
 

 

 

 
 

 
RESOLUTION 

 
 3–ق/64 ش م/ل إ اللجنة اإلقليمية
 2017تشرين األول/أكتوبر  لشـرق المتوسط

   الستونو  الرابعة الدورة
 من جدول األعمال (ب) 3البند 

 : وضع إطاٍر للعملر المناخ والصحةتغي  

 ،اللجنة اإلقليميةإن 

 ؛1إطاٍر للعمل  انمنا  والحةة  وض نية حول تغُّي استعرضت الورقة التق ما بعد

 5-/ق60ش م/ل إوالحةة والقرار  انمنا  تغُّي بشأن  8-/ق55إوالقرار ش م/ل  19-61عوإذ تستذكر القرار ج ص 
 (؛2019-2014بشأن االسرتاتيجية اإلقليمية للحةة والبيئة )

اتفاق لتنفيذ  رئيسيةالذي وض  تدابّي بشأن الحةة وانمنا   الثاين منظمة الحةة العانمية ححائل مؤمتروإذ تستذكر 
تغُّي مراكش الوزاري بشأن الحةة والبيئة و وإعالن  انمنا ، من انمخاطر الحةية انمرتبطة بتغُّي  الذي يرمي إىل احلد  باريس 
 (؛2016) انمنا 

 انمنا  تفتقر للقدرة على الحمود أمام تغُّي م الحةية، يف بعض بلدان اإلقليم، ال تزال ظ  الن   لكونيساورها القلق وإذ 
 ؛والتعايف من آثاره

ورها يف حتفيز اإلجراءات ودا، وترُصده ة الحةة وتنظيمهام  ك  و  ت درك الدور القيادي لوزارات الحةة يف ح   وإذ
 ؛ومن انمخاطر البيئية هبدف محاية الحةة من تغّي انمنا  انمعنيةن ِقبل القطاعات األخرى والتدخالت الالزمة م

 ؛)انمرفق هبذا القرار( (2017-2021يف إقليم شرق انمتوسط )الحةة و  انمنا  إطار العمل بشأن تغُّي  تعتمد .1

يف بنود جدول أعمال  انمنا تغُّي إعالن مراكش الوزاري بشأن الحةة والبيئة و من انمدير العام إدراج اعتماد  تطلب .2
 ؛دورة اجمللس التنفيذي الثالثة واألربعني بعد انمائة

 
________________________ 
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  ما يلي الدول األعضاء إىل تدعو .3

عملية إعداد استجابة وتنسيق تسهيل ومتكينها من أجل  انمنا  بالحةة وتغُّي  ةمعني ةاتحال وطني جهة تعيني .1.3
 ؛ انمنا الحةة العامة لتغُّي 

د إدماج الرتصُ  وسائل منها والتعايف من آثاره، عرب انمنا  تغُّي أمام م الحةية على الحمود ظ  ة قدرة الن  زياد .2.3
 ؛احلحائل الحةيةآثار تغّي انمنا  على اإلنذار انمبكر وإدارة نظم و 

وسائر  انمعنيةضمان دعم اإلجراءات اخلاصة بالحةة وانمنا  من خالل إشراك جمتم  الحةة والقطاعات  .3.3
 انمنا  والتكيف معه. تغُّي أثر انمحلةة يف تدابّي ختفيف اجلهات صاحبة 

 من انمدير اإلقليمي ما يلي  تطلب. 4

م الحةية القادرة على الحمود أمام ظ  الن   طر عمل وطنية بشأنتقدمي الدعم التقين للدول األعضاء لوض  أ   1.4
 على حدة؛  انمنا  يف كل بلدٍ  انمنا  والتعايف من آثاره، ولتنفيذ استجابات صةة عامة وطنية إزاء تغُّي تغُّي 

تسهيل تنفيذ من أجل م  منظمات األمم انمتةدة وسائر اجلهات صاحبة انمحلةة انمعنية  الشراكاتبناء  2.4
 (؛2021-2017تغّي انمنا  والحةة يف إقليم شرق انمتوسط )إطار العمل بشأن 

العمل  إطار انمنا  وتلو  اوهواء، وتنفيذ حول الحةة والبيئة، م  الرتكيز على تغُّي عقد مشاورة إقليمية  3.4
 ؛الحةة والبيئةانمعنية ب السلطات الوطنيةاإلقليمي مبشاركة 

 انمنا  والحةة يف قدم احملرز يف تنفيذ إطار العمل اإلقليمي بشأن تغُّي إىل اللجنة اإلقليمية عن الت تقريرتقدمي  4.4
 دورتيها السادسة والستني والثامنة والستني.

  



 3–ق/64 إ م/ل ش
 

3 

 

 في إقليم شرق المتوسطوالصحة ر المناخ ح بشأن تغي  إطار العمل المقتر   .1الملحق 

 م من منظمة الصحة العالميةالمقد  الدعم  اإلجراء المنتظر من البلدان اتخاذه هدف االستجابة االستراتيجية
 والسياسات وانمشاركة حلماية الحةة من تغّير انمنا  احل و ك مة

 الح وْك مة
إسناد مسؤولية تيسّي وتنسيق تحميم 
استجابة الحةة العامة إزاء تغّير انمنا  
 جلهة اتحال معنية بالحةة وتغّير انمنا 

للمساءلة داخل وزارة إرساء مسؤولية حمددة وآلية قانونية 
الحةة من أجل محاية الحةة من تغّير انمنا  داخل قطاع 

 الحةة وخارجه.
تعيني جهة اتحال وطنية للحةة وتغّير انمنا  لديها 

صالحيات حمددة بوضوح وخمحرحات من انميزانية لتنسيق 
 استجابة قطاع الحةة إزاء تغّير انمنا .

إرساء طريقة تنسيق للكيان العامل كجهة اتحال للحةة 
وانمنا  لتوجيه تحميم االستجابة الحةية إزاء تغّير انمنا  

 وتنفيذها. 

توفّي التدريب وبناء القدرات انمؤسسية لكيانات 
 معينة تعمل كجهة اتحال للحةة وانمنا .

تبادل الطرائق واخلربات ذات الحلة والدروس 
الدول األعضاء اليت لديها   انمستخلحة من سائر

 كيانات تعمل كجهة اتحال للحةة وانمنا .

 السياسات
إعداد سياسة وخطة عمل وطنية بشأن 

الحةة وتغّير انمنا  وإدماجهما يف 
االسرتاتيجية والسياسة الوطنية للحةة 

 العامة.

إعداد سياسة واسرتاتيجية وخطة عمل وطنية بشأن 
 الحةة وتغّير انمنا . 

إدماج سياسة وخطة عمل الحةة وتغّير انمنا  يف 
 االسرتاتيجية والسياسة الوطنية للحةة العامة. 

تبادل انمبادئ التوجيهية واالسرتاتيجيات 
واخلربات والدروس انمستخلحة من الدول 

األعضاء األخرى فيما يتعلق بإعداد سياسة 
 وخطة عمل وطنية بشأن الحةة وتغّير انمنا .

 المشاركة
ماج السياسة وخطة العمل الوطنية إد

للحةة وتغّير انمنا  بشكل مالئم يف 
سياسة تغّير انمنا  وخطط العمل الوطنية 

 ف م  تغّير انمنا  وختفيف آثاره.للتكيُ 
انضمام جهة االتحال الوطنية انمعينة 
بشأن الحةة وتغّير انمنا  إىل عضوية 

الوفد الوطين يف مؤمتر األطراف يف 
مم انمتةدة اإلطارية بشأن تغّير اتفاقية األ

 انمنا .
إجراء تقييمات األثر الحةي لتدابّي 

التكيف م  تغّير انمنا  وختفيف آثاره يف 
 ثالثة من القطاعات احملد دة للحةة.

إدماج السياسة وخطة العمل الوطنية للحةة وتغّير انمنا  
يف السياسة وخطط العمل الوطنية لتغّير انمنا  بشأن 

 التكيف م  تغّير انمنا  وختفيف آثاره. 
متثيل وزارة الحةة متثيالً مالئماً يف العمليات الرئيسية 

لتغّير انمنا  على مجي  انمستويات )مثالً اجتماعات اتفاقية 
م انمتةدة اإلطارية بشأن تغّير انمنا ، ومفاوضات األم

 مؤمترات األطراف، والبالغات الوطنية(.
إبرام اتفاقات بني وزارة الحةة والوزارات األخرى 

د فيها أدوار )للقطاعات احملد دة للحةة(، حتد  
ومسؤوليات معينة يف تقييم اآلثار والفوائد الحةية 

 وختفيف آثاره. لسياسات التكيف م  تغّير انمنا  

تبادل انمبادئ التوجيهية واالسرتاتيجية واخلربات 
والدروس انمستخلحة من الدول األعضاء 

األخرى انمتعلقة بإعداد آلية وطنية للتعاون بني 
 القطاعات بشأن الحةة وتغّير انمنا . 

 الرقابة القوية واإلنذار انمبكر واالستجابة  –الحةية القادرة على التكيف م  تغّير انمنا   الن ظ م
 م انمعلومات الحةية ظ  الرقابة ون  

استكمال تقييم قابلية تأثر الحةة بتغّير 
استناداً إىل  انمنا  وحتديثه كل سنتني

 ةالبيرنات انمستجد  
م انمعلومات الحةية البيانات ظ  مشول ن  

نمتعلقة بقابلية تأثر الحةة بتغّير انمنا  ا
 واالستجابة وها. 

إنشاء نظام لإلنذار انمبكر بانمخاطر 
 الحةية انمرتبطة بانمنا . 

إجراء تقييم لقابلية تأثر الحةة بتغّير انمنا  وتقييم 
االستجابة القائمة وخيارات التكيف يف قطاع الحةة )أي 

 تقييمات القابلية للتأثر والتكيف(.
تعزيز الرقابة على األمراض وربطها م  عملية الرصد البيئي 

 م اإلنذار انمبكر انمتعلقة بانمنا . ظ  وتحميم ن  
توسي  التغطية اجلغرافية والسكانية وانمومسية لربامج 

اإلشراف والرقابة على الحةة من األمراض احلسراسة 
 للمنا . 

توفّي التدريب وبناء القدرات انمؤسسية على 
انمخاطر انمناخية والرصد والرقابة واإلنذار تقييم 

 قابلية للتأثر.الانمبكر و 
م ظ  الع على عملية تحميم طرائق ن  االطر 

انمعلومات الحةية ذات الحلة من الدول 
 األعضاء األخرى. 
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 م من منظمة الصحة العالميةالمقد  الدعم  اإلجراء المنتظر من البلدان اتخاذه هدف االستجابة االستراتيجية
 االستجابة والربامج الحةية 

تنقيح اخلطط االسرتاتيجية وإجراءات 
التشغيل اخلاصة بربامج الحةة الوطنية 
 من أجل التحدي للمخاطر انمناخية 

حتديث اخلطط االسرتاتيجية لربامج الحةة الوطنية انمتعلقة 
نتائج  باألمراض احلسراسة للمنا ، م  الوض  يف االعتبار

 تقييم قابلية تأثر الحةة 
انمعيارية يف نظام الحةة العامة  تنقيح إجراءات التشغيل

لالستجابة نمخاطر انمنا  عن طريق إجراء تدخالت 
 الربامج الحةية.

تبادل مواد التوعية والقواعد وانمعايّي 
 والتدخالت انمتعلقة بقضايا الحةة وانمنا .

االستجابة والقوة العاملة يف جمال 
 الحةة 
من القوة العاملة بوزارة  %70تدريب 

الحةة انمشاركة يف برامج الحةة انمراعية 
للمنا  على التعامل م  اآلثار الحةية 

 لتغّير انمنا  واالستجابة وها. 
وض  خطط طوارئ هبدف االستجابة 

 للحدمات انمناخية

تطوير قدرات انموارد البشرية من خالل تدريب العاملني يف 
التعليمية وتدريبهم تدريباً مهنياً اجملال الحةي على انمناهج 

لضمان جتهيز عدد كاٍف من العاملني يف اجملال الحةي 
 للتعامل م  انمخاطر الحةية اليت يفرضها تغّير انمنا .

ب التنظيمي، م  وض  خطط طارئة تعزيز قدرات التأهُ 
للنشر واالستجابة )على انمستويات الوطنية واإلقليمية 

الحدمات واألزمات انمناخية احلادة، والوطنية( يف حالة 
 ،من قبيل ظواهر الطقس القاسية )مثل الفيضانات

وما إىل ذلك( وما  ،وموجات احلرارة ،ونوبات اجلفاف
 ي األمراض.ينتج عنها من حاالت تفشر 

توفّي توجيهات بشأن إعداد وتنفيذ انمناهج 
التعليمية والتدريب انمهين للعاملني يف اجملال 

 الحةة وتغّير انمنا .الحةي بشأن 
تبادل اخلربات والقواعد وانمعايّي واخلطط انمتعلقة 

 باستجابات الحةة وانمنا .
تبادل اخلربات والقواعد وانمعايّي واخلطط انمتعلقة 

 باستجابات الحةة وانمنا .

االستجابة والبنية التةتية والتكنولوجيات 
 انمتعلقة بالحةة 

التةتية إجراء تقييم وطين لقدرة البىن 
  انمنا .ى الحمود يف مواجهة تغّير عل

تنقيح انمعايّي الوطنية ورموز البناء 
اخلاصة بالبنية التةتية والتكنولوجيات 

 الحةية يف ضوء قابلية التأثر بتغّير 
 انمنا . 
من مرافق الرعاية الحةية  %50جتهيز 

 ببنية حتتية قادرة على التكيف م  تغّير 
 انمنا  وخدمات داعمة.

إجراء تقييم منهجي وهشاشة انمرافق الحةية والبنية التةتية 
 تنبؤات انمخاطر انمناخية.يف ضوء 

تنقيح انمواصفات حبيث تتضمن توقعات انمخاطر انمناخية 
وإمدادات الطاقة  ،واألداء والعمل ،يف حتديد انمواق  والبناء

 اإلصةاح يف مرافق الرعاية الحةيةوخدمات  ،وانمياه
ات البنية التةتية للمرافق الحةية لزيادة حتسني جتهيز 

الكفاءة التشغيلية وخفض األثر البيئي واستمرار اخلدمات 
الحةية من أجل التحدي لظواهر الطقس القاسية 

والتغلب عليها )مثاًل، استخدام الطاقة انمتجددة وإعادة 
 استعمال انمياه، إخل(.

تبادل انمواصفات والقواعد وانمعايّي اخلاصة 
فق الرعاية الحةية القادرة على الحمود أمام مبرا
  انمنا .تغّير 

توفّي إرشادات بشأن تعميم مراعاة البيئة يف 
 القطاع الحةي

تيسّي إقامة الشبكات م  انمبادرات العانمية 
 )مثالً، مبادرة الرعاية الحةية دون ضرر(

 تحسين إدارة تدخالت الصحة البيئية
لوزارة الحةة األدوار التنظيمية والرقابية 
 يف إدارة الحةة البيئية 

إنشاء قاعدة للبيرنات الحةية لدعم 
إعداد اللوائح الوطنية انمتعلقة بإدارة 

إمدادات  ،خدمات الحةة البيئية )مثالً 
وسالمة األغذية،  ،انمياه واإلصةاح

 إخل(.
إدماج محاية الحةة العامة وتعزيزها 

إدماجاً سليماً يف اللوائح والسياسات 
طنية انمتعلقة خبدمات الحةة البيئية الو 

 وحمدداهتا.
تعزيز الدور الرقايب لوزارة الحةة يف 

اإلدارة انمتكاملة خلدمات الحةة البيئية 
 وحمدداهتا.

مج  وحتليل انمعلومات انمتعلقة بانمخاطر البيئية والنتائج 
 الحةية.

م ظ  ربط وإدماج برامج رصد وتقييم انمخاطر البيئية م  ن  
 الحةية. الرقابة

إصدار لوائح وسياسات وطنية حمسرنة بشأن خدمات 
مياه الشرب،  ،الحةة البيئية الرئيسية وحمدداهتا )مثالً 

وجودة اوهواء، ونظام الغذاء، واإلسكان، والنقل، والطاقة، 
وإدارة النفايات، وانمرافق الحةية( لضمان توفّي احلماية 

 .الحةة وتعزيزها أثناء التحدي لتغّير انمنا 
ل وزارة الحةة لتقييم ب  احلفاظ على رقابة مستقلة من قِ 

آثار الفعالية واالمتثال واآلثار الحةية خلدمات الحةة 
البيئية اليت تديرها قطاعات أخرى )مثل مياه الشرب 

وإدارة انمواد الكيميائية، وما  ،واألمن الغذائي ،واإلصةاح
 إىل ذلك(.

تبادل اخلربات والقواعد وانمعايّي 
ولية/اإلقليمية بشأن برامج الرصد والتقييم الد

انمتعلقة بانمنا  واألرصاد اجلوية والبيئة م  نظم 
 اإلشراف الحةي.
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 م من منظمة الصحة العالميةالمقد  الدعم  اإلجراء المنتظر من البلدان اتخاذه هدف االستجابة االستراتيجية
 ر المناختعبئة الدعم لتصميم استجابة للصحة العامة إزاء تغي  

 التعبئة
تأمني موارد مالية وبشرية حلماية 

 الحةة من تغّير انمنا .
لقطاع توافر موارد مالية وبشرية 

الحةة من أجل إجراء حتليالت األثر 
الحةي والفوائد انمشرتكة خليارات 

اإلجراءات انمتعلقة بانمنا  يف 
 القطاعات احملد دة للحةة.

تعبئة انموارد انمالية والبشرية لدعم االستجابة الحةية إزاء تغّير 
 .انمنا  يف الوظائف الرئيسية للحةة العامة

عم القطاع الحةي يف تقييم الفوائد تعبئة انموارد انمالية لد
انمشرتكة لإلجراءات انمتعلقة بانمنا  يف القطاعات األخرى 
احملد دة للحةة، ولتةديد اإلجراءات انمتعلقة بانمنا  اليت 

 حتقق أعظم فوائد للحةة.

تبادل الشبكات واخلربات الدولية/اإلقليمية 
 انمتعلقة بتعبئة انموارد الوطنية حلماية الحةة من

تغّير انمنا  يف قطاع الحةة والقطاعات 
 األخرى.

توفّي انمشورة لحانعي القرارات وبرامج تطوير 
التدريب وبناء القدرات للموظفني انمتخححني 

 ذوي الحلة.

االستفادة من آليات التمويل الدولية 
)مثل الحندوق األخضر للمنا ( من 
أجل إجراء تدابّي التكيف الحةي 

 األثر.ومشاري  ختفيف 

تيسّي االستفادة من فرص التمويل الدويل وآلياته )مثل 
الحندوق األخضر للمنا ( لنشرها على تدابّي التكيف 
الحةي ومشاري  ختفيف األثر، مبا يف ذلك انمسامهات 

 احملددة وطنياً.

تبادل الشبكات الدولية/اإلقليمية وانمقرتحات 
انمتعلقة بتعبئة األموال من اآلليات النقدية 

 الدولية.

 

 


