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.‘‘یستخدم ھذا التقریر تعریف منظمة الصحة العالمیة األوسع الذي یعتبر أن الصحة ھي ‘‘حالة من اكتمال الرفاه المادي والمعنوي واالجتماعي، وال تعني فقط انعدام المرض  (1)

الموجز التنفیذي
 تبُرز خطة التنمیة المستدام لعام 2030 صالت ذات أھمیة حاسمة بین التنمیة والبیئة
 والرفاه البشري والتمتع الكامل بطائفة واسعة من حقوق اإلنسان، بما في ذلك الحق
 في الحیاة والصحة والغذاء والماء والصرف الصحي. ویقدم ھذا التقریر للحكومات
 وراسمي السیاسات وأصحاب المصلحة أدلة على الروابط بین نوعیة البیئة وصحة

 اإلنسان ورفاھھ(1)، مع اإلشارة في نفس الوقت إلى الجذور العمیقة لھذه الروابط، بما
 في ذلك عدم المساواة والتوسع الحضري العشوائي والھجرة وأسالیب الحیاة المسرفة

.وأنماط االستھالك واإلنتاج غیر المستدامة

 وقد أسفر التقدم المحرز في طائفة من القطاعات البیئیة عن تحسن كبیر في النتائج الصحیة بفضل المكاسب االجتماعیة واالقتصادیة
  والمالیة المحققة خالل العقود األخیرة. وقد أنجز العالم الھدف اإلنمائي لأللفیة المتمثل في خفض نسبة السكان الذین یفتقرون إلى مصادر

  من المواد100محسنة للمیاه بمقدار النصف، وذلك قبل الموعد المحدد بخمس سنوات. ویعني النجاح في التخلص تدریجیا من زھاء
 المستنفدة لألوزون إمكانیة منع حدوث ما یصل إلى ملیوني حالة من حاالت سرطان الجلد وعدة مالیین من حاالت إعتام عدسة العین ،

. وذلك بفضل تعافي طبقة األوزون2030سنویا بحلول عام

 ملیون شخص على مستوى العالم ألسباب تتعلق بالبیئة12,6 قرابة 2012غیر أن التحدیات ال تزال قائمة.  فقد توفي في عام  23 .
 ویُقدر بأن الھواء الذي نتنفسھ والغذاء الذي نأكلھ والماء الذي نشربھ والنظم اإلیكولوجیة التي نعتمد علیھا في معیشتنا مسؤولة عن في

 المائة من الوفیات في جمیع أنحاء العالم. ومن الواضح حدوث تحول من األمراض المعدیة والطفیلیة والتغذویة إلى أمراض غیر (.
  وتعزى الزیادة في1معدیة بسبب إتاحة میاه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي لنسبة أكبر من السكان )انظر الشكل م ت

  انتشار األمراض غیر المعدیة إلى التعرض للمواد الكیمیائیة ورداءة نوعیة الھواء وأسالیب الحیاة غیر الصحیة. وفي حین تشكل اآلثار
 في المائة لدى األطفال دون سن26 في المائة من الوفیات على الصعید العالمي، فإن ھذا الرقم یزید على 23البیئیة على الصحة   سنة.
 ویزید التأثیر الكلي للبیئة لدى الرجال بنقطتین مئویتین75 و50 في المائة لدى البالغین الذین تتراوح أعمارھم بین 25الخامسة و  في
 المائة(، لسبب یرجع في معظمھ إلى اإلصابات المھنیة، نظراً لكون نسبة العاملین من20,6في المائة( منھ لدى النساء ) 22,8)  في

. المائة من نسبة العامالت من النساء على الصعید العالمي50الرجال أعلى بحوالي
 ومن منظور جغرافي (الشكل م ت 2) تشھد منطقتا جنوب شرق آسیا وغرب المحیط الھادئ (28 و 27 في المائة من عبء الوفیات
 الكلي على التوالي) أعلى نسبة من الوفیات المنسوبة إلى البیئة بالمقارنة إلى العدد اإلجمالي للوفیات. ومنطقة أفریقیا جنوب الصحراء

 الكبرى (23 في المائة من الوفیات المنسوبة إلى البیئة) ھي المنطقة الوحیدة التي یتجاوز فیھا عبء األمراض المعدیة والطفیلیة
.والتغذویة عبء األمراض غیر المعدیة، إال أن األمراض غیر المعدیة آخذة في التزاید، مما یعرض المنطقة إلى كال العبئین
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الشكل م ت 2 - عدد الوفیات لكل ألف من السكان المنسوبة إلى البیئة حسب المنطقة وفئة المرض في عام 2012

الشكل م ت 1 - االتجاھات في نسبة الوفیات المنسوبة إلى البیئة حسب فئة المرض

المصدر : منظمة الصحة العالمیة

Source: WHO
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 في المائة  في منطقة منظمة التعاون11 في المائة من العدد اإلجمالي للوفیات في شرقي البحر األبیض المتوسط، و22ویشكل عدد 
 الوفیات المنسوبة إلى البیئة   في المائة في أوروبا12 في المائة  في البلدان غیر األعضاء في المنظمة في منطقة األمریكتین،

.و15والتنمیة في المیدان االقتصادي و
 بید أن ھذه التقدیرات ال تأخذ في االعتبار آثار التغیرات البیئیة العالمیة الناشئة، التي تھدد بتقویض التقدم المحرز على مدى عدة عقود

 في مجالي الصحة والتنمیة، نتیجة لآلثار المتراكمة لتغیر المناخ وفقدان التنوع البیولوجي وتدھور النظم الطبیعیة التي تدعم حیاة
.الجمیع

 أمراض اإلسھال: 57 في المائة ناجمة عن المخاطر البیئیة،
 ویُفقد 57 ملیون سنة من سنوات العمر أو یعاني فیھا الفرد من
 اإلعاقة بسبب رداءة المیاه ومرافق الصرف الصحي والنظافة

.الصحیة

 اإلصابات العرضیة (عدا حوادث المرور): 50 في المائة ناجمة
 عن المخاطر البیئیة، ویُفقد 74 ملیون سنة من سنوات العمر أو
 یعاني فیھا الفرد من اإلعاقة بسبب المخاطر المھنیة واالفتقار

.إلى السالمة في المساكن والمجتمع

 الربو: 44 في المائة من الحاالت ناجمة عن المخاطر البیئیة،
 ویُفقد 11 ملیون سنة من سنوات العمر أو یعاني فیھا الفرد من

 اإلعاقة بسبب تلوث الھواء ودخان التبغ غیر المباشر والعفن داخل
.البیوت والرطوبة الداخلیة والعوامل المھنیة المسببة للربو

 المالریا: 42 في المائة من الحاالت ناجمة عن المخاطر البیئیة،
 ویُفقد 23 ملیون سنة من سنوات العمر أو یعاني فیھا الفرد من

.اإلعاقة بسبب سوء إدارة النفایات والمیاه والبیئة

 اإلصابات في حوادث المرور: 42 في المائة ناجمة عن
 المخاطر البیئیة، ویُفقد 31 ملیون سنة من سنوات العمر أو
 یعاني فیھا الفرد من اإلعاقة بسبب سوء تصمیم الطرق ونظم

.المرور وسوء تخطیط استخدامات األراضي

 التھابات الجھاز التنفسي السفلي: 35 في المائة من الحاالت
 ناجمة عن المخاطر البیئیة، ویُفقد 51 ملیون سنة من سنوات
 العمر أو یعاني فیھا الفرد من اإلعاقة بسبب تلوث الھواء في

.البیوت والھواء المحیط ودخان التبغ غیر المباشر

 أمراض االنسداد الرئوي المزمن: 35 في المائة من الحاالت
 ناجمة عن المخاطر البیئیة، ویُفقد 32 ملیون سنة من سنوات
 العمر أو یعاني فیھا الفرد من اإلعاقة بسبب تلوث الھواء في

.البیوت والھواء المحیط وتعرض العمال للمخاطر

 أمراض القلب واألوعیة الدمویة: 30 في المائة من الحاالت
 ناجمة عن المخاطر البیئیة، ویُفقد 119 ملیون سنة من سنوات
 العمر أو یعاني فیھا الفرد من اإلعاقة بسبب تلوث الھواء في
 البیوت أو الھواء المحیط ودخان التبغ غیر المباشر والتعرض

.للمواد الكیمیائیة

 السرطان: 20 في المائة من الحاالت ناجمة عن المخاطر
 البیئیة، ویُفقد 49 ملیون سنة من سنوات العمر أو یعاني فیھا
 الفرد من اإلعاقة في المائة بسبب تلوث الھواء وسوء إدارة
.المواد الكیمیائیة واإلشعاعیة وقلة حمایة العمال الفقراء

 أمراض العضالت والھیكل العظمي: 20 في المائة من
 الحاالت ناجمة عن المخاطر البیئیة، ویُفقد 23 ملیون سنة
 من سنوات العمر أو یعاني فیھا الفرد من اإلعاقة بسبب
 العوامل المھنیة المسببة لإلجھاد ووضعیات العمل غیر
 الصحیة والجلوس لفترات طویلة وحمل المیاه والوقود

.الصلب لتلبیة احتیاجات األسر المعیشیة

1. 6.

7.

8.

9.

10.

2.

3.

4.

5.

 اإلطار م ت 1 - البلدان التي تعاني من أكبر عبء لألمراض التي یمكن الوقایة منھا بسبب المخاطر البیئیة، محسوبا بعدد
 :سنوات العمر المعدلة حسب اإلعاقة

 المصدر: منظمة الصحة
2016 العالمیة
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 وتوجد صلة واضحة بین
نوعیة البیئة والصحة

 ویشكل تلوث الھواء في العالم أكبر المخاطر البیئیة على الصحة، إذ
 یتوفى حوالي 7 مالیین شخص كل عام في أرجاء العالم نتیجة للتعرض

 بصورة یومیة للھواء الملوث. وتتوقف اإلصابة على درجة التعرض ونوع
 المھنة. وفي بعض البلدان تتعرض صحة اإلنسان لخطر شدید لمجرد
 إعداد وجبة طعام بسبب تلوث الھواء داخل البیوت، حیث تُنسب 4,3
 مالیین حالة وفاة إلى تلوث الھواء في البیوت نتیجة ألنشطة الطھي

 باستخدام أنواع الوقود الصلب. ومعدالت التعرض مرتفعة بشكل خاص
 لدى النساء واألطفال الصغار الذین یقضون أوقاتا أطول بالقرب موقد النار

 في البیت. واألطفال والمسنون وضعیفو الحصانة معرضون للخطر
 بصورة خاصة. وتسبب ندرة الماء النقي وخدمات الصرف الصحي 58

 في المائة من حاالت مرض اإلسھال في البلدان منخفضة الدخل
 ومتوسطتھ. ویسفر استھالك المیاه غیر المأمونة وندرة المرافق الصحیة أو

 النظافة الصحیة غیر الكافیة عن 3,5 مالیین حالة وفاة في جمیع أنحاء
 العالم، تمثل 25 في المائة من وفیات األطفال الذین تقل أعمارھم عن 14
 سنة. وتتسبب أكبر المواقع النشطة لرمي القمامة البالغ عددھا 50 موقعا
 في إیقاع الضرر بحیاة أكثر من 64 ملیون نسمة. ویموت حوالي 000
 107 شخص سنویاً نتیجة التعرض لألسبستوس، كما مات 000 654
 شخص نتیجة التسمم بالرصاص في عام 2010. ومنذ انعقاد الدورة
 األولى لمؤتمر األطراف في اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر

 المناخ في عام 1995، خسر العالم 000 606 من األرواح، وُجرح 4,1
 بالیین شخص أو أصبحوا بدون مأوى أو یحتاجون إلى المساعدة الطارئة

.نتیجة للكوارث المناخیة

 ومن ضمن المھن المعرضة ألشد المخاطر الزراعة والتعدین
 والتشیید- التي كثیرا ما تعمل فیھا نسبة عالیة نسبیاً من األطفال أو
 العمال المھاجرین الذین یعانون معدالت أعلى بكثیر من الوفیات

 والتعرض للمواد الكیمیائیة واإلصابات. ومن ضمن الفئات قلیلة المناعة
 أولئك الذین یعیشون في حالة فقر وأولئك األكثر عرضة للمخاطر بسبب
 المھن التي یمارسونھا أو بسب سبل ارتزاقھم أو أماكن وجودھم. ویؤدي
تدھور األراضي والسواحل على نطاق واسع إلى تفاقم آثار الظواھر ،
ً المناخیة الشدیدة إلى حد كبیر وتدمیر مصادر الرزق واألمن الغذائي

 ویھدد الصحة والرفاه ویُرغم الناس على الھجرة في وقت الحق. وكثیرا
 ما توحي الفئات االجتماعیة واالقتصادیة التي تتضرر من ھذه اآلثار
 البیئیة بوجود ظلم بیئي، حیث یجني األغنیاء ثمار األنشطة التي تسبب

.تدھور البیئة، بینما یقع معظم الضرر على الفقراء والمستضعفین

 ومن المسلَّم بھ أن تغیر المناخ أحد المضاِعفات الرئیسیة للمخاطر
 الصحیة، حیث یُتوقع أن تسبب اآلثار البیئیة التي نشھدھا حالیاً ضررا
 متزایدا لصحة اإلنسان، بسبل منھا إحداث تغیرات سلبیة في األرض
 والمحیطات والتنوع البیولوجي وإمكانیة الحصول على الماء العذب،

 وزیادة تواتر الكوارث الطبیعیة واشتداد عواقبھا. وتشیر التقدیرات الحذرة
 لمنظمة الصحة العالمیة إلى إمكانیة وقوع 000 250 حالة وفاة إضافیة
 في كل سنة بین عامي 2030 و2050 نتیجة لتغیر المناخ. ویمكن لتغیر
 المناخ أیضا أن یخفض نوعیة الحصص الغذائیة التي یتناولھا السكان على
 المستوى الوطني ویسبب تفاقم السمنة. ویقدر بأن التدھور البیئي یسبب ما
 بین 174 و234 مرة عدد الوفیات المبكرة الناجمة عن النزاعات سنویا.
 وكذلك تعد مشاكل الصحة العقلیة من بین أكبر عشرة مخاطر غیر ممیتة

.في معظم البلدان
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 وتترتب على تدھور النظم اإلیكولوجیة أیضاً عواقب كبیرة على الصحة. وقد ال تكون الجزیئات البالستیكیة الدقیقة والمجھریة قابلة للتحلل الحیوي
 في النظم اإلیكولوجیة البحریة، إذ یمكنھا النزول إلى قاع البحر حیث ال تصل إلیھا أشعة الشمس الضروریة للتحلل الحیوي. ویؤدي فیض المغذیات
 في المیاه العذبة والساحلیة التي تصب فیھا المیاه المستعملة من األنشطة البریة إلى التلوث بالمغذیات، مما یؤثر سلباً على النظم اإلیكولوجیة وإنتاجیة

 موارد المیاه العذبة والبحریة، ویترك آثاراً سلبیة في األمن الغذائي ومصادر الرزق والصحة. وكذلك أصبحت األمراض الحیوانیة المرتبطة
 باضطراب النظم اإلیكولوجیة، مثل أنفلونزا الطیور وحمى الوادي المتصدع وإیبوال، مصدرا رئیسیا لألوبئة. وقد یكون تفشي فیروس زیكا على

 سبیل المثال قد تفاقم نتیجة عدم كفایة تدابیر جمع النفایات وإدارتھا، وانتشار اإلطارات والمواد البالستیكیة والعلب وما إلى ذلك، وھي نفایات تتجمع
 فیھا المیاه وتصبح مھدا لتكاثر البعوضة المصریة. وتفقد منافع ھامة للنظم اإلیكولوجیة مثل التلقیح والمكافحة الطبیعیة لآلفات واألدویة العشبیة

.والتقلیدیة التي تؤدي دوراً مھماً لجزء كبیر من سكان العالم. وعالوة على ذلك فإن العدید من ھذه النظم اإلیكولوجیة أیضاً بالوعات كربون

الشكل (م ت 3) - أمثلة على المنافع المتعددة للسیاسات الخضراء الشاملة للجمیع

النقل
 المعاییر الصارمة من أجل
تقلیل الكبریت في الوقود

 التقلیل من ظاھرة األمطار
 الحمضیة، األمر الذي یؤدي إلى
 تقلیل دمار الغابات والمحاصیل

وظاھرة تحمض التربة

 حفظ التنوع البیولوجي والخدمات
 الحرجة التي تقدمھا النظم
 اإلیكولوجیة، تولید الطاقة

 الكھرمائیة، تحسین نوعیة الماء
ونوعیة الھواء

 تحسین نوعیة الھواء

تحسین نوعیة الھواء

تحسین نوعیة المیاه

 تقلیل حاالت اإلصابة بأمراض من قبیل
 األمراض القلبیة الوعائیة وأمراض الجھار
التنفسي والسرطان واألضرار اإلنجابیة

 تقلیل حاالت اإلصابة باألمراض المرتبطة بسوء
 نوعیة المیاه (مثل اإلسھال وغیره) والمرتبطة

بنقص النظافة الصحیة

 تحسین صمود البشر أمام الظروف المناخیة
 الشدیدة، تقلیل مستویات اإلجھاد وتحقیق الفوائد
 للصحة العقلیة؛ زیادة ممارسة األنشطة البدنیة
 والترفیھیة في الھواء الطلق األمر الذي یقلل من

 البدانة

 التقلیل من حاالت األمراض المتعلقة
 بتلوث الھواء (مثالً أمراض الجھاز

(التنفسي

 التقلیل من الوفیات وحاالت االعتالل
 الناجمة عن عدد من األمراض وال سیما

أمراض اإلسھال

 على سبیل المقارنة، تقدر مكاسب
 التخلص النھائي من الرصاص في
 البنزین بما یقارب 4 في المائة من
الناتج المحلي اإلجمالي العالمي

 تقلیل التكالیف الصحیة الناجمة عن
 األمراض المتعلقة بالمیاه، وتقلیل
 تكالیف المیاه والصرف الصحي

نتیجة لتحسین إدارة مستجمعات المیاه

 ازدیاد قیمة العقارات؛ تقلیل
 التكالیف المتعلقة بتكییف

  الھواء

 مضاعفة حصة الطاقة المتجددة
 بحلول عام 2030 من شأنھ أن یحقق
 زیادة الناتج المحلي اإلجمالي العالمي
 بنسبة 1,1 في المائة ویؤدي إلى إیجاد

24 ملیون وظیفة جدیدة

 استثمار دوالر واحد من دوالرات
 الوالیات المتحدة في مجال المیاه

 النظیفة وخدمات الصرف الصحي
  یوفر عائداً اقتصادیاً یتراوح بین
دوالراً حسب المنطقة34و 33

المنافع الصحیة المنافع المتحققة للبیئة المنافع االقتصادیة

 الزراعة
 اإلدارة المتكاملة

للمساحات الطبیعیة

 المدن
 زیادة النباتات والمساحات

 الخضراء

الطاقة
 التزوید بالطاقة النظیفة

والكفاءة في استخدام الطاقة

الصرف الصحي
توفیر البنى التحتیة
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 االستثمار في بیئة سلیمة
یحقق فوائد متعددة

 قدرت التكلفة االقتصادیة للوفیات المبكرة الناتجة عن المواد
 الجسیمیة المحیطة وتلوث الھواء في المنازل في االتحاد األوروبي في
 العام 2010 بمبلغ 1,5 تریلیون دوالر. وبالنسبة لقطاع التأمین، بلغت

 التكلفة التراكمیة للمطالبات المتعلقة باألسبستوس طیلة عقود في
 الوالیات المتحدة األمریكیة وحدھا 117 بلیون دوالر بحلول عام

 2010. ولكن ھناك أدلة تشیر إلى الفوائد الحافزة والمتعددة لالستثمار
 في نوعیة البیئة بالنسبة للتنمیة وتخفیف حدة الفقر، وأمن الموارد، والحد

 من أوجھ الالمساواة وتخفیض المخاطر على صحة اإلنسان ورفاھھ.
 وتقدر الفوائد المتحققة من التخلص النھائي من الرصاص في البنزین

 على النطاق العالمي، بمبلغ 2,45 تریلیون دوالر سنویاً، أو 4 في المائة
 من الناتج المحلي اإلجمالي العالمي، باإلضافة إلى منع ما یقدر بنحو
 ملیون حالة وفاة مبكرة في السنة. أما الفوائد المتوقعة من تنفیذ تدابیر
 مجربة وفعالة من حیث التكلفة تھدف إلى تقلیل انبعاثات الملوثات

 المناخیة قصیرة العمر مثل الكربون األسود وغاز المیثان، فال تقتصر
 فحسب على تخفیض االحترار العالمي بمقدار 0,5 درجة مئویة بحلول

 منتصف القرن، بل یتوقع أن تنقذ أیضاً أرواح 2,4 ملیوني شخص
.سنویاً بتخفیضھا لتلوث الھواء، وذلك بحلول عام 2030

 ویمكن أن یؤدي توفیر الھواء والماء النقیین وخدمات الصرف
 الصحي والمساحات الخضراء، وأماكن العمل اآلمنة إلى تحسین نوعیة
 الحیاة للناس بانخفاض معدالت الوفیات واالعتالل، واتباع أسالیب الحیاة
 األفضل من الناحیة الصحیة، وتحسین إنتاجیة العمال وأسرھم، وتحسین
 حیاة النساء واألطفال والمسنین، وغیرھم من الفئات الضعیفة من السكان
ً بالغة األھمیة للصحة  مثل المجتمعات المحلیة، وھذه العوامل أیضا
 العقلیة. وتقدر منظمة الصحة العالمیة أن االستثمار في برامج الصحة
ً للعامل  الوقائیة في أماكن العمل بمبلغ یتراوح بین 18 و60 دوالرا
 الواحد، یمكن أن یقلل من حاالت التغیب في إجازات مرضیة بنسبة 27
 في المائة، وأن عائد االستثمار في خدمات المیاه والصرف الصحي
ً لكل دوالر مستثمر. ومن المعروف أن  یتراوح بین 5 و28 دوالرا
ً من ً واسعا  السیاسات الخضراء الشاملة للجمیع تحقق فوائد تشمل نطاقا
.(المجاالت - البیئیة واالقتصادیة واالجتماعیة (الشكل م ت 3
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 الھیكل الموصى بھ المؤلف
 من أربعة مسارات متكاملة

 من اإلجراءات بھدف معالجة
:الصلة بین البیئة والصحة

 إزالة السموم: إزالة المواد الضارة من البیئة و/أو التخفیف من 
 آثارھا على البیئة التي یعیش الناس ویعملون فیھا. ومن شأن ھذا، على

 سبیل المثال، أن یتصدى لتلوث الھواء، عن طریق خفض انبعاث
 الكربون األسود من المصادر الناجمة عن األسر المعیشیة وغیرھا،
 وتخفیض انبعاث الملوثات األخرى، وكفالة عدم تجاوز تركیزات
 االنبعاثات للقیم المستھدفة التي أوصت بھا منظمة الصحة العالمیة
 بالنسبة للمواد الجسیمیة التي یقل قطرھا عن 2,5 وألول أكسید

 الكربون؛ والتقلیل من استخدام مبیدات اآلفات، عن طریق تعزیز اإلدارة
 المتكاملة لآلفات ونظم الزراعة العضویة والمستدامة. وسیتطلب ھذا
 المسار تقویة التركیز على اإلدارة السلیمة للمواد الكیمیائیة من خالل

.نھج دورة الحیاة، وتحسین إدارة النفایات والتقلیل من إنتاجھا

 إزالة الكربون: التقلیل من استخدام أنواع الوقود 
 عن (CO2) الكربوني وبالتالي تقلیل انبعاثات ثاني أكسید الكربون

 طریق إحالل الطاقة غیر الكربونیة محل طاقة الكربون. وعلى امتداد
 دورة حیاة مصادر الطاقة الشمسیة وطاقة الریاح والطاقة الكھرمائیة،

 تكون تأثیراتھا المتعلقة بالتلوث والمترتبة على صحة اإلنسان والبیئة أقل
 بـــــ 3 إلى 10 مرات من تأثیرات محطات تولید الطاقة من الوقود

 األحفوري. وستتحقق من االستثمار في الطاقة الخضراء على مستوى
 األسرة المعیشیة مكاسب أخرى، تشمل على سبیل المثال ال الحصر
 توفیر المزید من الوقت لألنشطة المدرة للدخل، وتخفیض المخاطر
 الصحیة الناجمة عن حمل أوزان ثقیلة من الحطب لمسافات طویلة،
 وإتاحة المزید من وقت الفراغ للمرأة. ویمكن أن تكون المساھمات
 المحددة وطنیاً، الملتزم بھا بموجب اتفاق باریس بشأن تغیر المناخ،

 وسائل ھامة إلزالة الكربون، ولتحقیق ما یترتب على ذلك من تحسینات
.في مجال صحة البشر ورفاھھم

 فصل االقتصاد عن استخدام الموارد وتغییر أنماط 
 الحیاة: تولید النشاط االقتصادي الالزم والقیمة المطلوبة لمعیشة سكان
 العالم باستخدام موارد أقل، مع تقلیل إنتاج النفایات والتلوث، وبتدمیر

 أقل للبیئة. ویمكن تحقیق فوائد صحیة ھامة من فصل الفرص في قطاع
 األغذیة، وفي استخدام المیاه، واستھالك الطاقة، وعن طریق إعادة

 التدویر والتوجھ إلى أنماط استھالك أكثر استدامة في األسر المعیشیة.
 فعلى سبیل المثال، من شأن تحول االستھالك من المنتجات الحیوانیة إلى
 المنتجات القائمة على النبات، وتحسین مكونات النظم الغذائیة، فضالً
 عن تحسین إمكانیة الوصول إلى المساحات الخضراء في المناطق
 الحضریة أن تترتب علیھ آثار إیجابیة على الصحة وعلى معالجة
 األمراض غیر المعدیة والصحة العقلیة. ویلزم بوجھ خاص وضع
.أولویة لمشاركة الشباب والتوعیة والتعلیم، من أجل تحقیق ذلك

 تعزیز قدرة النظم اإلیكولوجیة على التكیف 
 وحمایة النظم الطبیعیة لكوكب األرض: بناء قدرات البیئة
 واالقتصادات والمجتمعات على توقع االضطرابات والصدمات

 واالستجابة لھا والتعافي منھا، بالوسائل التالیة: حمایة وحفظ التنوع
 الجیني، والتنوع البیولوجي البري والساحلي والبحري؛ وتعزیز إصالح
 النظم اإلیكولوجیة، وال سیما بالنسبة لألراضي الرطبة، والغطاء النباتي
 في األراضي الجافة، والمناطق الساحلیة ومستجمعات المیاه، بوسائل
 منھا التحریج، باإلضافة إلى استصالح النظم اإلیكولوجیة الزراعیة
 والنظم الزراعیة المستدامة؛ وتقلیل الضغوط المترتبة على النظم

 اإلیكولوجیة الطبیعیة نتیجة إلنتاج المواشي وقطع األشجار، وذلك من
 أجل زیادة القدرة على التكیف والتخفیف من الظروف المناخیة الشدیدة

 مثل العواصف والجفاف والفیضانات. ومن شأن اإلدارة المستدامة
 لألراضي والغابات، إلى جانب الحفظ واإلصالح، أن تحمي وتعزز

 التنوع البیولوجي وخدمات النظم اإلیكولوجیة. وھذه األنشطة
 اإلصالحیة لن یقتصر أثرھا على كفالة األمن الغذائي فحسب، بل
 ستعزز األنشطة الثقافیة واالجتماعیة والترفیھیة، وتحقق النمو

.االقتصادي للسكان واألعمال على الصعید المحلي
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 وتظھر تحلیالت النجاحات التي تحققت في الماضي أن ھذه الجھود ال
 یمكن االستھانة بھا مطلقاً. ولكن من الممكن تحقیقھا إذا تلقت الدعم من

 مزیج متناسب مع السیاق من االستراتیجیات المتكاملة ذات الھدف
:المحدد، من قبیل ما یلي

اإلدارة المعززة المتعددة المستویات لجوانب الصلة بین البیئة والصحة؛

 السیاسات والصكوك المتكاملة القائمة على األدلة، بما في ذلك السیاسات
 والصكوك القانونیة والمالیة، التي تترجم السیاسات إلى إجراءات في

مختلف القطاعات والمجاالت الصناعیة؛

 الشراكات والمنابر الشاملة للقطاعات من أجل احتضان وتحفیز البحوث
 واالبتكارات والتقنیات المتعلقة بالمجاالت المشتركة بین البیئة والصحة

 والتعجیل بھا وتوسیع نطاقھا؛

 تحسین المعارف والمواقف والسلوكیات والممارسات على الصعید
 الفردي واألسري والمجتمعي عن طریق تدخالت االتصال والتوعیة

والتثقیف المنفذة على نحو منھجي؛

 إجراء التقییمات والقیاسات واألبحاث وأعمال الرصد من أجل كفالة
 إنشاء عملیة تكوینیة مالئمة، وإطار بحثي یولد قاعدة األدلة التي تتطلبھا

.جمیع االستثمارات واإلجراءات

 وبینما یسعى اإلطار الوارد أعاله إلى تناول الصلة على المستوى الكلي
 الواسع، الشامل لقطاعات متعددة، ترد فیما یلي نقاط التأثیر التي تتطلب

:اھتماماً عاجًال وإجراءات سیاساتیة سریعة تستند إلى األدلة
 تحسین نوعیة الھواء الداخلي المحیط وفي مساكن األسر المعیشیة مما

 یتیح تخفیض حاالت االعتالل وتحسین نوعیة حیاة السكان داخل الحدود
 المحلیة وخارجھا، بوسائل منھا التصمیم الحضري المستدام الذي یمكن

 أن یساھم أیضا في زیادة النشاط البدني بتوفیر المساحات الخضراء،
 وذلك من أجل منع حاالت األمراض غیر المعدیة وسوء الصحة

والتخفیف من وقوعھا؛
 االستغناء عن المواد الكیمیائیة الخطرة أو التقلیل من استخدامھا ومن،

 تولید النفایات السمیة، وضمان اإلدارة السلیمة للمواد الكیمیائیة
والنفایات؛

 تكثیف التقدم المحرز في توفیر المیاه المأمونة، وتحسین خدمات
 الصرف الصحي والنظافة الصحیة من أجل التقلیل من الوفیات

 واالعتالل، والخسائر في اإلنتاجیة االقتصادیة؛
 استصالح النظم اإلیكولوجیة المتدھورة والتخفیف من حدة الضغوط

 على النظم الطبیعیة لألرض من أجل تعزیز خدمات النظم اإلیكولوجیة
 التي تدعم صحة اإلنسان، وتقلل من التعرض للكوارث الطبیعیة، وتعزز
 األمن الغذائي، وتمنع ظھور العوامل الجدیدة الـُممِر ضة وحاالت تفشي

.األمراض وتساھم في تحسین النوعیة الغذائیة للطعام الیومي

  أمثلة للتدخالت الرامیة إلى تحقیق األھداف4ویلخص الشكل )م ت )
.المذكورة أعاله ضمن اإلطار الواسع لإلجراءات واالستراتیجیات

 وفي الختام، من شأن المعالجة المباشرة ألوجھ الترابط بین سالمة البیئة
 وصحة اإلنسان أن توفر منبراً مشتركاً وتأثیراً مضاِعفاً الستمرار التقدم

   في العدید من أھداف التنمیة المستدامة، ویحقق النتائج إلنجاز خطة
  على نحو أكثر فائدة وفعالیة من حیث2030التنمیة المستدامة لعام

 الكلفة. ومن الممكن أن تؤدي االستثمارات التي تھدف إلى الحفاظ على
 نوعیة البیئة أو تحسینھا أو استصالحھا إلى تفاعالت إیجابیة وأن تكون
 عامًال حفازاً، مما یتجنب التناقضات بین االستراتیجیات القطاعیة ویقدم
 المنافع المتعددة على كامل نطاق األھداف من أجل تعزیز الرفاه ونوعیة

.الحیاة
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 تحقیق المزید من الفعالیة واإلنصاف في خطة التنمیة المستدامة
 لعام 2030، باستخدام الصلة بین البیئة والصحة باعتبارھا
 حالً شامالً من خالل التعاون على الصعد الدولیة واإلقلیمیة

والوطنیة والمحلیة؛

 االستثمار في االستدامة البیئیة والتنوع الجیني، فھما عنصران قد
 یعمالن كوسیلة تأمین على الصحة والرفاه البشري في الوقت

الحالي وفي المستقبل؛

 التعامل مع الصلة بین الصحة والبیئة على أساس الكفاءة، ولكن
 أیضاً من أجل العدالة التوزیعیة ومعالجة االلتزامات األخالقیة

والقانونیة للدول؛

 االنتقال من النُھج السیاساتیة القائمة على ردود الفعل إلى نھج
 استباقیة، إذ إن العدید من حاالت الطوارئ البیئیة والصحیة

 یمكن تجنبھا أو التخفیف منھا، باستباق األزمات التي قد تشل
لوال ذلك البنى التحتیة االقتصادیة والسیاسیة والمادیة للبلد؛

 تشجیع القطاعین العام والخاص والباحثین وأصحاب المصلحة
 المعنیین والمواطنین على اإلسھام في الشراكات التي یمكن أن
 تعزز االبتكار، والتكنولوجیات النظیفة، والتمویل االبتكاري،

ونشر الممارسات الجیدة؛

 اتخاذ اإلجراءات على كافة مستویات اإلدارة: إزالة السمیة من
 البیئة؛ إزالة الكربون من االقتصاد؛ وفصل النشاط االقتصادي عن

 المستویات الحالیة من استخدام الموارد وتدھور النظم
 اإلیكولوجیة؛ وتغییر أسالیب الحیاة غیر الصحیة؛ وتعزیز قدرة

النظم اإلیكولوجیة على التكیف؛

 تعزیز قاعدة األدلة من خالل تحسین أطر القیاس والرصد،
 ودعم المنابر المعنیة بالبیئة والبحوث الصحیة، والجمع والتحلیل
 واالستخدام المنھجي للبیانات المصنفة حسب نوع الجنس والسن

وغیرھا من المتغیرات ذات الصلة؛

 إذكاء الوعي بشأن المخاطر البیئیة والصحیة الرئیسیة
 والتعرض لھا، مع وضع االستراتیجیات والسیاسات الكافیة في

مجالي اإلعالم والتثقیف؛

 تعزیز اإلدارة البیئیة المتعددة المستویات، ووضع وتنفیذ
 السیاسات المتكاملة، والتشریعات واإلجراءات على الصعد
 الوطنیة الدولیة، مع التركیز على التدخالت التي تنفذ على

 مستوى المدن التي تتضمن تدابیر محددة تستھدف الفئات األكثر
 ضعفاً، بما في ذلك النساء واألطفال، وتؤثر من خاللھم على

األجیال المقبلة؛

 وأخیراً، دعوة الحكومات على كافة المستویات وشركاء
 التنمیة والشركاء المالیین إلى زیادة االستثمارات في

 المنتدیات والمبادرات والبرامج التي تتناول الصلة بین البیئة
 والصحة من أجل القیام بدور ریادي في تحقیق أھداف التنمیة

.المستدامة

1.

7.

8.

9.

10.

2.

3.

4.

5.

6.

التوصیات
 توفر النتائج التي یخلص إلیھا التقریر أساساً قویاً إلنشاء اقتصاد شامل للجمیع في المستقبل، یرتبط بقدرة النظم اإلیكولوجیة على التكیف،

:وبالبیئة السلیمة والصحة الجیدة والرفاه للبشر. وترد فیما یلي توصیات التقریر الرئیسیة
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الشكل (م ت 4) بعض التدخالت المقترحة لمعالجة نقاط القوة الرئیسیة التي یمكن أن تكون ذات أھمیة للسیاسات واإلجراءات

 االستراتیجیات/المخاطر
 البیئیة والصحیة ذات

األولویة

تعزیز اإلدارة السیاسات المتكاملة COMMUNICATE
AND EDUCATE

PARTNER MEASURE
AND MONITOR

جودة الھواء
إزالة السموم

إزالة الكربون

الفصل وتعزیز أنماط
الحیاة الصحیة 

 وضع وتنفیذ استراتیجیات إنمائیة وطنیة متكاملة .1
 منخفضة الكربون ومنخفضة االنبعاثات على
 أساس اإلجماع حول أھداف التنمیة المستدامة

.ونتائج اتفاق باریس بشأن المناخ

 الحد من استخدام الوقود األحفوري في .2
.محطات الطاقة

3. Promote citizen access to information 
on air quality (and other) standards 
and actual levels to contribute to the 
establishment and enforcement of 
ambient air quality standards, 
based on WHO guidelines

4. Expand access to clean and 
affordable domestic cooking, 
heating and lighting technologies 
and fuels

5. Provide financial resources, invest 
and improve city designs to pro-
mote public and active transporta-
tion, green space, sound waste 
management, infrastructure and 
sustainable building 

6. Establish and enforce 
advanced vehicle 
emissions and fuel 
standards

7.  تعجیل التصدیق على اتفاقیة میناماتا بشأن الزئبق، ووضع
 وتعزیز تشریعات وسیاسات واستراتیجیات شاملة إلدارة

 المواد الكیمیائیة للحد من استخدام الملوثات العضویة
 الثابتة أو إزالتھا، وتنظیم استخدام المواد الكیمیائیة التي
 تثیر أكبر الشواغل، ومراقبة تجارتھا الدولیة حسب

.االقتضاء

.إزالة الرصاص من الطالء .8

9.  وضع وتطبیق نظام متكامل إلدارة اآلفات وإدارة ناقالت
.األمراض

10. Label and share information on 
chemicals in products in a manner that 
is adapted and understandable by users 
and increase information sharing on 
chemicals related exposure and risks.

11. Promote ozone friendly 
refrigeration and air conditioning

12. Accelerate efforts to eliminate 
polychlorinated biphenyls (PCBs) 
to meet Stockholm convention 
obligations and deadlines

13. Implement safety measures for 
workers who are in contact with 
hazardous chemicals

14. Identify pollution/
chemicals related 
hotspots (e.g. chemical 
stockpiles, polluted sites) 
to decontaminate them 
and minimize exposure 

15.  اعتماد مبادئ برنامج البیئة التوجیھیة الدولیة لنوعیة المیاه
 من أجل النظم اإلیكولوجیة لكي تستخدمھا البلدان في وضع
 المعاییر والسیاسات واألطر الوطنیة بشأن جودة المیاه في

.البیئة

 االستثمار في إمكانیة الحصول على المیاه النظیفة .16
 واالستفادة من مرافق الصرف الصحي في المدارس

.والمستشفیات واألحیاء الفقیرة من المدن

17. Recycle nitrogen and phosphorous 
from waste water systems in cities, 
agriculture and industries

18.  وضع تشریعات وسیاسات شاملة لمنع تراكم النفایات
 وتقلیلھا إلى أدنى حد وإدارتھا بطریقة سلیمة بیئیاً، وتجنب

 إحراق وإلقاء النفایات في األماكن المفتوحة ومراقبة
 التجارة الدولیة فیھا، مثل النفایات الكھربائیة واإللكترونیة،

.ونفایات الزئبق

 وضع خطط عمل للحد من القمامة البالستیكیة في .19
.البیئة

20. Promote waste prevention and mini-
mization, including food waste, for 
example through extended producer 
responsibility; where waste is produced, 
promote reuse and recycling into mate-
rial and energy sources (e.g; stimulate 
industrial symbiosis, support recovery 
and recycling schemes)

21. Promote social inclusion of all 
stakeholders in waste management 
practices, including in the informal 
sector, giving them opportunities 
to formalize their operations and 
employ practices that minimize 
risks to human health and the 
environment

 وضع وتنفیذ استراتیجیات وطنیة ومحلیة للحد من .22
 المخاطر قائمة على النظم اإلیكولوجیة تدمج اإلدارة

 المستدامة للموارد الطبیعیة وتخطیط المساحات الطبیعیة
.في البیئات الساحلیة والحضریة

23. Promote the use of traditional 
knowledge, in particular the use of 
medicinal plants 

24. Restore degraded ecosystems 25. Strengthen the linkages
between local and sub-
national early warning, 
preparedness and 
response mechanisms

للمواد الكیمیائیة
إزالة السموم

إزالة الكربون
 الفصل وتعزیز أنماط

الحیاة ا

 الحصول على المیاه
 قفوإتاحة مرا

الصرف الصحي
إزالة السموم

 اإلدارة السلیمة
للنفایات

إزالة السموم

 الفصل وتعزیز أنماط
الحیاة الصحیة

 االستجابة للكوارث
الطبیعیة

 قدرة النظم اإلیكولوجیة على
الصمود
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PRIORITY
ENVIRONMENT
AND HEALTH RISKS /
STRATEGIES

STRENGTHENED
GOVERNANCE

INTEGRATED
POLICIES

التواصل والتثقیف الشراكات القیاس والرصد

AIR QUALITY

R DETOXIFY

R DECARBONIZE

R DECOUPLE and 
ENHANCE HEALTHY 
LIFESTYLES

1. Develop and implement national 
integrated low-carbon and low 
emission development strategies 
based on the consensus around 
the Sustainable Development Goals 
and outcomes of the Paris Climate 
Agreement

2. Reduce the use of fossil fuels in 
power plants

 تعزیز حصول المواطنین على معلومات عن معاییر .3
 جودة الھواء (وغیرھا) والمستویات الفعلیة للمساھمة
ً  في وضع وإنفاذ معاییر جودة الھواء المحیط، استنادا

.إلى المبادئ التوجیھیة لمنظمة الصحة العالمیة

 توسیع نطاق إمكانیة الحصول على .4
 التكنولوجیات وأنواع الوقود المحلیة النظیفة
.ومقبولة السعر للطھي والتدفئة واإلضاءة

 توفیر الموارد المالیة، واالستثمار وتحسین .5
 تصمیم المدن لتشجیع النقل العام والعملي،
 وإتاحة المساحات الخضراء، والبنیة التحتیة
.لإلدارة السلیمة للنفایات والبناء المستدام

 وضع وإنفاذ معاییر متقدمة .6
 للمركبات بشأن االنبعاث

.واستھالك الوقود

SOUND 
MANAGEMENT 
OF CHEMICALS

R DETOXIFY

R DECOUPLE and 
ENHANCE HEALTHY 
LIFESTYLES

7. Accelerate the ratification process of the 
Minamata Convention on Mercury and 
develop and enhance comprehensive 
chemicals management legislations, 
policies and strategies on reducing or 
eliminating the use and production of 
persistent organic pollutants (POPs), 
regulating the use of chemicals of highest 
concern and controlling, when relevant, 
their international trade

8. Eliminate lead in paint

9. Develop and implement integrated 
pest management and integrated 
vector management

10.  وسم المواد الكیمیائیة الموجودة في المنتجات وتبادل
 المعلومات بشأنھا بطریقة مناسبة ویكون من السھل على

 المستخدمین فھمھا وزیادة تبادل المعلومات عن
.التعرض للمواد الكیمیائیة والمخاطر ذات الصلة بھا

 تشجیع أسالیب التبرید وتكییف الھواء المراعیة .11
.لألوزون

 تعجیل الجھود الرامیة إلى إزالة المركبات .12
 الثنائیة الفینیل المتعددة الكلور للوفاء

 بااللتزامات والمواعید النھائیة المنصوص
.علیھا في اتفاقیة ستوكھولم

 تنفیذ تدابیر السالمة للعاملین الذین یحتكون .13
.بالمواد الكیمیائیة

 تحدید نقاط تركز الملوثات/ المواد .14
 الكیمیائیة (مثل مخزونات المواد

 الكیمیائیة والمواقع الملوثة
.لتطھیرھا وتقلیل التعرض لھا

ACCESS TO WATER 
AND SANITATION

R DETOXIFY

15. Adopt UNEP International Water Quality 
Guidelines for Ecosystems for use by 
countries in developing national stan-
dards, policies and frameworks for water 
quality in the environment

16. Invest in providing access to clean 
water and sanitation in schools and 
hospitals and city slums 

 إعادة تدویر النیتروجین والفوسفات الناتجین عن .17
 نظم الصرف الصحي في المدن والزراعة

.والصناعات

SOUND 
MANAGEMENT 
OF WASTES

R DETOXIFY

R DECOUPLE and 
ENHANCE HEALTHY 
LIFESTYLES

18. Develop comprehensive legislation 
and policies to address prevention and 
minimization and environmentally sound 
management of wastes, avoid open-
burning and dumping, and control 
international trade of wastes, such as 
electric and electronic wastes and mercury
wastes

19. Develop action plans to reduce 
plastic litter in the environment

 تعزیز منع تراكم النفایات وتقلیلھا إلى أدنى حد، بما في .20
 ذلك فضالت األغذیة، مثال من خالل مسؤولیة المنتج
 الموسعة؛ وحیث تُتنج النفایات، التشجیع على إعادة
 استخدامھا وإعادة تدویرھا إلى مواد ومصادر للطاقة
 (مثل، تحفیز التكافل الصناعي، ودعم نظم االسترداد

.(وإعادة التدویر

 تعزیز اإلدماج االجتماعي لجمیع أصحاب .21
 المصلحة في ممارسات إدارة النفایات، بما في
 ذلك في القطاع غیر الرسمي، ومنحھم الفرص
 إلضفاء الطابع الرسمي على عملیاتھم وتطبیق
 الممارسات التي تقلل من المخاطر على الصحة

.البشریة والبیئة

RESPONSES TO 
NATURAL DISASTERS 

R ECOSYSTEM 
RESILIENCE

22. Develop and implement national 
and local ecosystem-based disaster 
risk reduction strategies integrating 
sustainable natural resource man-
agement and landscape planning in 
rural, coastal and urban settings

 تشجیع استخدام المعارف التقلیدیة، وخاصة استخدام .23
.النباتات الطبیة

24. .استعادة النظم اإلیكولوجیة المتدھورة  تعزیز الروابط بین آلیات اإلنذار .25
 المبكر والتأھب واالستجابة على

 الصعیدین المحلي ودون
.الوطني



 بیئــــة سلیمــــة،
أنــــاس أصحــــــــاء

الموجز التنفیذي




