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 2102-2102تقرير مرحلي عن االستراتيجية اإلقليمية للصحة والبيئة 

 مقدِّمة

االسرتاتيجية اإلقليمية للصحة والبيئة  3112جنة اإلقليمية إلقليم شرق املتوسط عام اعتمدت الدورة الستون لل   .1
وطلبت اللجنة إىل منظمة الصحة العاملية: تقدمي  (،5-/ق01)القرار ش م/ل إ 3112-3112وإطار العمل للفرتة 

ة مواءمة االسرتاتيجية اإلقليمية للصحة والبيئة وتنفيذها؛ وبناء الشراكات مع ي  غ  الدعم التقين للدول األعضاء، ب   
ز يف م ال م حر  د التقد  ص  املتحدة، وسائر أصحاب الشأن املعنيني لتسهيل تنفيذ االسرتاتيجية؛ ور   منظمات األمم

 هذه االسرتاتيجية، وتبليغه إىل اللجنة اإلقليمية كل عامني. تنفيذ

ا إىل م املنظمة الدعم التقين إىل الدول األعضاء يف وضع اسرتاتيجياهتا البيئية وخطط العمل الوطنية استنادتقد   .3
، اعتمدت املنظمة والدول 3112قد يف كانون األول/ديسمرب االسرتاتيجية اإلقليمية. ويف اجتماع إقليمي ع  

األعضاء إطارا لوضع خطط عمل وطنية على أساس االسرتاتيجية اإلقليمية. وانتهت عدة بلدان يف اإلقليم من 
معظمها ال يزال يف املراحل األوىل من اختيار وضع إطارها الوطين للعمل من أجل تنفيذ االسرتاتيجية؛ ولكن 

 .طرية لوضع االسرتاتيجيات وخطط العمل الوطنيةالق   قالِفر  

 يبني  هذا التقرير األنشطة اليت تضطلع هبا منظمة الصحة العاملية والدول األعضاء لتنفيذ االسرتاتيجية اإلقليمية. .2

 2102ز منذ عام حر  التقدم الم  

 العامة والنظافةاملياه واإلصحاح 

ت املنظمة ونقَّحت منهجية لوضع السياسات الوطنية املتعلقة بكميات املياه الالزم توافرها للحفاظ على وضع   .2
حدَّثت مخسة عشر بلدًا معايريها الوطنية جلودة مياه الشرب استنادًا إىل قد ي لندرة املياه. و الصحة والتصد  

ها منظمة الصحة العاملية. كما اعتمدت مثانية بلدان خططًا وقائية اليت وضعتذات الصلة املبادئ التوجيهية 
األمم جلنة يف إطار ز أحد عشر بلدًا رصده للمياه واإلصحاح على املستوى الوطين لسالمة املياه، بينما عزَّ 

 العاملي.املعنية باملوارد املائية لتحليل وتقييم خدمات الصرف الصحي ومياه الشرب على املستوى املتحدة 

 جودة اهلواء والصحة 

بشأن جودة اهلواء والعبء اجلديد لألمراض،  معلوماتت املنظمة إىل سبعة عشر بلدًا من بلدان اإلقليم م  قدَّ  .5
ي لتلوث اهلواء يف . كما نوقش التصد  3112ان يف كانون األول/ديسمرب ت يف عمَّ وذلك من خالل مشاورة ع قد  

، وكذلك خالل 3112جنة اإلقليمية يف تشرين األول/أكتوبر ة احلادية والستني لل  جمال الصحة العامة خالل الدور 
ي لتلك القضايا بالتصد   التزاماً الدول األعضاء أبدت . و 3112ت يف كانون األول/ديسمرب املشاورة اليت أجري  
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املعنية األخرى.  يف إطار شراكة مع اجلهاتو منظومة الصحة العامة ضمن املتعلقة باملخاطر الصحية البيئية 
باهلواء م ع لقة  الغبار الو  اآلثار الصحية للرمال ةناقشممن قطاعات الصحة والبيئة واألرصاد اجلوية  خرباء  توىل وسي

 د يف وقت الحق من هذا العام.ي عق  يف اجتماع إقليمي 

  السالمة الكيميائية

الكيميائية يف العديد من البلدان حسب للحوادث ي والتصد   االستعدادز ت املنظمة القدرات الوطنية على عزَّ  .0
مت أيضًا دعماً تقنياً إىل الدول األعضاء من أجل تعزيز (، وقدَّ 3115االقتضاء مبوجب اللوائح الصحية الدولية )

د وتنفيذ االتفاقات البيئية املتعددة األطراف واالتفاقات املربمة يف املنتديات الدولية األخرى اليت تركز على املوا
 .الكيميائية

  إدارة النفايات وخدمات الصحة البيئية يف منشآت الرعاية الصحية

لجوانب الصحية إلدارة النفايات الصلبة، مبا يف ذلك النفايات ل يالتصد  ز ت الدول األعضاء قدراهتا على عزَّ  .7
اهتمام خاص للبلدان اليت البلدية واخلطرة. وجرى الرتكيز أيضًا على إدارة نفايات الرعاية الصحية، مع إيالء 

تواجه صعوبات كربى يف حتسني حصائل صحة السكان نتيجة االفتقار إىل املوارد أو عدم االستقرار السياسي أو 
دورة تدريبية بشأن إدارة نفايات الرعاية الصحية يف متوز/يوليو قد عقدت دة. و يات اإلمنائية املعق  غريمها من التحد  

معايري الصحة البيئية العتماد منشئات  أقرتس التعاون لدول اخلليج العربية و وضعت بلدان جملكما  ،3115
 ية الصحية من أجل جتربته.الرعاية الصحية. وو ِضع أيضاً بروتوكول ملراجعة الصحة البيئية يف منشآت الرعا

  اإلدارة الصحة البيئية يف حاالت الطوارئ

مو اخلدمات املوارد للصحة البيئية يف حاالت الطوارئ. وتلقى مقد  أنشأ املكتب اإلقليمي خمزونًا إقليميًا متجدد  .8
ض للمواد الكيميائية، ومت توفري املوارد ي حلوادث التعر  الصحية يف العديد من الدول األعضاء تدريبًا على التصد  

د معلومات موجزة هو إعدا تنا يف هذا اجملالأهداف اسرتاتيجيأهم العلمية واملواد التدريبية بعدة لغات. وأحد 
 ية يف حاالت الطوارئ.صحة البيئاالستعداد والتصدي فيما خيص خدمات العن )مرتسمات( 

 تغري املناخ والصحة

راجعت الدول األعضاء اخلطة العاملية ملنظمة الصحة العاملية بشأن تغري املناخ والصحة خالل مؤمتر املنظمة  .2
ي لتغري املناخ يف جمال ، واستمرت مناقشة إطار التصد  3112بشأن الصحة واملناخ الذي ع قد يف آب/أغسطس 

ذا جيري الرتويج هل. و 3112لجنة اإلقليمية يف تشرين األول/أكتوبر خالل الدورة احلادية والستني لالصحة العامة 
لألمم بالتعاون مع اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا )اإلسكوا( التابعة وإقراره يف اإلقليم اإلطار 

 .املتحدة، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، وجامعة الدول العربية

للمعارف املتاحة عن الصحة وتغري املناخ يف اإلقليم، وتقوم حالياً مكتبية ت منظمة الصحة العاملية مراجعة أجر   .11
 معها.ختطيط التكيف و  اهلشاشةبإعداد دليل لتدريب العاملني يف اجملال الصحي على تقييم أوجه 
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 التنمية املستدامة والصحة 

يف ظل الشراكة مع املنظمات اإلقليمية ذات الصلة )جامعة الدول العربية، واللجنة االقتصادية واالجتماعية  .11
منظمة الصحة العاملية يف عدة منتديات لإلعداد خلطة  شاركتلغرب آسيا، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة(، 

الرتكيز على الصحة )والبيئة( يف األهداف  وأهداف التنمية املستدامة هبدف التأكد من 3115التنمية ملا بعد عام 
حتويل القطاع الصحي إىل قطاع مراٍع للبيئة  باعتبارها حمركاً للتنمية املستدامة وحصيلة ومؤشرا له. وستعزز مبادرة 

 . 3110اعتبارا من عام  االهتماممبزيد من )ختضري القطاع الصحي( 

 ضي ق دماً م   الس ب ل 
وتعدد القطاعات  التشتتيف جمال الصحة البيئية و التقنية يات الرئيسية يف اإلقليم يف نقص القدرات ل التحد  تتمثَّ  .13

. وسيستمر الدعم املقدَّم من منظمة الصحة العاملية لربامج بناء القدرات املؤسسية القضيةاليت تشملها هذه 
ز يف اجملاالت املرتبطة باألولويات الصحية البيئية اليت جرى حتديدها. م احملر  وتعزيز رصد وتقييم املؤشرات والتقد  

ستضع املنظمة وتنفذ خطط عمل وطنية للصحة والبيئة يف ظل شراكة مع  وزارات الصحة،وضمن إطار والية 
 .3112-3112فق عليه للفرتة مجيع أصحاب الشأن املعنيني يف غضون اإلطار الزمين املت  


