
 

 

 ةـاللجنة اإلقليمي
 ـطلشرق المتوس

 2014 تشرين األول/أكتوبر9 

  الحادية والستونالدورة 

 2192تشرين األول/أكتوبر  22–91، الجمهورية التونسية ،تونس

 اجتماع تقني
 نحو تحقيق استجابة الصحة العمومية 

 ر المناخ وتلوث الهواء في إقليم شرق المتوسطلتغي  

 االجتماع أهداف
  :يف ما يلياالجتماع  تتمثل أهداف

 يف لتغُّي انماا،  انماا،  تتللي  الوء  لل  ااحاجة إ ى قحيي  اتتاابة الصحة الممءمية لصحية لتغُّي إبراز اآلثار ا
  ؛اإلقليم

  ؛ انماا،  م  الكريي  لل  تلء  اوهءا اتتاابة الصحة الممءمية لتغُّي إلداد الدلءة إ ى الممل من أجل  
   انماا،ي لتغُّي التأييد لل  الفءائد اليت تمءد الصحة لن طري  التصد .  

 معلومات أساسية

يف آب/أغلطس ُلِيد ت . المانمية يف اليرن ااحادي تالمشرينالـُمحِدقة بالصحة  انماا، تادد من أي ر التدديدا  تغُّي 
اا  الملمية اليءية لآلثار الوارة مؤمتر ماظمة الصحة المانمية بشأن الصحة تانماا،  تاتتمرض هذا انمؤمتر البي   4102
 أاما  امأمراض  تغُّي لن  انماا، لل  الصحة المانمية لدا تغُّي ث  تتاشأ التدديدا  اليت يُ .  انماا،  الصحة جرا  تغُّي لل

. انملتءطاا  البشرية تانمآتي بانمخاطر  تامأددا  انمااخية ااحادةتأثُر تانمدام امأمن انمائي تالغذائي  تتلء  اوهءا   ت 
ل أي ر اآلثار الصحية الوارة يف نيص انما  تالغذا   تزيادة ممدل اإلصابة بامأمراض انمايءلة ح أن تتمث  رج  مُ ـتمن ال

الصحية انمباشرة ارتفاع ممدل تدديدا  تتتومن ال .أمراض ااحلاتية تاجلداز التافليارتفاع ممدل ددت  بالاءاقل  ت 
خاصة يف أتتا  الماملني الذين يمملءن يف أماين  الءفيا  انمرتبطة بااحرارة  تزيادة اإلليا  ااحراري تضربا  الشمس

مفتءدة تالرياضيني تيبار اللن  تتفاقم امأمراض التافلية تاليلبية الءلائية تأمراض الدترة الدمءية  تزيادة ممدل الءفيا  
 .ةما يف أتقا  مءجا  ااحرار انمبكرة انمرتبطة بامأتزتن  تتلء  اوهءا   ال تي  

يف لام  8-/ق55تقرار اللااة اإلقليمية لشرق انمتءت  ش م/ل إ  01-10ة المانمية ج ص عتدلا قرار مجمية الصح
 انماا،  تددد  االتكراتياية اإلقليمية الدتل امألوا  إ ى اختاذ ما يل م من تدابّي احماية الصحة من تغُّي   4118

اا  دءل تتامء تريمًا جممءلة البي   .اتياية اللبمة انماا، تتلء  اوهءا  يأتلءيتني من امأتلءيا  االتكر لصحة البيئة تغُّي 
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امأردن تاإلمارا  المربية انمتحدة  انماا، لل  الصحة يف مجي  بلدان الما،م  تمادا يف إقليماا اآلثار الللبية لتغُّي 
 .مجدءرية إيران اإلتالمية تانمغربتبايلتان تتءنس ت 

ية المديد من امأمراض مادا مرض اليلب اإلقفاري  تاللكتة  لبب تلء  اوهءا  يف امأماين الداخلية تاخلارجتيُ 
ذار/مارس آتيف . تمرض االنلداد الرئءي انم من  تترطان الرئة  تأمراض اجلداز التافلي الللفي ااحادة يف امأطفال

للءفاة مليءن شخص يف مجي  أحنا  الما،م يتمرضءن يل لام  7  أشار  تيديرا  ماظمة الصحة المانمية إ ى أن 4102
تتلاح . شخص يف إقليم شرق انمتءت  211 111انمبكرة بلبب تلء  اوهءا  يف امأماين الداخلية تاخلارجية  مادم 

 انماا، يف تفاقم اآلثار م تغُّي لدِ تيُ  .انماا، اركر م  ااحد يف الءقت ذاته من اد  اليءم فرصة فريدة لتيليص هذه الءفيا 
يكرنة فية من ااحلاتية  تأمراض اجلداز التافلي تامأمراض اليلبية الءلائية انمإضاداال  الصحية الللبية  إذ يلبب 

د لل  هامش الدترة يِ تلُ  .  تتلء  اوهءا  انمرتب  بطبية امأتزتن"الطل " المءاصف الكرابية  تإنتاج دبءب اللياحب
انماا، تتلء  اوهءا   تخلص  اللادتة تاللتني جلممية الصحة المانمية اجتماع ناقش المالقا  بني الصحة تتغُّي 

 مثل جليما  الكربءن اللءدا   ثا  انماا، اليصّية الممرلء  االجتماع إ ى "أن البلدان اليت تممل دالياً لل  ااحد من مُ 
فواًل   امأدىن من الغالف اجلءي  تلتطي  جين فءائد صحية مباشرة  تتءفّي تكاليف صحية تطبية امأتزتن يف اجل  

 ." انماا، يف هذا اليرنئ لادا تتّية تغُّي ابِ خطار اليت قد تُ لن ااحد من امأ

 ر المناخ وتلوث الهواءاستجابة الصحة العمومية لتغي  

ألاد مؤمتر ماظمة الصحة المانمية بشأن الصحة تانماا، التأييد لل  قحذيرا  تابية بورترة تكاتف اجملتم  الصحي 
تتءف .  انماا،راهن  تالممل حب م من أجل التمامل م  اآلثار الصحية لتغُّي لل  الصميدين الءطين تالمانمي يف الءقت ال
 .تتخذ اتتاابة الصحة الممءمية ثالثة أبماد

  ُاا  اللت را  انمااخية يف اللبِ دُ  انماا، لن طري  دم  اليُ به لتغُّي تيءية مرتنة اليطاع الصحي ترف  درجة تأه
تض  تياتة تطاية للصحة تانماا، تإلداد خطة التكيف؛  (1)ية: م الصحظُ تمارف لليدا يف تكءين الاُ مُ ـال
م نمملءما  الصحة ظُ نُ إرتا   (3) انماا،؛ الصحة تتغُّي يف جمال للممل الالزمة را  انمءارد البشرية دُ باا  قُ  (2)

الكرتي   (4)؛ ر بانمخاطررا  لل  إجرا  البحء   تاإلنذار انمبكر  تتيييم درجة التأثُ دُ تانماا، تتءافر وها قُ 
للماتاا  تالتكاءلءجيا  امأتاتية دىت يتماه  اليطاع الصحي م  االجتاها  البيئية "خورنة اليطاع 

ترالي اجلءانب انمااخية؛ اليت ضمان تض  برام  صحية تقائية تلالجية تبرام  التأهب للطءارئ  (5)الصحي"؛ 
 انماا، من آليا  التمءيل الءطاية تالدتلية.   دشد انمءارد اخلاصة بالصحة للممل لل  مكافحة تغُّي  (6)
 من   تم ي  امأدتار انماءطة بالصحة الممءمية يف ما يتصل بالييادة تااحءيمة تإلداد اإلرشادا  تالتاظيم تالرصد

اليت ترتم مالمح الصحة مثل انمياه اوهامة دا  البيئية للصحة بالممل م  اليطالا  حدِ مُ ـأجل مماجلة ال
 جءدة اوهءا  تامأمن الغذائي تتالمة الغذا .  ت صحاحتاإل

   انماا، لل  امأصمدة الءطاية تاإلقليمية ي لتغُّي انمشارية هبمة تنشا  يف الممليا  اخلاصة بلياتا  التصد 
لل  أن ترالي خط     انماا،تض  تياتا  تخط  لمل تطاية للصحة تتغُّي : فمل  الصميد الءطين. تالدتلية

؛ تضمان أن تمءد تياتا  التكيف تااحد من اآلثار انمااخية بالفءائد الصحية ةن الصحكء  التكيف الءطاية مُ 
دلم انمفاتضا  الدائرة بشأن  :تلل  الصميد الدتيل. خاصة يف ما يتمل  بتلء  اوهءا   لل  اليطالا  امأخرى

 .ز الصحة قحت مظلة اتفاقية امأمم انمتحدة اإلطارية بشأن تغّي انماا،م ِ التحرك صءب مماهدة للماا، تُ 
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 تتءف تيءم انماظمة باإلجرا ا  التالية من أجل تيءية تض  الصحة يف الممليا  الدتلية انمتءاصلة اخلاصة بتغُّي 
المام لألمم انمتحدة يف اإلبالغ لن نتائ  مؤمتر الصحة تانماا، إ ى قمة انماا، اليت اتتوافدا امأمني  (1)انماا،: 

  إطالع الءفءد الءطاية انمشارية يف انمفاتضا  الدائرة دءل مماهدة جديدة للماا، (2)؛ 4102أيلءل/تبتم ر  43
لتيُدم ا (3)لل  الاتائ  اليت متخض لادا مؤمتر الصحة تانماا،؛   4105يرر االنتدا  مادا يف يانءن امأتل/ديلم ر مُ ـتال
 انماا، دىت تاظر فيدا الدتل امألوا  يف الدترة لمل ماظمة الصحة المانمية بشأن الصحة تتغُّي  تاييح خطةلقكراح با

 تءجيه (5)؛ 4105اللادتة تالثالثني بمد انمئة للمالس التافيذي نماظمة الصحة المانمية يف يانءن الثاين/يااير 
 .  4105انمفاتضا  بشأن أهداف التامية انملتدامة ما بمد لام 

 انماا، تتلء  اوهءا  جتمل من مماجلة جءدة اوهءا  اليائمة لل  القا  الءاضحة اليت ترب  بني الصحة تتغُّي تالم
ح أدتار الييادة تالتاظيم تالرصد اليت يابغي لل  اليطاع الصحي االضطالع هبا  مبا يف الصحة الممءمية مثااًل جيداً يءض  

ن اآلثار انمكرتبة لل  تلء  اوهءا ؛ تالدلءة للياتة تلتاد إ ى الصحة م ذلك: دلم صياغة تياتة تطاية احماية الصحة
ثار تلتدخال  تيءم هبا اليطالا  امأخرى انمماية نمماجلة تلء  اوهءا ؛ تتم ي  رصد اآل  الممءمية نمكافحة تلء  اوهءا 
  .دهاالصحية لتلء  اوهءا  تترصُ 

لتلء  اوهءا  يف امأماين الداخلية تاخلارجية  تأثبتت هذه  ض الاشرتهااك تدخال  لالية انمردتد للحد من تمرُ 
م ِز  انماا،  تتءف تُ ااحد من آثار تغُّي  جلية نتياةتلالتة لل  ما تب   قحييت مكاتب صحية . دداالتدخال  جنا
 .ا  غازا  الدفيئةثا  اوهءا   مبا يف ذلك التيليل من انبماثلء  م  اجلدءد الرامية إ ى ااحد من مُ تتتكامل هذه انمكاتب 

 يات التي يواجهها اإلقليمالتحد  

درة انمياه؛  انماا، مادا: ارتفاع متءت  درجا  ااحرارة؛ تتفاقم نُ لتغُّي مت رصدها آثار شديدة يماين اإلقليم داليًا من 
لفكرا  طءيلة   اجلفاف اليت تلتمرنءبا  ؛ تالمءاصف الكرابية انمتكررة تاليءية؛ ت تددهتامءجا  ااحرارة تءاتر ددت  ت 

اا  البحثية من بمض البلدان قد تالبي   .انملتءطاا  البشرية تانمراف  الصحية دمرتفيدان احملصءل  تالفيوانا  اليت تُ 
يت لددًا من اآلثار انمااخية الوارة لل  الصحة مادا: زيادة ممدل ددت  امأمراض انمايءلة لن طري  انما ؛ تتء  تث  

 ارةار اإلصابا  تانمالريا يف بايلتان؛ تارتفاع ممدال  الءفيا  تانمراضة أثاا  مءجا  ااحر التغذية  تالغرق  تانتش
الكرابية يف مجدءرية إيران اإلتالمية؛ تارتفاع ممدل الءفيا  بلبب امأمراض اليلبية الءلائية تالتافلية   تالمءاصف

  مح  الواك تانمالريا تالبلدارتيا يف مصر تاإلجداد ااحراري يف دتل جملس التماتن اخللياي؛ تارتفاع ممدل ددت 
تانمغرب تاللءدان؛ تارتفاع ممدل ددت  دا  الليشمانيا  اجللدي ااحيءاين انماشأ يف تءنس؛ تزيادة تفالال  ااحلاتية 

 .تامأمراض التافلية ل ر اإلقليم بلبب المءاصف الكرابية

ي انماا، يف الدتل امألوا   هااك داجة إ ى التصد    إلداد اتتاابة فمالة للصحة الممءمية لتغُّي تدىت يتلّن  
اخنفاض ملتءى الءلي بالمالقا  اليءية اليت ترب  بني انماا، تالصحة؛  (1)للتحديا  التالية يف اليطاع الصحي: 

ف ضم (3) انماا،؛ لدم الشمءر بانملكية أت غياب اإلشراف تقلة إتدام اليطاع الصحي يف الممليا  اخلاصة بتغُّي  (2)
را  التياية داخل اليطاع الصحي لتيءية مرتنته تقدرته لل  التمايف تزيادة مشاريته يف انمفاتضا  الءطاية تالدتلية دُ اليُ 

  انماا،.   تقلة التمءيل انمتاح لتحيي  اتتاابة صحية لتغُّي  (4)بشأن انماا،؛ 

امة يف قطالا  مثل قطاع اإلتكان تالايل د  لتتغالبًا ما يكءن تلء  اوهءا  انمفر  نتياة ثانءية للياتا  غّي مُ 
ي لتلء  اوهءا   إال أن هذه التصد  جدءد اليطاع الصحي فماًل يف . تبياما يشارك تالطاقة تإدارة انمخلفا  تالصاالة

دداً د تلء  اوهءا  يف امأماين الداخلية تاخلارجية تاتال ي ال ترصُ . انمشارية ليلت ماداية طءل الءقت تيمءزها التالي 
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تمؤخراً أجرى مري  ماظمة الصحة المانمية اإلقليمي مأنشطة البيئة تيييماً لتلء   .ل قحديًا يف اإلقليمث  من انملالي اليت متُ 
م انمااتبة لرصد تلء  اوهءا  ظُ ص إ ى أن لددًا من البلدان ال ي ال يفتير إ ى التشريما  انمالئمة أت الاُ اوهءا   خلُ 
دءل تلء  اوهءا  يف ااحور أنه  4102مدة من قالدة بيانا  ماظمة الصحة المانمية لت  مُ ـالبيانا  الر ظدِ تتُ . تاإلبالغ به

الذين في  من الااس  %04ت. مدياة 0111مدياة في  من بني  41بلغ لن البيانا  لل  الصميد المانمي تءى  يُ ،م
ا تلتءيف جءدة اوهءا  هبييطاءن يف مدن   ا،ميف مجي  أحنا  الم بلغ لن مثل هذه البيانا يف انمدن اليت تُ يميشءن 

ف له أن هذا الرقم ييكرب إ ى ؤت  انملتءيا  اإلرشادية اليت تضمتدا ماظمة الصحة المانمية بشأن جءدة اوهءا   تمما يُ 
 .يف اإلقليم (1)

 ةالنتائج المرجو  
 غية اد اتتاابة للصحة الممءمية بُ إذيا  الءلي بالمالقا  بني الصحة تانماا،  تتللي  الوء  لل  ااحاجة إ ى إلد

 . انماا، يف اإلقليم  م  الكريي  لل  تلء  اوهءا محاية الصحة من تغُّي 
  ُرا  دُ إذيا  الءلي باآلثار الصحية اخلطّية لتلء  اوهءا  يف امأماين الداخلية تاخلارجية  تإبراز ااحاجة إ ى تيءية ق

 مجي تالدالية تالدالمة يف آن تادد لرصد اإلجرا ا  الءاجب لل   قطاع الصحة الممءمية بالتباره اجلدة التاظيمية
 اليطالا  انمماية تتيييم هذه اإلجرا ا  تقحفي ها.

  اخلاصة جبءدة اوهءا  تامأمن انمائي تبما  مبا يف ذلك ال  انماا، الءصءل إ ى تءاف  يف الرأي دءل مماجلة الصحة تتغُّي
 .ااة اإلقليمية لشرق انمتءت تاللتني لل  يف الدترة الثانية   تتالمة الغذا 

  انماا، من خالل تالية ماظمة الصحة المانمية تاختصاصاهتا تبراجمدا إنشا  قالدة لدلم البلدان يف اتتاابتدا لتغُّي 
 .تبالتماتن م  تائر امأطراف انمماية


