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 2021-2017الصحة وتغّير المناخ: إطار عمل للفترة 
 ملخص تنفيذي

 القاسيةيواصل ارتفاع درجات احلرارة العاملية التأثري على شدة موجات احلرارة وتواترها، وانتشار ظواهر الطقس  .1
اجلفاف. ويتسبب تغرير املناخ يف آثار خطرية، وإن كان ميكن الوقاية منها، على صحة مثل الفيضانات ونوبات 

ما يف صفوف السكان املعرضني للخطر )الفقراء وكبار سي   اإلنسان ويؤدي إىل تفاقم معدالت املراضة والوفيات، ال
هتديدات الصحة العاملية يف القرن احلادي السن واألطفال والنساء والعاملني يف العراء(. ويعد تغرير املناخ من بني أكرب 

 والعشرين.

وميكن كذلك اعتبار التصدي لتغرير املناخ أكرب فرصة للصحة العاملية يف القرن احلايل. فمن شأنه أن يدفع الدول  .2
ع الصحة. إلدماج إدارة املخاطر املصاحبة لتغرير املناخ يف النظم التشغيلية لقطا  ةعاجلخطة األعضاء إىل االلتزام بوضع 

ويتعني على القطاع الصحي، يف إطار دوره املتوخى، أن يتغلب على حتديات من قبيل اخنفاض الوعي بالصلة بني 
املناخ والصحة؛ وانعدام الشعور بامللكية واملشاركة الرخوة يف عمليات تغرير املناخ ويف اإلشراف على الصحة البيئية؛ 

ع الصحة؛ ونقص االلتزام السياسي بقضايا تغرير املناخ، والتمويل املخصرص وضعف القدرات التقنية والتنظيمية يف قطا 
 الستجابة قطاع الصحة.

ويستهدف إطار العمل املقرتح بشأن الصحة وتغري املناخ أساسًا املسؤولني واملتخصصني واملديرين بالقطاع  .3
هة تغرير املناخ عن طريق تقدمي جدول الصحي يف اإلقليم. ويهدف إىل بناء قدرة النظم الصحية على الصمود يف مواج

أعمال منهجي إلدماج استجابة القطاع الصحي إزاء تغرير املناخ يف القطاع الصحي وسائر القطاعات ذات الصلة. 
؛ وعن  وميكن أن يتحقق ذلك عن طريق تعزيز قدرات وزارات الصحة من أجل محاية الصحة يف مناخ متقلِّب ومتغريِّ

صحية ذات الصلة باملناخ والوقاية منها والتأهب هلا وإدارهتا. ومن شأن هذا اإلطار أن يساعد طريق توقع املخاطر ال
أيضًا يف تعبئة صانعي القرار يف القطاعات احملدِّدة للصحة األخرى مثل قطاعات الغذاء، واملياه واإلصحاح، 

 والبلديات، والطاقة، والنقل، وإدارة الطوارئ، من بني قطاعات أخرى. 

( وضع سياسة للحوكمة ومسؤوليات للقيادة من أجل محاية 1 ويشمل اإلطار أربعة مكونات رئيسية، وهي: .4
تغرير النامجة عن ثار إرساء مراقبة اآل( وتعزيز قدرة النظم الصحية على الصمود من أجل 2الصحة من تغرير املناخ؛ 
ددات البيئية واالجتماعية للصحة وترصدها ( وتعزيز أدوار قطاع الصحة يف ضبط احمل3املناخ واالستجابة هلا؛ 

( وحفز التدخالت املتعددة القطاعات وتعبئة الدعم لإلجراءات املتعلقة بالصحة واملناخ. ويتطلب 4واإلشراف عليها؛ 
أيضاً تنفيذ إطار العمل دعما تقنيا منسقا من منظمة الصحة العاملية على مجيع املستويات. وميكن للمنظمة أن توفر 

عم عن طريق تيسري الشراكات والوصول إىل املوارد املالية وآليات التمويل بغية زيادة استجابة القطاع الصحي إزاء الد
 تغرير املناخ.
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 مقدمة

إذ يتوقع تقرير التقييم اخلامس  ؛ميثرل تغرير املناخ أحد أكرب هتديدات الصحة العاملية يف القرن احلادي والعشرين .5
احلكومية الدولية املعنية بتغرير املناخ ارتفاع درجات احلرارة العاملية مبا من شأنه أن يتسبب يف الصادر عن هيئة اخلرباء 

، مثل الفيضانات ونوبات اجلفاف. وهو ما يُتوقع القاسيةزيادة شدة موجات احلرارة ووتريهتا وحدوث ظواهر الطقس 
سيما يف صفوف السكان املعرضني  ات، الأن يؤثر سلبًا على صحة اإلنسان ويزيد من معدالت املراضة والوفي

للخطر. وتتسم آثار تغرير املناخ على صحة اإلنسان بالتعقيد ويُتوقع أن تتفاوت حسب املوقع اجلغرايف واألوضاع 
االقتصادية واالجتماعية والبيئة اإليكولوجية. ومع تزايد الشعور بآثار تغرير املناخ وصدور تنبؤات مبخاطر ميكن أن 

كوارث على صحة اإلنسان ورفاهيته، فإن التصدي لتغرير املناخ من شأنه كذلك أن يشكرل أعظم فرصة   تنطوي على
. إذ يستتبع ذلك التزامًا من الدول األعضاء بتصميم استجابة فعرالة لقطاع الصحة إزاء ظاهرة (2، 1)للصحة العاملية 

 تغرير املناخ.

، الذي ينشئ والية 19-61ن القرار ج ص عو احلادية والست، اعتمدت مجعية الصحة العاملية 2008ويف عام  .6
مشرتكة للعمل على موضوع الصحة وتغري املناخ من جانب منظمة الصحة العاملية ودوهلا األعضاء. وبعد ذلك، أقررت 

الذي اعتمد إطارًا إقليميًا لعمل قطاع الصحة من أجل  8-/ق55اللجنة اإلقليمية لشرق املتوسط القرار ش م/ل إ
خطة العمل العاملية السادسة والثالثني بعد املائة  . واعتمد اجمللس التنفيذي يف دورته(3)الصحة من تغرير املناخ  ةايمح

لجنة اإلقليمية، يف قرارها . واعتمدت ال2019-2014 ملنظمة الصحة العاملية بشأن الصحة وتغري املناخ للفرتة
الصادر يف دورهتا الستني، االسرتاتيجية اإلقليمية للصحة والبيئة، وحددت العمل املتعلق حبماية  5-/ق60إ م/ل ش

الصحة من تغرير املناخ باعتباره أحد األولويات السبع للصحة البيئية يف اإلقليم. كما ناقشت اللجنة اإلقليمية يف 
عامة إزاء تغرير املناخ وتلوث اهلواء يف اإلقليم. ومت حتديد اجتماعاهتا السابقة للدورة احلادية والستني استجابة الصحة ال

برنامج عمل عاجل إلدماج إدارة خماطر املناخ يف القطاع الصحي وذلك خالل املؤمترين العامليني األول والثاين ملنظمة 
 على التوايل. 2016و 2014الصحة العاملية للصحة واملناخ عامي 

إطار العمل بشأن الصحة وتغري املناخ املقرتح يف الورقة احلالية إىل إرشاد استجابة القطاع الصحي إزاء  ويهدف .7
( وضع سياسة للحوكمة ومسؤوليات للقيادة من 1تغرير املناخ يف الدول األعضاء يف اإلقليم. ويشمل ذلك ما يلي:

النامجة ثار إرساء مراقبة اآلحية على الصمود من أجل ( وتعزيز قدرة النظم الص2أجل محاية الصحة من تغرير املناخ؛ 
( وتعزيز أدوار قطاع الصحة يف ضبط احملددات البيئية واالجتماعية للصحة وترصدها 3تغرير املناخ واالستجابة هلا؛ عن 

 . ( وحفز التدخالت املتعددة القطاعات وتعبئة الدعم لإلجراءات املتعلقة بالصحة واملناخ4واإلشراف عليها؛ 

يف ضوء تراكم  8-/ق55ويعمل اإلطار املقرتح على حتديث وحتسني اإلطار السابق املعتمد يف القرار ش م/ل إ .8
 .2008البينات واخلربات والتطورات على الصعيد العاملي منذ 

 السياق العالمي واالستجابة العالمية

، ويتزايد الطلب على تقييم اآلثار الصحية ال تزال البيرنات اليت تربط بني الصحة وتغري املناخ آخذة يف الرتاكم .9
حيث تؤثر اآلثار الصحية السلبية النامجة عن تغرير املناخ على العامل أمجع؛ إال أن قابلية تأثر  ،لتغرير املناخ تقييمًا وافياً 

حني متثل الصالت الصحة والقدرة على البقاء متثالن شاغاًل خاصًا يف البلدان األقل منوًا والدول اجلزرية الصغرية، يف 
. وميثِّل شح املياه (4،5)طاقة نظيفة أولوية قصوى يف البلدان الصناعية واالقتصادات الناشئة إىل بتلوث اهلواء واحلاجة 
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واألمن الغذائي والعواصف الرتابية شواغل رئيسية يف إقليم شرق املتوسط، يف حني تؤثر املخاطر اليت هتدد األمن 
 وتفشي األمراض املعدية واهلجرة القسرية على مجيع البلدان.  القاسيةالصحي والنامجة عن ظواهر الطقس 

صابة والوفاة النامجة عن موجات احلرارة الشديدة وتشمل اآلثار الصحية املباشرة لتغرير املناخ زيادة خماطر اإل .10
واحلرائق؛ وزيادة املخاطر املنقولة عرب الغذاء واملنقولة باملياه واملنقولة باهلواء واألمراض احملمولة بواسطة ناقالت األمراض؛ 

اك احلراري وضربات وزيادة خماطر نقص التغذية يف األقاليم الفقرية؛ وتزايد معدالت املراضة والوفيات بسبب اإلهن
)املوجات احلرارية،  القاسيةالشمس؛ وتفاقم األمراض القلبية الوعائية والتنفسية النامجة عن ظواهر الطقس 

والفيضانات، والعواصف الرتابية، وحاالت تلوث اهلواء(. وتشمل اآلثار الصحية غري املباشرة تلك املرتبطة بإمكانية 
والدول اجلزرية الصغرية؛ وزيادة خماطر  املنخفضةسبل العيش يف املناطق  النزوح اجلماعي للمجتمعات وانقطاع

النزاعات العنيفة املرتبطة بشح املوارد وحتركات السكان؛ وتباطؤ النمو االقتصادي وتفاقم الفقر وزيادة عدم اإلنصاف 
 . (4،5)الصحي 

ياة البشر ورفاهيتهم، ودعت إىل حترك عاملي وترى منظمة الصحة العاملية أن تغرير املناخ يشكرل هتديداً أساسياً حل .11
عاجل حلماية الصحة من املخاطر املرتبطة باملناخ. ودعت املنظمة إىل عقد مؤمترين عامليني حول الصحة وتغرير املناخ 

( ملواصلة تعزيز الدعم املوجه حلماية الصحة من 2016، ويف باريس، متوز/يوليو 2014)يف جنيف، آب/أغسطس 
اخ. ومتثرل اهلدف من املؤمترين يف تعزيز قاعدة البيرنات، ورصد التقدرم يف تدابري التكيف الصحي، وتعزيز خماطر املن

الفوائد  استخالصالفوائد الصحية واالقتصادية وفوائد التنمية املستدامة لسياسات ختفيف األثر، وذلك عن طريق 
 الصحية املرتبطة بتدخالت تغرير املناخ. 

العامليان جمالني رئيسيني ملشاركة قطاع الصحة العامة وتدابري االستجابة لتغرير املناخ، ومها: التكيف وحدرد املؤمتران  .12
مع تغرير املناخ، عن طريق اختاذ إجراءات استباقية من أجل جتهيز النظام الصحي للتصدي للمخاطر الصحية النامجة 

املناخية على النطاق العاملي مبا يكفي لوقف االحرتار  عن تغرير املناخ؛ والدعوة إىل ضمان خفض انبعاثات امللوثات
 . العامةالعاملي ومحاية الصحة 

ويقتضي تدبريا االستجابة، اللذان عرضتهما منظمة الصحة العاملية، إىل إجراء الرصد واملساءلة لضمان حتقيق  .13
م احملرز على أساس منهجي يستند إىل البيرنات، اعتمد املؤمتر العاملي الثاين  التقدم املرجو واحلفاظ عليه. ولرصد التقدُّ

للصحة واملناخ مشروع املرتسمات القطرية للمناخ والصحة الذي شارك يف تصميمه كل من منظمة الصحة العاملية 
(. وهتدف هذه العملية إىل تزويد وزراء الصحة UNFCCCوأمانة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغرير املناخ )

اف املعنية يف جمال الصحة بلمحة سريعة مستندة إىل البيرنات عن املخاطر املناخية والصحية والفرص وسائر األطر 
 املتاحة العمل اخلاصة بكل بلد. 

ما مع تبدرل الرتكيز من املفاوضات وحتظى شؤون الصحة بأمهية متزايدة يف مضمار تغرير املناخ الدويل، ال سي   .14
والربط معها. ويوفر اعتماد أهداف  2030لعام لتنمية املستدامة ازة حنو تنفيذ خطة السياسية والعوامل البيئية احملف

من أهداف  3التنمية املستدامة فرصة لوضع الصحة يف قلب مجيع األهداف، وحتقيق التآزر بني الصحة )اهلدف 
على حنو متسق، والربط مع سائر أهداف التنمية املستدامة ذات الصلة  (13تغرير املناخ )اهلدف و التنمية املستدامة( 

 (.11(، واملدن واجملتمعات )اهلدف 7(، والطاقة )اهلدف 6مثل املياه واإلصحاح )اهلدف 

وشدرد اتفاق باريس الصادر عن الدورة احلادية والعشرين ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن  .15
( على محاية الصحة العامة من آثار تغرير املناخ. ويف هذا االتفاق، أكد 2015ملناخ )كانون األول/ديسمرب تغرير ا
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مسؤويل احلكومات ضرورة إيالء اهتمام كاف لآلثار العميقة على الصحة يف النقاش الدويل بشأن تغرير املناخ. 
إىل تعزيز القدرة على الصمود أمام تغري املناخ وخفض أثر وبالتايل، قاد اجملتمع الدويل املعين بالصحة اجلهود الرامية 

انبعاثات امللوثات من القطاعات الصحية. وشاركت املنظمة بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة للبيئة ومنظمة األرصاد 
موس مشرتك لدعم اجلوية يف إطالق حتالف بشأن الصحة والبيئة وتغرير املناخ، تتمثل أولويته الرئيسية يف إجراء عمل مل

الصحة وتغري املناخ املوضوع  موضوع الدول األعضاء يف التصدي لآلثار الصحية النامجة عن تلوث اهلواء. كما يعد
 .2017األهم يف اجتماع وزراء الصحة يف جمموعة السبعة واملقرر عقده يف تشرين الثاين/نوفمرب 

تغرير املناخ وختفيف آثاره )مثل الرعاية الصحية دون ومن شأن املبادرات غري احلكومية اليت تدعم التكيف مع  .16
ضرر( أن حتقق منافع صحية كبرية وآنية حلماية أرواح البشر ورفاهيتهم. وميكن أن يتخذ القطاع الصحي، على سبيل 

الرعاية القيادة بالقدوة، إجراءات جوهرية بشأن احلصول على الطاقة املورفرة والنظيفة واملتجددة؛ وتشجيع إنشاء مباين 
؛ وزيادة نظم إدارة النفايات املتصلة بالبيئة والرعاية الصحية؛ وابتكار املراعي للبيئةالصحية اخلضراء والتوريد والشراء 

مناذج أخرى منخفضة الكربون للرعاية الصحية. ومن شأن هذه الفرص أن حتقق فوائد مشرتكة آنية للصحة، تشمل، 
شخص سنوياً يف اإلقليم: ألف  400 اهلواء واملخاطر البيئية اليت تودي حبياةعلى سبيل املثال، خفض مستويات تلوث 

 .(6)حاالت وفاة سنوياً  8من كل  1

وبالتعاون مع البلدان، أضحت منظمة الصحة العاملية يف وضع يسمح هلا باإلشراف على هذه التطورات. وميثل  .17
مجيع أقاليم املنظمة، له روابط قوية بالربامج ذات الصلة مثل الصحة وتغري املناخ جمال عمل نشطاً ومتنامياً يف موضوع 

نظمة املويوفر الدور القيادي الذي تضطلع به ذاء والتغذية، والتأهب للكوارث. تلوث اهلواء، واملياه واإلصحاح، والغ
إلنقاذ األرواح والبيئة  يف هذا اجملال، بالتعاون مع اهلياكل الوزارية الصحية والبيئية املشرتكة يف عدة األقاليم، فرصةً 

ولتحويل خماطر تغرير املناخ إىل فرص للصحة العامة. ويتطلب حتقيق هذا التحول تعبئة موارد مالية إلجراء االستثمارات 
الالزمة يف النظم الصحية املنخفضة الكربون والقادرة على التكيف مع تغرير املناخ والنظم اإلمنائية املعزِّزة للصحة )مثل 

القطاع الصحي(. إال أنه، على الرغم من أن األغلبية الساحقة من البلدان النامية أعلنت أن مراعاة البيئة يف تعميم 
األثر الصحي يعدر نتيجة رئيسية لتغرير املناخ، ال تزال املشاريع الصحية أقل املشاريع متوياًل من الصندوق األخضر 

. وحىت اآلن، مت ختصيص أدىن قدر من املوارد (6)الغ املنصرفة( من إمجايل املب %1.5للمناخ )إذ ال متثل أكثر من 
املالية للتكيف والتخفيف من أجل زيادة قدرة القطاعات الصحية على الصمود أمام تغري املناخ ومواصلة محاية الصحة 

 العامة وتعزيزها يف مواجهة تغرير املناخ. 

 السياق اإلقليمي واالستجابة والتحديات اإلقليمية
إىل اآلثار امللحوظة اليت حيدثها تغرير  (7)ر تقرير التقييم اخلامس للهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغرير املناخ أشا .18

املناخ على إقليم شرق املتوسط مبا يف ذلك ارتفاع درجات احلرارة املتوسطة وتفاقم شح املياه وتواتر واشتداد حدة 
موجات احلرارة وتكررر العواصف الرتابية واشتداد قوهتا واستمرار نوبات اجلفاف وفشل إنتاج احملاصيل وتدمري 

للمستوطنات البشرية واملرافق الصحية. وعادًة ما تتجلى هذه الظواهر يف شكل آثار سلبية على صحة الفيضانات 
البشر ورفاهيتهم من خالل زيادة معدل الوفيات واملراضة، ال سيما يف صفوف السكان املعرضني للخطر. وترتبط 

ن ارتفاع خماطر النزاعات العنيفة املرتبطة بشح اآلثار الصحية غري املباشرة لتغرير املناخ بانقطاع سبل العيش الناجم ع
 املوارد وحتركات السكان وتباطؤ النمو االقتصادي.

وثرق وجود اجتاه إقليمي لآلثار  (8)وأجري استعراض منهجي للبيرنات البحثية املستمدة من بلدان اإلقليم  .19
باملياه ونقص التغذية والغرق وزيادة معدالت الصحية املعاكسة النامجة عن تغري املناخ، مثل زيادة األمراض املنقولة 
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وتفاعالت الصحة النفسية  وضغوطالوفيات واملراضة أثناء موجات احلرارة واألمراض القلبية الوعائية والتنفسية 
)محى املنقولة بالنواقل واألمراض الرئوية النامجة عن العواصف الرتابية وموجات احلرارة وانتشار األمراض  احلساسية

ك واملالريا وداء البلهارسيرات وداء اللريشمانيرات اجللدي احليواين املصدر(. كما أثبت االستعراض أن البحوث الضن
املتعلقة بإثبات الصلة بني الصحة وتغري املناخ ال تزال نادرة. ومثة الكثري من الفجوات يف الوعي بالصالت بني الصحة 

 إبطاء أنشطة ختفيف األثر والتكيف يف القطاع الصحي.وتغري املناخ وفهمها واليت ميكن أن تؤدي إىل 

، استهلت منظمة الصحة العاملية برامج عمل بشأن الصحة وتغرير املناخ. وشارك اإلقليم يف 2005ومنذ عام  .20
من أجل محاية الصحة البشرية،  2015-2009 املشروع العاملي ملنظمة الصحة العاملية لتجارب التكيف مع تغرير املناخ

نظمة يف عملية تشاورية امليق التصدي للمخاطر الصحية النامجة عن شح املياه حتديداً. وبعد ذلك، شاركت عن طر 
مع الدول األعضاء، فعقدت حلقات عمل واجتماعات لتصميم إطار إقليمي للعمل يف القطاع الصحي من أجل 

الذي أقر بالتهديدات احملدقة  19-61ع . وجرت مواءمة هذا العمل مع القرار ج ص(3)محاية الصحة من تغرير املناخ 
اليت يفرضها تغرير املناخ على الصحة، وإنشاء والية عاملية لعمل منظمة الصحة العاملية والدول األعضاء على الصحة 

 وتغرير املناخ، ورسم جماالت العمل الرئيسية. 

بشأن  8-/ق55املتوسط القرار ش م/ل إ، أقرت الدورة اخلامسة واخلمسون للجنة اإلقليمية لشرق 2008ويف عام  .21
 الصحة وتغري املناخ. وتضمن القرار ما يلي على وجه التحديد:

 اعتماد إطار إقليمي لعمل القطاع الصحي يف الدول األعضاء من أجل محاية الصحة من آثار تغرير املناخ؛ 

 حثر البلدان على تنفيذ إطار العمل؛ 

  فعالة رفيعة املستوى لتعزيز القدرات املؤسسية من أجل محاية الصحة من حثر البلدان على إنشاء آليات تنسيق
آثار تغري املناخ وتيسري مشاركة قطاع الصحة يف العمليات الوطنية التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغرير 

 املناخ؛

 إدماج معلومات الرصد  حثر البلدان على إنشاء قدرات لإلنذار املبكر عن األمراض احلسراسة للمناخ عن طريق
 البيئي يف نظام املراقبة الصحية القائمة.

( القيادة والدعوة إىل وضع الصحة العامة على رأس 1وحدرد إطار العمل يف القطاع الصحي أربعة ركائز، وهي:  .22
 القطاعات اسرتاتيجيات العمل الوطين بشأن تغرير املناخ، مبا يف ذلك وضمان اعتماد سياسات إمنائية معززة للصحة يف

( وتقييم قابلية تأثر الصحة  وتعزيز تأهب النظم الصحية لتواكب العبء املتغرير لألمراض 2األخرى احملدِّدة للصحة؛ 
( وتنشيط الدور التنظيمي واإلشرايف والرقايب لوزارات الصحة من أجل حتسني خدمات الصحة 3احلسراسة للمناخ؛ 

وزارات الصحة من أجل تيسري العمل على محاية الصحة من آثار تغرير ( وإنشاء قدرات مؤسسية داخل 4البيئية؛ 
 املناخ.

، عمدت حكومات تونس واجلمهورية العربية السورية ولبنان إىل تصميم 8-/ق55ومنذ اعتماد القرار ش م/ل إ .23
اين إىل اتفاقية أطر عمل وطنية للصحة وتغرير املناخ، وأدرجت فصاًل عن الصحة وتغرير املناخ يف بالغها الوطين الث

األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغرير املناخ. كما أقدم كل من املغرب وتونس على إعداد اسرتاتيجيات تكيرف وطنية 
للصحة وتغرير املناخ، وأعدت مجهورية إيران اإلسالمية إطار عمل وطنيًا حلماية الصحة من آثار تغرير املناخ. ويف 

ة تأثر الصحة النامجة عن تغرير املناخ، كما أُعدرت اسرتاتيجية وخطة عمل وطنية األردن، أجري تقييم وطين لقابلي
للصحة وتغرير املناخ. وتلقرت أفرقة القوة العاملة الصحية األردنية املسؤولة عن إدارة األمراض احلسراسة للمناخ تدريباً 

 اع الصحي.على تقييم مدى القابلية للتأثر وأساليب التكيف من أجل تعزيز صمود القط
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، اعتمدت اللجنة اإلقليمية لشرق املتوسط يف دورهتا الستني اسرتاتيجيًة إقليميًة للصحة والبيئة 2013ويف عام  .24
(، سل طت الضوء على الصحة وتغري املناخ باعتباره أحد األولويات السبعة 5-/ق60)ش م/ل إ 2019-2014 للفرتة

تناول استجابة الصحة العامة لتغرير املناخ وتلوث اهلواء خالل  ، جرى2014للصحة البيئية يف اإلقليم. ويف عام 
 اجتماعات اللجنة اإلقليمية السابقة لدورهتا احلادية والستني، ومن خالل عقد عدة مشاورات إقليمية للخرباء كذلك.

البالغ  تصميم املرتسمات الُقطرية للمناخ والصحة اخلاصة ببلدان اإلقليميف نظمة امل شرعت، 2015ويف عام  .25
بلداً. وحىت اآلن، اسُتكملت املرتسمات الوطنية لكل من مجهورية إيران اإلسالمية وباكستان وتونس  22عددها 

. وأعربت بلدان أخرى عن اهتمامها باستهالل مرتسماهتا الوطنية، والعمل جاٍر (9)وعمان والكويت ومصر واملغرب 
 على ذلك.

دولة عضواً( على االتفاقات الدولية التفاقية األمم املتحدة اإلطارية لتغرير  18ووقعت مجيع بلدان اإلقليم تقريباً ) .26
املناخ وتشارك حاليًا يف عملياهتا امللزمة قانوناً، من قبيل إعداد البالغات الوطنية وتصميم التدابري وخطط العمل 

وى الُقطري يف عمليات مثل اإلبالغ الوطنية للتكيف. غري أن القطاع الصحي، حىت تارخيه، مل ينخرط متاماً على املست
 عن اآلثار الصحية لتغرير املناخ ويف تصميم تدابري احلماية الصحية الشاملة. 

وجيرى التعامل مع الصحة باعتبارها مسألة طرفية لتغرير املناخ، مما يعوق تصميم استجابة فعالة للصحة العامة يف  .27
ة، على سبيل املثال ال احلصر، التصدي هلا يف قطاع الصح . وتشمل التحديات اليت يتعني(10)الدول األعضاء 

( ونقص الشعور مبلكية عمليات تغرير املناخ 2( اخنفاض مستوى الوعي بالصلة القوية بني املناخ والصحة؛ 1يلي:  ما
ه ( وضعف القدرات املؤسسية يف قطاع الصحة اليت تكفل صمود3واإلشراف عليها واملشاركة فيها يف قطاع الصحة؛ 

( ونقص التمويل واملوارد الالزمة لتصميم 4أمام تغرير املناخ ومشاركته يف النقاشات الدولية/الوطنية املتعلقة باملناخ؛ 
 استجابة قطاع الصحة لتغرير املناخ. 

 ل مقترح بشأن الصحة وتغير المناخإطار عم

 مكونات: 4( لتصميم استجابة وطنية للصحة العامة إزاء تغرير املناخ من 1يتألف اإلطار املقرتح )امللحق  .28

 .سياسة احلوكمة واملشاركة لتوفري احلماية الصحية من تغرير املناخ 

  الرقابة القوية واإلنذار املبكر واالستجابة لآلثار الصحية  –النظم الصحية القادرة على التكيف تغرير املناخ
 احلسراسة للمناخ.

  إدارة التدخالت الصحية البيئية وخدماهتا وحمدداهتا.تعزيز 

 .تعبئة الدعم من أجل تصميم استجابة للصحية العامة إزاء تغرير املناخ 

 19-61ويبين اإلطار على االلتزامات القائمة بشأن الصحة وتغري املناخ اليت اعتمدهتا القرارات ج ص ع .29
التاسعة والثالثني  إىل جانب تلك اليت اعتمدها اجمللس التنفيذي يف دورته 5-/ق60وش م/ل إ 8-/ق55م/ل إ وش

 2014. وأُعد اإلطار يف ضوء نتائج املؤمترين العامليني ملنظمة الصحة العاملية للصحة واملناخ يف عامي بعد املائة
 .2008، مع مراعاة خربات الدول األعضاء يف اإلقليم منذ عام 2016و

قرتح أساسًا املسؤولني واملتخصصني واملديرين يف قطاع الصحة العامة. ويتمثل اهلدف منه ويستهدف اإلطار امل .30
يف توفري توجيهات تقنية وعلى مستوى السياسات بشأن برامج الصحة العامة، وزيادة قدرات وزارات الصحة على 

صانعي القرار يف القطاعات  محاية الصحة يف مناخ متقلب ومتغري. ومن املفرتض أيضًا أن يسهم اإلطار يف تعبئة
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األخرى ذات الصلة بالصحة مثل قطاعات الغذاء واملياه واإلصحاح والبلديات والطاقة والنقل وإدارة الطوارئ. 
 مسارات العمل يف اإلطار املقرتح. 1ويوضح الشكل 

ية بصورة أفضل من توقع وبتنفيذ املكونات األربعة الرئيسية احملد دة يف اإلطار، ستتمكن نظم الصحة العامة الوطن .31
املخاطر الصحية املتصلة باملناخ والوقاية منها واالستعداد هلا وإدارهتا. وعلى وجه التحديد، ينبغي للبلدان اليت هي 
بصدد تصميم املكون الصحي خلطط التكيف الوطنية اخلاصة هبا ومسامهاهتا احملددة وطنيًا مبوجب اتفاقية األمم 

غرير املناخ أن تستخدم اإلطار كأداة لتصميم استجابة شاملة للمخاطر اليت يفرضها تقلرب املتحدة اإلطارية بشأن ت
املناخ على املدى القصري وتغرير املناخ على املدى البعيد. كما يراعي اإلطار احلاجة لضمان االتساق مع سائر 

-2015خماطر الكوارث للفرتة االتفاقات احلكومية الدولية ذات الصلة، مبا يف ذلك إطار عمل سنداي للحد من 

 .2030وخطة التنمية املستدامة لعام  2030
 

Direct exposures

Indirect exposures

• Changes in water, air, 

food quality, vector 

ecology, ecosystems, 

agriculture, industry 

and settlement 

• Destruction of  

human habitat and 

health  infrastructure

Social and 

economic 

disruption

Climate 

change

Health impacts

• Illness and death 

from heat waves

• Illness and death 

from  extreme 

weather

• Food- and 

waterborne 

diseases

• Vector-borne 

diseases

• Illness and death 

from air pollution

• Malnutrition

• Allergies

Enhanced management 

of  environmental 

health interventions 

Climate-resilient  

health system, 

early warning and 

response 

Weather changes

• Temperature rise 

• Heath waves

• Extreme weather

• Precipitation 

change

Governance, policy 

and engagement

Mobilize support for health 

action on climate change

Pathways by which climate affects health

Adaptation measures to interrupt pathways and 

protect health 

Climate mitigation  measures to curb climate change 

emissions 

 مسارات العمل على الصحة وتغري املناخ  1الشكل 

 االستنتاجات 

منظمة الصحة العاملية يف ظل قيادة  مثة زخم متزايد على املستوى العاملي للعمل على مسألة الصحة وتغري املناخ .32
القطاع الصحي. ولعل املكانة البارزة اليت تشغلها الصحة العامة يف امليدان الدويل لتغرير املناخ  يف ستجابةجهود اال

والتنمية املستدامة، كما ظهر يف اتفاق باريس ومؤمتري األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغرير املناخ 
ن والثالث والعشرين، تدلر على الوعي باحلاجة حلماية الصحة من تغرير املناخ. ومتثرل الصحة واملناخ جمال الثاين والعشري

عمل آخذًا يف التزايد يف مجيع أقاليم املنظمة، ويرتبط ارتباطًا وثيقًا خبدمات املياه واإلصحاح، وجودة اهلواء، والطاقة، 
والتغذية.  إال أن محاية الصحة من تغرير املناخ ال تزال تشكرل مسألة والتوسع احلضري، واإلسكان، والنقل، والغذاء 

 بالنسبة لقطاع الصحة يف اإلقليم. ثانوية
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ويهدف اإلطار املقرتح إىل بناء قدرة النظم الصحية على الصمود يف مواجهة تغرير املناخ عن طريق وضع خطة  .33
قطاع الصحة وسائر القطاعات ذات الصلة يف البلدان. ويف عمل إلدماج استجابة الصحة العامة إزاء تغرير املناخ يف 

ثته يف دورهتا اخلامسة  هذا الصدد، يبين اإلطار املقرتح على العمل الذي أقرته اللجنة اإلقليمية لشرق املتوسط وحدر
بلية واخلمسني. وسيجرى تصميم اإلجراءات لكل دولة عضو مبا يناسبها للتجاوب مع عملية وضع خرائط ُقْطرية لقا

 التأثر بتغرير املناخ وما يقابلها من نظم تكيف وختفيف. 

توفري دعم منسق وتقين من منظمة الصحة العاملية على مجيع املستويات.  بوسيستلزم تنفيذ إطار العمل املقرتح  .34
ل بغية تعزيز لمنظمة توفري الدعم فيما يتعلق بتيسري الشراكات والوصول إىل املوارد املالية وآليات التمويلكما ميكن 

 استجابة النظم الصحية لتغرير املناخ.

ومن األمهية مبكان تنفيذ اإلطار على املستوى الوطين ورصد التقدم احملرز وتبادل اخلربات. وتوفرر املرتسمات  .35
وكميًا لإلبالغ نظمة وأمانة االتفاقية اإلطارية بشأن تغرير املناخ، نظامًا منهجيًا املالُقْطرية للمناخ والصحة، اليت أعدهتا 

بالتقدم احملرز على املستوى الوطين فيما يتعلق بالصحة وتغرير املناخ. واللجنة اإلقليمية مدعوة العتماد إطار العمل 
  .2021-2017 بشأن الصحة وتغري املناخ للفرتة
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 إطار العمل المقترح بشأن الصحة وتغير المناخ في إقليم شرق المتوسط -1الملحق 

 الدعم المقّدم من منظمة الصحة العالمية اإلجراء المنتظر من البلدان اتخاذه االستجابة االستراتيجيةهدف 
 احلوكمة والسياسات واملشاركة حلماية الصحة من تغرير املناخ

 الحوكمة
إسناد مسؤولية تيسري وتنسيق تصميم 
استجابة الصحة العامة إزاء تغرير املناخ 

 بالصحة وتغرير املناخجلهة اتصال معنية 

إرساء مسؤولية حمددة وآلية قانونية للمساءلة داخل وزارة 
الصحة من أجل محاية الصحة من تغرير املناخ داخل قطاع 

 الصحة وخارجه.
تعيني جهة اتصال وطنية للصحة وتغرير املناخ لديها 

صالحيات حمددة بوضوح وخمصرصات من امليزانية لتنسيق 
 إزاء تغرير املناخ.استجابة قطاع الصحة 

إرساء طريقة تنسيق للكيان العامل كجهة اتصال للصحة 
واملناخ لتوجيه تصميم االستجابة الصحية إزاء تغرير املناخ 

 وتنفيذها. 

توفري التدريب وبناء القدرات املؤسسية لكيانات 
 معينة تعمل كجهة اتصال للصحة واملناخ.
س تبادل الطرائق واخلربات ذات الصلة والدرو 

املستخلصة من سائر الدول األعضاء اليت لديها  
 كيانات تعمل كجهة اتصال للصحة واملناخ.

 السياسات
إعداد سياسة وخطة عمل وطنية بشأن 

الصحة وتغرير املناخ وإدماجهما يف 
االسرتاتيجية والسياسة الوطنية للصحة 

 العامة.

إعداد سياسة واسرتاتيجية وخطة عمل وطنية بشأن 
 رير املناخ. الصحة وتغ

إدماج سياسة وخطة عمل الصحة وتغرير املناخ يف 
 االسرتاتيجية والسياسة الوطنية للصحة العامة. 

تبادل املبادئ التوجيهية واالسرتاتيجيات 
واخلربات والدروس املستخلصة من الدول 

األعضاء األخرى فيما يتعلق بإعداد سياسة 
 وخطة عمل وطنية بشأن الصحة وتغرير املناخ.

 المشاركة
إدماج السياسة وخطة العمل الوطنية 
للصحة وتغرير املناخ بشكل مالئم يف 

سياسة تغرير املناخ وخطط العمل الوطنية 
 للتكيف مع تغرير املناخ وختفيف آثاره.
انضمام جهة االتصال الوطنية املعينة 
بشأن الصحة وتغرير املناخ إىل عضوية 

الوفد الوطين يف مؤمتر األطراف يف 
اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغرير 

 املناخ.
إجراء تقييمات األثر الصحي لتدابري 

التكيف مع تغرير املناخ وختفيف آثاره يف 
 ثالثة من القطاعات احملدِّدة للصحة.

إدماج السياسة وخطة العمل الوطنية للصحة وتغرير املناخ 
شأن يف السياسة وخطط العمل الوطنية لتغرير املناخ ب

 التكيف مع تغرير املناخ وختفيف آثاره. 
متثيل وزارة الصحة متثيالً مالئماً يف العمليات الرئيسية 

لتغرير املناخ على مجيع املستويات )مثالً اجتماعات اتفاقية 
األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغرير املناخ، ومفاوضات 

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

)للقطاعات احملدِّدة للصحة(، حتدد فيها أدوار 
ومسؤوليات معينة يف تقييم اآلثار والفوائد الصحية 

 لسياسات التكيف مع تغرير املناخ وختفيف آثاره. 

تبادل املبادئ التوجيهية واالسرتاتيجية واخلربات 
ول األعضاء والدروس املستخلصة من الد

األخرى املتعلقة بإعداد آلية وطنية للتعاون بني 
 القطاعات بشأن الصحة وتغرير املناخ. 

 الرقابة القوية واإلنذار املبكر واالستجابة  –النظم الصحية القادرة على التكيف مع تغرير املناخ 
 الرقابة ونظم املعلومات الصحية:

الصحة بتغرير  استكمال تقييم قابلية تأثر
استناداً إىل  املناخ وحتديثه كل سنتني

 البيرنات املستجدة
مشول نظم املعلومات الصحية البيانات 
املتعلقة بقابلية تأثر الصحة بتغرير املناخ 

 واالستجابة هلا. 
إنشاء نظام لإلنذار املبكر باملخاطر 

 الصحية املرتبطة باملناخ. 

تغرير املناخ وتقييم إجراء تقييم لقابلية تأثر الصحة ب
االستجابة القائمة وخيارات التكيف يف قطاع الصحة )أي 

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

 وتصميم نظم اإلنذار املبكر املتعلقة باملناخ. 
توسيع التغطية اجلغرافية والسكانية واملومسية لربامج 

اإلشراف والرقابة على الصحة من األمراض احلسراسة 
 للمناخ. 

توفري التدريب وبناء القدرات املؤسسية على 
تقييم املخاطر املناخية والرصد والرقابة واإلنذار 

 املبكر وقابلية للتأثر.
االطالع على عملية تصميم طرائق نظم 

املعلومات الصحية ذات الصلة من الدول 
 األعضاء األخرى. 
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 الدعم المقّدم من منظمة الصحة العالمية اإلجراء المنتظر من البلدان اتخاذه االستجابة االستراتيجيةهدف 
 االستجابة والربامج الصحية:

تنقيح اخلطط االسرتاتيجية وإجراءات 
التشغيل اخلاصة بربامج الصحة الوطنية 

 من أجل التصدي للمخاطر املناخية 

حتديث اخلطط االسرتاتيجية لربامج الصحة الوطنية املتعلقة 
نتائج  باألمراض احلسراسة للمناخ، مع الوضع يف االعتبار

 لصحة تقييم قابلية تأثر ا
تنقيح إجراءات التشغيل املعيارية يف نظام الصحة العامة 

لالستجابة ملخاطر املناخ عن طريق إجراء تدخالت 
 الربامج الصحية.

تبادل مواد التوعية والقواعد واملعايري 
 والتدخالت املتعلقة بقضايا الصحة واملناخ.

االستجابة والقوة العاملة يف جمال 
 الصحة:
من القوة العاملة بوزارة  %70تدريب 

الصحة املشاركة يف برامج الصحة املراعية 
للمناخ على التعامل مع اآلثار الصحية 

 لتغرير املناخ واالستجابة هلا. 
وضع خطط طوارئ هبدف االستجابة 

 للصدمات املناخية

تطوير قدرات املوارد البشرية من خالل تدريب العاملني يف 
التعليمية وتدريبهم تدريباً مهنياً اجملال الصحي على املناهج 

لضمان جتهيز عدد كاٍف من العاملني يف اجملال الصحي 
 للتعامل مع املخاطر الصحية اليت يفرضها تغرير املناخ.

تعزيز قدرات التأهب التنظيمي، مع وضع خطط طارئة 
للنشر واالستجابة )على املستويات الوطنية واإلقليمية 

ت واألزمات املناخية احلادة، والوطنية( يف حالة الصدما
من قبيل ظواهر الطقس القاسية )مثل الفيضانات ونوبات 
اجلفاف وموجات احلرارة وما إىل ذلك( وما ينتج عنها من 

 حاالت تفشي األمراض.

توفري توجيهات بشأن إعداد وتنفيذ املناهج 
التعليمية والتدريب املهين للعاملني يف اجملال 

  املناخ.الصحي بشأن الصحة وتغرير 
تبادل اخلربات والقواعد واملعايري واخلطط املتعلقة 

 باستجابات الصحة واملناخ.
تبادل اخلربات والقواعد واملعايري واخلطط املتعلقة 

 باستجابات الصحة واملناخ.

االستجابة والبنية التحتية والتكنولوجيات 
 املتعلقة بالصحة:

إجراء تقييم وطين لقدرة البىن التحتية 
 ى الصمود يف مواجهة تغري املناخ.عل

تنقيح املعايري الوطنية ورموز البناء 
اخلاصة بالبنية التحتية والتكنولوجيات 

الصحية يف ضوء قابلية التأثر بتغري 
 املناخ. 
من مرافق الرعاية الصحية  %50جتهيز 

ببنية حتتية قادرة على التكيف مع تغري 
 املناخ وخدمات داعمة.

ي هلشاشة املرافق الصحية والبنية التحتية إجراء تقييم منهج
 تنبؤات املخاطر املناخية.يف ضوء 

تنقيح املواصفات حبيث تتضمن توقعات املخاطر املناخية 
يف حتديد املواقع والبناء واألداء والعمل وإمدادات الطاقة 

 اإلصحاح يف مرافق الرعاية الصحيةواملياه وخدمات 
لمرافق الصحية لزيادة حتسني جتهيزات البنية التحتية ل

الكفاءة التشغيلية وخفض األثر البيئي واستمرار اخلدمات 
الصحية من أجل التصدي لظواهر الطقس القاسية 

والتغلب عليها )مثاًل، استخدام الطاقة املتجددة وإعادة 
 استعمال املياه، إخل(.

تبادل املواصفات والقواعد واملعايري اخلاصة 
لقادرة على الصمود أمام مبرافق الرعاية الصحية ا

 تغري املناخ.
توفري إرشادات بشأن تعميم مراعاة البيئة يف 

 القطاع الصحي
تيسري إقامة الشبكات مع املبادرات العاملية 

 )مثالً، مبادرة الرعاية الصحية دون ضرر(
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 الدعم المقّدم من منظمة الصحة العالمية اإلجراء المنتظر من البلدان اتخاذه االستجابة االستراتيجيةهدف 
 حتسني إدارة تدخالت الصحة البيئية

التنظيمية والرقابية لوزارة الصحة  األدوار
 يف إدارة الصحة البيئية:

إنشاء قاعدة للبيرنات الصحية لدعم 
إعداد اللوائح الوطنية املتعلقة بإدارة 

خدمات الصحة البيئية )مثالً إمدادات 
 املياه واإلصحاح وسالمة األغذية، إخل(.

إدماج محاية الصحة العامة وتعزيزها 
لوائح والسياسات إدماجاً سليماً يف ال

الوطنية املتعلقة خبدمات الصحة البيئية 
 وحمدداهتا.

تعزيز الدور الرقايب لوزارة الصحة يف 
اإلدارة املتكاملة خلدمات الصحة البيئية 

 وحمدداهتا.

مجع وحتليل املعلومات املتعلقة باملخاطر البيئية والنتائج 
 الصحية.

ية مع نظم ربط وإدماج برامج رصد وتقييم املخاطر البيئ
 الرقابة الصحية.

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

وجودة اهلواء، ونظام الغذاء، واإلسكان، والنقل، والطاقة، 
وإدارة النفايات، واملرافق الصحية( لضمان توفري احلماية 

 دي لتغرير املناخ.الصحة وتعزيزها أثناء التص
احلفاظ على رقابة مستقلة من قبل وزارة الصحة لتقييم 

آثار الفعالية واالمتثال واآلثار الصحية خلدمات الصحة 
البيئية اليت تديرها قطاعات أخرى )مثل مياه الشرب 

واإلصحاح واألمن الغذائي وإدارة املواد الكيميائية، وما إىل 
 ذلك(.

املعايري تبادل اخلربات والقواعد و 
الدولية/اإلقليمية بشأن برامج الرصد والتقييم 

املتعلقة باملناخ واألرصاد اجلوية والبيئة مع نظم 
 اإلشراف الصحي.

 تعبئة الدعم لتصميم استجابة للصحة العامة إزاء تغري املناخ
 التعبئة

تأمني موارد مالية وبشرية حلماية 
 الصحة من تغرير املناخ.

وبشرية لقطاع توافر موارد مالية 
الصحة من أجل إجراء حتليالت األثر 

الصحي والفوائد املشرتكة خليارات 
اإلجراءات املتعلقة باملناخ يف 

 القطاعات احملدِّدة للصحة.

تعبئة املوارد املالية والبشرية لدعم االستجابة الصحية إزاء تغرير 
 .املناخ يف الوظائف الرئيسية للصحة العامة

الية لدعم القطاع الصحي يف تقييم الفوائد تعبئة املوارد امل
املشرتكة لإلجراءات املتعلقة باملناخ يف القطاعات األخرى 
احملدِّدة للصحة، ولتحديد اإلجراءات املتعلقة باملناخ اليت 

 حتقق أعظم فوائد للصحة.

تبادل الشبكات واخلربات الدولية/اإلقليمية 
لصحة من املتعلقة بتعبئة املوارد الوطنية حلماية ا

تغرير املناخ يف قطاع الصحة والقطاعات 
 األخرى.

توفري املشورة لصانعي القرارات و برامج تطوير 
التدريب وبناء القدرات للموظفني املتخصصني 

 ذوي الصلة.

من آليات التمويل الدولية  االستفادة
)مثل الصندوق األخضر للمناخ( من 

أجل إجراء تدابري التكيف الصحي 
 ومشاريع ختفيف األثر.

االستفادة من فرص التمويل الدويل وآلياته )مثل  تيسري
الصندوق األخضر للمناخ( لنشرها على تدابري التكيف 
الصحي ومشاريع ختفيف األثر، مبا يف ذلك املسامهات 

 احملددة وطنياً.

تبادل الشبكات الدولية/اإلقليمية واملقرتحات 
املتعلقة بتعبئة األموال من اآلليات النقدية 

 الدولية.
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