مبا يتماشى مع اللوائح الصحية الدولية (

عدد البلدان املغطاة خبدمات مراكز   
تؤدي وظائفها يف جمال املعلومات 

  حول السموم

11  15  

إنشاء وحتديث برامج لبناء القدرات، لكشف 
الكيميائيـة لـدى   وإدارة التعرضات للمواد 
  املهنيني يف الصحة العمومية

تقدمي الدعم إلنشاء برامج إقليمية لتقليص املخاطر وبناء 
شراكات للسالمة الكيميائية وإدارا، يساهم فيها مجيع 

  األطراف املعنية

        

إنشاء وحتديث مراكز وطنية للمعلومات حول 
  السموم

          املواد الكيميائيةتيسري الوصول إىل قواعد املعطيات حول 
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  األولوية: إدارة النفايات وخدمات صحة البيئة يف القطاع الصحي

  إجراءات تتخذها منظمة الصحة العاملية  إجراءات تتخذها البلدان  االستجابة االستراتيجية
  

  املؤشر
 خط
 األساس

2014  
اهلدف يف 

2019  
تنظيم ورصد وتقييم آثار النفايات 

  على الصحة
سياسات وممارسات إدارة النفايات  تقييم أثر 

  على الصحة العمومية
تقوية القدرات الوطنية يف ترصد ورصد وتقييم األثر الصحي 

  الذي له عالقة بالتدبري املتكامل للنفايات
عدد البلدان اليت أجرت تقييماً خلدمات   

  صحة البيئة يف مرافق الرعاية الصحية
6  12  

والسياسات الوطنية املسامهة يف صياغة اللوائح 
حول إدارة النفايات  مـع إدراج جوانـب   

  الصحة العمومية فيها

تزويد القطاع الصحي باملعايري وبالبينات حول أثر النفايات  
على الصحة، من أجل توجيه وقيادة القطاعات األخرى وصوالً 
  إىل إدراج الصحة يف سياسات تلك القطاعات إلدارة النفايات.

من  %50عدد البلدان اليت لديها   
مرافق الرعاية الصحية تليب املعايري 
األساسية ملنظمة الصحة العاملية حول 
خدمات صحة البيئة يف مرافق الرعاية 

  الصحية.

6  12  

عدد البلدان اليت أجرت تقييماً ألثر     
على الصحة  النفاياتسياسات إدارة 

  العمومية

0  6  

  البيئة أثناء الطوارئاألولوية: إدارة صحة 

  إجراءات تتخذها منظمة الصحة العاملية  إجراءات تتخذها البلدان  االستجابة االستراتيجية
  

  املؤشر
 خط
 األساس

2014  
اهلدف يف 

2019  
بناء القدرات يف القطاع الصحي 
إلدارة اخلدمات صحة البيئة طيلة 

  دورة حياة الطوارئ

وإنشاء إعداد مرتسمات لطوارئ صحة البيئة 
  وحتديث خطط صحة البيئة أثناء الطوارئ

إعداد نظُم للتوقع ولإلنذار املبكر للطوارئ والكوارث البيئية 
  والتأهب هلا

عدد البلدان اليت لديها مرتسمات   
  لصحة البيئة أثناء الطوارئ

0  6  

تقدمي خدمات صحة البيئة الكافية 
يف مرافق الرعاية الصحية خالل 

  الطوارئ

السياسات والربامج والـنظُم اإلداريـة   تنفيذ 
ذات الصلة خبدمات صحة البيئـة يف مرافـق   
الرعاية الصحية، مبا فيها التقييم للخـدمات  

  وتقدميها واستعادة أدائها

إنشاء شبكة إقليمية من االختصاصيني ذوي الكفاءة يف صحة 
البيئة، واالختصاصيني باإلصحاح ميكن حشدهم ونشرهم يف 

  لتقدمي الدعم ملن حيتاج إليه من البلدان الوقت املناسب

عدد الشبكات اليت تؤدي وظائفها   
وفيها خرباء ومؤسسات لطوارئ 

  صحة البيئة

0  1  

تقوية قدرات القطاع الصحي من أجل إعداد وتنفيذ السياسات 
والربامج والنظم اإلدارية ذات الصلة خبدمات صحة البيئة يف 

خميمات الالجئني وغريها من مرافق الرعاية الصحية، ويف 
  املناطق اليت تأوي النازحني يف بلدام

النسبة املئوية للطوارئ اليت مت   
االستجابة هلا استجابة كافية من قبل 

  خدمات متكاملة لصحة البيئة

50%  90%  

  األولوية: التغير املناخي والصحة

  تتخذها منظمة الصحة العامليةإجراءات   إجراءات تتخذها البلدان  االستجابة االستراتيجية
  

  املؤشر
 خط
 األساس

2014  
اهلدف يف 

2019  
تطوير القدرات يف قطاع الصحة 
العمومية يف جمال التأهب 
واالستجابة من أجل إدارة 

  التأثريات الصحية للتغري املناخي

تقييم مواطن التعرض ملخاطر التغري املناخي يف 
قطاع الصحة العموميـة، والتعـرف علـى    
التأثريات الصحية الراهنة واملستقبلية وإنشـاء  

  أنظمة اإلنذار املبكر

تقدمي الدعم للبلدان يف بناء القدرات الالزمة لتقييم املخاطر 
وتطوير استراتيجيات التكيف الصحي من أجل محاية الصحة 

  من التأثريات الضائرة للتغري املناخي.

عدد البلدان اليت لديها تقييم ملواطن   
واستراتيجيات التكيف الضعف 

  الصحي مع التغري املناخي
  

2  7  

إعداد اسـتراتيجيات وخطـط ومشـاريع    
الستجابة النظام الصحي وإدراجهـا ضـمن   

  االستراتيجيات الصحية الوطنية

تقدمي الدعم للقطاع الصحي يف البلدان من أجل توليد 
  املعلومات واإلنذار املبكر باألمراض اليت تتأثر باملناخ

البلدان اليت تدرج املعطيات عدد   
حول املناخ ضمن نظم املعلومات 

  الصحية

1  4  

  األولوية: التنمية املستدامة والصحة

  إجراءات تتخذها منظمة الصحة العاملية  إجراءات تتخذها البلدان  االستجابة االستراتيجية
  

  املؤشر
 خط
 األساس

2014  
اهلدف يف 

2019  
تعزيز املكاسب الصحية للتنمية 

  املستدامة وقياسها
اإلسهام يف صياغة جدول أعمـال التنميـة   
الوطنية املستدامة، وتعميم الصحة باعتبارهـا  
من الشروط املسبقة للتنمية املستدامة، ومـن  

  حصائلها ومن مؤشراا

تقدمي مواد إعالمية وتثقيفية مسندة بالبينات، والدعم التقين، 
الصحة باعتبارها والتوجيهات حول منهجيات وأساليب تعميم 

من الشروط املسبقة للتنمية املستدامة ومن احلصائل التالية هلا 
  ومن املؤشرات عليها

عدد البلدان اليت تدرج الصحة   
العمومية ضمن سياسات التنمية 
املستدامة وفقاً لتوصيات اجتماع ريو 

 +20  

0  3  

إضفاء اخلضرة (خضرنة) على 
  القطاع الصحي

تقوية صحة البيئة يف برامج ومبادرات التنمية 
  االجتماعية

تقدمي األدوات والدعم التقين والتوجيه حول املنهجيات 
واألساليب املتبعة يف إضفاء اخلضرة (خضرنة) على القطاع 

  .الصحي

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

  القطاع الصحي

0  3  

وطنية لالستفادة مـن املـوارد   وضع أهداف 
البيئية وزيادة كفاءة اسـتخدام املـوارد يف   

  القطاع الصحي

          

 

 

 

 

 

 

 


