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  ٦٢/١١ج   والستون  الثانية جمعية الصحة العالمية       
  ٢٠٠٩مارس /  آذار٦   من جدول األعمال المؤقت ٧-١٢البند 

  A62/11   
  
  
  

   المناخ والصحةتغير
  
  

  تقرير من األمانة
  
  
م المنـاخي    اآلراء العلمية على الصعيد العالمي على أن احترار النظـا          هناك توافق قوي ومتعاظم في      -١

 طلبـت جمعيـة الـصحة       المتاحةنات  وفي ضوء البي  . حقيقة مفروغ منها وعلى أنه يؤثر على صحة اإلنسان        
 أن تتـشاور مـع      جملة أمور منها  ،  ١٩-٦١ج ص ع   في قرارها     إلى المديرة العامة،   العالمية الحادية والستون  

لتقـدير  دمه المنظمة إلى الدول األعضاء      تعزيز الدعم التقني الذي تق    لخطة عمل   " إعداد   بشأنالدول األعضاء   
  ". ظم الصحية الصحة والنُفي المناخ تغير آثار ومواجهة

  
طر العمل  قرارات اللجان اإلقليمية وُأوعليه تم إعداد خطة عمل تستند إلى عملية تشاورية تؤسس على  -٢

 ١ بلداً ٢٢نياً وفي اجتماع حضره      قدمتها الدول األعضاء إلكترو     التي قتراحاتاالاإلقليمية، وهي تتضمن كذلك     
 وقد تـم    ).٢٠٠٨أكتوبر  /  تشرين األول  ١٠ و ٩جنيف،  ( للمنظمة   من البلدان التي عينها المديرون اإلقليميون     

 المقترحة وتعديلها من قبل المجلس التنفيذي في دورته الرابعة والعشرين بعد المائـة              ٢استعراض خطة العمل  
  ٢٠٠٩.٣ير ينا/ المعقودة في كانون الثاني

  
مـن  وهي عبارة عن إطار لعمل األمانة يراعي المناخات السائدة في كل دولة             وتتمحور خطة العمل      -٣

الدول األعضاء وثقافات تلك الدول ومستويات تنميتها االجتماعية االقتـصادية ونُظمهـا الـصحية وأحوالهـا                
 الحاليـة   سـتراتيجية ي للخطـة اال   طار الزمن اإل ضمنوستُنفذ  . حول أربعة أغراض  الصحية ومواطن ضعفها    

في (الصحة  المحدقة ب وتركز خطة العمل بشكل أساسي على المخاطر البيئية         . ٢٠١٣-٢٠٠٨المتوسطة األجل   
 تغيـر ، ولكن هناك عدة إجراءات تقتضي دمج االعتبارات المتعلقـة ب          ) بالتحديد ٨ستراتيجي  الإطار الغرض ا  

  . بالفعلال يجري النهوض بها أخرى، وهي أعماستراتيجيةالمناخ في أغراض 
  

  هدف الخطة العام
  
  :هدف خطة العمل ما يليستت  -٤

ظم الصحية في جميع البلدان، والسيما البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل            دعم النُ   •
 تغيـر سرعة التأثر ب   ورصد   تقديروالدول الجزرية الصغيرة، وذلك من أجل تعزيز قدراتها على          

  ؛ومخاطره وآثاره في مجال الصحةالمناخ 
                                                           

صين، كوستاريكا، الدانمرك، الـسلفادور، ألمانيـا، الهنـد، إيطاليـا، األردن،            بنغالديش، بربادوس، البرازيل، ال       ١
   سبانيا، المملكة المتحـدة    أمان، بولندا، جمهورية كوريا، االتحاد الروسي، ساموا، صربيا،         مدغشقر، ملديف، النرويج، ع

  .يرلندا الشماليةألبريطانيا العظمى و
  .١٢٤/١١م تالوثيقة     ٢
  .٤، الملحق ١/سجالت/ ١٢٤/٢٠٠٩م ت انظر الوثيقة    ٣
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  ؛تأثراًفئات ال أسرعحماية صحة اإلنسان، وخصوصاً الكفيلة بجراءات اإل واالستراتيجياتتحديد   •

  . المعارف والممارسات الجيدةتبادل  •
  

  األغراض واإلجراءات
  

   الوعيإذكاء -١الغرض 
  
الالزمـة فـي    تدابير  الاتخاذ  عمل على   تسريع ال  المناخ على الصحة من أجل       تغير الوعي بآثار    إذكاء  -٥

 تغيير  أن يحفز ويسهل   المناخ وآثاره على الصحة      تغير تحسين فهم مخاطر     ومن شأن .  الصحة العمومية  مجال
 تحسين الوعي   وسيساعد. تقليل انبعاثات غازات الدفيئة    من أجل     لإلجراءات المتخذة  السلوكيات ودعم المجتمع  

 االستراتيجيات الـسريعة والـشاملة     على االضطالع بدور قيادي في دعم        حةالمهنيين العاملين في قطاع الص    
  .سرعة التأثر والتي تعزز الصحة وتحد من ٢،ثار والتكيفاآل ١لتخفيف

  
  اإلجراءات

  
  . أدناهاإلجراءين الواردينستتخذ األمانة   -٦
  

حمـالت إذكـاء     إعداد األدوات واإلرشادات والمعلومات وحزم مواد التدريب لـدعم            ١-١اإلجراء  
  . المناخ على الصعيدين الوطني واإلقليميتغيرالوعي والدعوة الرامية إلى حماية الصحة من 

  
إعداد وسيتم  .  المهنيين الصحيين  وخصوصاًسوف يستهدف هذا اإلجراء فئات السكان على اختالفها،           -٧

التعاون مـع   ر، كاألطفال والمسنين، ب   حزم مواد التعليم الموجهة لعامة الجمهور، والسيما الفئات السريعة التأث         
  .السلطات الوطنية والمنظمات غير الحكومية

  
 إعداد وتنفيذ حملة عالمية إلذكاء الوعي والدعوة تستهدف وضع الصحة فـي صـميم        ٢-١اإلجراء  

  . المناخ والتكيف معه على المستوى الدوليتغيربرنامج العمل الخاص بتخفيف آثار 
  
الجارية مـن   خالل المفاوضات   بعين االعتبار تماماً     موضوع الصحة    أخذ ضمان    هذه الحملة  تستهدف  -٨

 المقـرر    المنـاخ  تغيراتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن       للمؤتمر الخامس عشر لألطراف في       أجل التحضير 
مي لسكان وراس دور كل من ا    الحملة توضيح    تستهدفكما  . ٢٠٠٩ديسمبر  / عقده بكوبنهاغن في كانون األول    

 التـدابير المتـصلة بالـصحة       وما يلزم أن يتخذه كل منهم من اإلجراءات لتنفيذ        السياسات والجهات األخرى    
وقيـاس الفوائـد    وسيتم في هذا الصدد توضـيح       . تقليل انبعاثات غازات الدفيئة   والرامية إلى تعزيز التكيف و    

وسـوف  .  من قبيل إنتاج الطاقة والنقل      مختلف الخيارات المتاحة في مجاالت     المترتبة بالنسبة إلى الصحة على    
وسـيجري بنـشاط    .  المتعددة الوسـائط   اآلليات ابتكارية بشأن    نهوجاً كما ستتبع    ، الحملة أساليب معيارية   تتبع

  . فئات الشباب والمنظمات غير الحكومية المعنيةإشراك

                                                           
وهـي  ،  الحد من تأثير اإلنسان في النظام المنـاخي       الرامية إلى   جراءات  اإلفي هذا السياق    " تخفيف"يعني مصطلح       ١

  .لى تقليل انبعاثات غازات الدفيئة، أو تعزيز إزالتها من الغالف الجوي الرامية إستراتيجياتأساساً اال
في هذا السياق التكيف داخل النظم الطبيعية أو البشرية على سبيل االسـتجابة للمثيـرات               " يفالتك"يعني مصطلح       ٢

  . أو آلثارها على نحو يخفف الضرر الواقع أو يغتنم الفرص المفيدة الفعلية أو المتوقعةالمناخية
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ع الصحة على كـل     الدخول في شراكات مع سائر منظمات األمم المتحدة ومع قطاعات غير قطا            -٢الغرض  
 في صـميم الـسياسات      من الصعيد الوطني واإلقليمي والدولي لضمان وضع حماية الصحة وتعزيز الصحة          

   المناخ والتكيف معهتغيرالمتعلقة بتخفيف آثار 
  
وسوف يستدعي هذا األمر أن يـضطلع       .  إقامة الشراكات على جميع المستويات     سيجري العمل على    -٩

والتأثير في الـسياسات    ،  عبر جميع القطاعات  دور القوامة في تعزيز ترابط السياسات       قطاع الصحة العمومية ب   
  .واإلجراءات التي يمكن أن تفيد الصحة

  
  اإلجراءات

  
  .ستتخذ األمانة ثالثة إجراءات في هذا الصدد  -١٠
  

المشاركة في اآلليات المناسبة وأنشطة التنسيق ذات الصلة داخـل منظومـة األمـم                ١-٢اإلجراء  
  .المتحدة

  
 المنـاخ   تغيـر سيولى اهتمام خاص لبرنامج عمل نيروبي التابع التفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن               -١١

وستعمل األمانة على ضمان مراعاة الـشواغل  .  والتكيف معه به المناخ والقابلية للتأثر تغيروالمتعلق بتأثيرات   
  .يص الموارد وأنشطة التوعيةالصحية مراعاة تامة في عملية اتخاذ القرار وتخص

  
اضطالع المنظمة بدور القوامة مع سائر القطاعات ومنظمات األمـم المتحـدة ذات     ٢-٢اإلجـراء   

  .الصلة
  

سيتم تعزيز التعاون مع القطاعات األخرى من خالل إعداد أدوات ومواد إعالمية محـددة لتوضـيح                  -١٢
فيما يخص تعزيز الـصحة     ) في قطاعي النقل والطاقة مثالً    (األثر الذي يمكن أن تحققه مختلف خيارات التنمية         

ستلبي الحاجة إلـى    ) كالزراعة وإدارة الطوارئ  (كما أن المشاريع المشتركة مع القطاعات األخرى        . وحمايتها
  .التعاون بين القطاعات لتحسين مستوى فعالية استجابات التكيف

  
 والمشورة لتتسنى له المشاركة بفعالية فـي        تزويد قطاع الصحة بالمعلومات واألدوات      ٣-٢اإلجراء  

  .اآلليات الوطنية واإلقليمية والدولية
  

 من الضروري أن يكفل ممثلو قطاع الصحة دمج الشواغل الصحية كما ينبغي فـي بـرامج العمـل                   -١٣
يـف   اإلقليمية والدولية للتكيـف وتخف     وفي االستراتيجيات  اللجان الوطنية    الوطنية الخاصة بالتكيف وفي عمل    

وستتولى األمانة تزويد الدول األعضاء بالمعلومات والبيانات وأدوات الدعوة لـدعم إعـداد الوثـائق               . اآلثار
 استراتيجيةبل الحصول على الموارد وإدراج موضوع الصحة بطريقة         طري وتيسير س  الالزمة على الصعيد القُ   

  .في السياسات الوطنية والدولية الحالية والمقبلة
  

  إعداد البينات العلميةيز ودعم  تعز-٣الغرض 
  

واآلثـار المحتملـة فـي      معارفنا، والسيما فيما يخص اآلثار الحالية       في   الكبيرة   الثغراتهناك بعض     -١٤
 والسمات التي تميز الفئات     ،هذه المخاطر ب السكان   سرعة تأثر  ومدى   ، المناخ تغيرلمخاطر المرتبطة ب  المستقبل ل 

 لرصد وتقيـيم معـايير      األفيد والمؤشرات   ،إدارة الطوارئ نُظم  رصد واإلنذار و  ظم الت  ونوع نُ  السريعة التأثر، 
 فيما يتعلق بتعزيز الـصحة      اآلثار، فضالً عن مستوى الفعالية النسبية لمختلف سياسات التكيف وتخفيف           العمل

  .وحمايتها
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  اإلجراءات
  

  .ستنفذ األمانة سبعة إجراءات في هذا الصدد  -١٥
  

 المناخ والتنبؤ به في الـسنوات المقبلـة باتبـاع      تغيرء المرض الناجم عن     تقدير عب   ١-٣اإلجراء  
  .النهوج القائمة والجديدة

  
ستعمل األمانة عن كثب مع سائر الهيئات العلمية المعنية من أجل تحديث التقديرات الـسابقة وإدراج                  -١٦

جري تنقـيح وتحـسين األدوات      وسـي . حصائل جديدة غير مباشرة لم تُؤخذ في الحسبان في الحسابات السابقة          
  .القائمة لتيسير عملية تطبيق الحصائل على كل من المستوى اإلقليمي والوطني والمحلي

  
اسـتعراض وتطـوير المنهجيـات والمبـادئ التوجيهيـة بـشأن الـسبل الكفيلـة                  ٢-٣اإلجراء  

ـ   المناخ على كل مـن المـستو       تغيرالتأثر باآلثار الصحية الناجمة عن       سرعة بتقييم ي والـوطني   ـى المحل
  .واإلقليمي

  
إن تقديرات سرعة التأثر تحسن فهم المخاطر الحالية والمقبلة المحدقة بالصحة، مع ما يكتنف ذلك من                  -١٧

كما تيسر التقديرات عملية تحديد التدخالت التي يمكن أن تخفف الضغط على المحددات الـصحية               . عدم اليقين 
  . إزاءه، وتعزز القدرة على التأهب للطوارئ ومواجهتهاالحساسة للمناخ، وتزيد مرونة السكان

  
إقامة مركز لتبادل االستراتيجيات القائمة لحماية الصحة في الدول األعضاء وإتاحـة              ٣-٣اإلجراء  

  .وتقييم الفعالية النسبية بما في ذلك المردودية. المعلومات على نطاق واسع
  

وثمة حاجة إلى توثيق هذه     . تراتيجيات واإلجراءات أو تخطيطها   يقوم بعض البلدان واألقاليم بتنفيذ االس       -١٨
  .التطورات ونشرها وتبادلها وتقدير مدى فعاليتها

  
دعم ورصد البحوث المجراة من أجل تحسين المعارف المتعلقة بالـصحة العموميـة               ٤-٣اإلجراء  

  .هذه المخاطر المناخ على الصحة وبشأن أنجع التدخالت الالزمة إلدارة تغيربشأن مخاطر 
  

عقدت المنظمة عملية تشاور رسمية مع كبار الباحثين وهيئات منظومة األمم المتحدة والمنظمات غير                -١٩
  الحكومية والجهات المانحة، وحددت مجاالت األولوية للبحوث المقبلة تحت العنـاوين المحـددة فـي القـرار            

الشركاء المعنيين على إنشاء اآلليات الماليـة       وستعمل المنظمة مع هذه الجهات وغيرها من        . ١٩-٦١ج ص ع  
وآليات التنسيق الالزمة لسد الثغرات المحددة في المعارف وبناء ما يلزم من قدرات فـي مجـال البحـوث،                   

  .وخصوصاًً في البلدان النامية
  

تقدير أثر سياسات التكيف وتخفيف اآلثار على الصحة في القطاعات األخرى وتحديد              ٥-٣اإلجراء  
  .ع اإلجراءات التي يحتمل أن تفيد الصحةأنج
  

تتأثر صحة اإلنسان تأثراً مباشراً بالخيارات التي تتوصل إليهـا القطاعـات األخـرى، مـن قبيـل                    -٢٠
ومن شأن توضيح اآلثـار الـصحية المترتبـة علـى القـرارات             . الطاقة وقطاع الزراعة وقطاع النقل     قطاع
ف اآلثار والتكيـف، ووضـع األدوات الالزمـة لتقييمهـا علـى             تتخذها هذه القطاعات فيما يخص تخفي      التي
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الصعيد اإلقليمي والوطني والمحلي، أن يدعما تحقيق الفوائد الـصحية وتالفـي المخـاطر المحدقـة                 من كل
  .بالصحة

  
 المناخ داخل نظـم     تغيرتحديد ووضع المؤشرات لرصد الحصائل الصحية المتصلة ب         ٦-٣اإلجراء  

  .الترصد
  

نُظم الترصد القائمة لالستعراض بغية تحديد المؤشرات التي يمكن استخدامها لتحديد وتقدير            ستخضع    -٢١
وسيتم اقتـراح   .  المناخ ومدى فعالية اإلجراءات المتخذة في هذا المضمار        تغيرالمخاطر الصحية الناجمة عن     

  .مؤشرات جديدة عند اللزوم
  

نية على إجراء تقدير دولـي شـامل للتكـاليف       العمل مع سائر المنظمات العلمية المع       ٧-٣اإلجراء  
 المناخ على الصحة في إطار مختلف سيناريوهات اتخاذ إجراءات التكيـف            تغيراالقتصادية ذات الصلة بآثار     

وتزويد الدول األعضاء بالوسائل الالزمة إلجراء هذه التقـديرات         . جراءاتاإلأو عدم اتخاذ    / وتخفيف اآلثار و  
  .على المستوى الوطني

  
استعراض و) ٢٠٠١( المناخ   تغيرلفريق الحكومي الدولي المعني ب    أوضح كل من تقرير التقييم الرابع ل        -٢٢

 المناخ في المجتمع    تغيراآلثار االقتصادية المترتبة على     ) ٢٠٠٦ ( المناخ تغيرشتيرن بشأن اآلثار االقتصادية ل    
ثل لآلثار الصحية أن يعود بالفائـدة علـى         ومن شأن إجراء تقييم مما    . ككل وفي بعض القطاعات االقتصادية    

 المناخ والتكيـف    تغيرعملية وضع السياسات وتدعيم الحجج المؤيدة التخاذ ما يلزم من إجراءات لتخفيف آثار              
  .معه

  
 المناخ، بمـا فيهـا      تغير تعزيز النُظم الصحية لمواجهة التهديدات الصحية التي يشكلها          -٤الغرض  

  لمتطرفة وارتفاع مستوى سطح البحرهر الجوية االطوارئ الناجمة عن الظوا
  

 المنـاخ إدراج    تغيـر سوف تتطلب اإلجراءات التي تتخذها النُظم الصحية لحماية السكان من آثـار               -٢٣
) المهملة( مكافحة أمراض المناطق المدارية المنسية       تدخالت الصحة العمومية في قطاع الصحة النظامي، مثل       

ألولية، واتخاذ اإلجراءات الرامية إلى تحسين المحددات البيئية واالجتماعية للصحة،          وتوفير الرعاية الصحية ا   
ويجـب أن يكـون     . والتي تتراوح بين توفير المياه النقية ومرافق اإلصحاح النظيفة وبين تعزيز عافية المرأة            

لـصحي للفئـات   هناك قاسم مشترك بين هذه المسائل وهو ضمان اإلنصاف وإعطاء األولوية لحماية األمـن ا   
  .السريعة التأثر على وجه الخصوص

  
وعالوة على ذلك ثمة حاجة على وجه الخصوص إلى مكافحة المخاطر الصحية وتقليلهـا، وتعزيـز                  -٢٤

 الصحية المترتبة على الطوارئ الشديدة وغيرها من األزمات التي          فيما يتعلق باآلثار  التأهب واالستجابة   تنسيق  
  .هتغيرمناخ وقد تتفاقم بفعل تقلبية ال

  
  اإلجراءات

  
  .ستتخذ األمانة ستة إجراءات في هذا الصدد  -٢٥
  

تقديم الدعم التقني من أجل بناء القدرات الالزمة لتقدير ورصد مدى سـرعة التـأثر                 ١-٤اإلجراء  
  . المناختغيربالمخاطر الصحية الناجمة عن 
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على إجراء التقديرات الخاصة باألخطار وسرعة      ستتعاون األمانة مع البلدان على بناء القدرة الوطنية           -٢٦
وذلك بالتركيز بشكل خاص على البلدان المنخفضة والمتوسـطة         .  والقدرات الالزمة   المحتملة التأثر والمخاطر 

وسيشمل ذلك التدريب على استخدام أدوات معينـة معـدة فـي          . الدخل وعلى الدول الجزرية الصغيرة النامية     
  .ذات الصلةمختلف المجاالت التقنية 

  
) بما فيها خدمات الوقاية األوليـة     (الدعوة إلى تعزيز خدمات الرعاية الصحية األولية          ٢-٤اإلجراء  

  . المناختغيردعماً لقدرات المجتمعات المحلية على اكتساب المرونة إزاء المخاطر الصحية الناجمة عن 
  

 المناخ تنفيذ تدخالت الرعاية     تغيريشكلها  سوف يقتضي الكثير من االستجابات للتحديات الصحية التي           -٢٧
الصحية األولية، بما فيها الوقاية األولية، في مجاالت كل من مكافحة النواقل، وحماية الصحة البيئية، وترصد                

  .األمراض
  

حشد وتوجيه الدعم الدولي الالزم للتعجيل بتعزيز نُظم الصحة العمومية وتمويلها على              ٣-٤اإلجراء  
  .نيالصعيد الوط

  
ستقدم األمانة الدعم إلى قطاعات الصحة في الدول األعضاء إلشراكها في اآلليات الدولية ذات الصلة                 -٢٨
 المناخ من أجل الحصول على ما يلزم من دعم مالي وسياسي لتنفيذ استجابات صحية فعالة للتكيف مـع                   تغيرب

 المناخ لضمان مأمونية هـذه      تغيرية مخاطر   ويجب أن تراعي عملية تطوير البنية التحتية الصح       .  المناخ تغير
  .البنية التحتية وتمكّنها من أداء وظيفتها في حاالت الطوارئ

  
 المنـاخ   تغيـر دعم عملية إعداد وتنفيذ وتقييم الخطط اإلقليمية والوطنية لتخفيف آثار             ٤-٤اإلجراء  

  .والتكيف معه والتي تقتضي اتخاذ النُظم الصحية إجراءات
  

األمانة مع البلدان على وضع وتقييم خطط عمل في مجال المسؤولية المحددة لقطاع الـصحة               ستعمل    -٢٩
وسـيتم  . وفي القطاعات األخرى التي تؤثر فيها اإلجراءات المتخذة على الصحة وعلى موارد قطاع الـصحة              

الحد من مخـاطر   المناخ في البرامج الصحية القائمة وتعزيز       تغيرالتشديد بقوة على الحاجة إلى دمج موضوع        
وإضافة إلى . الكوارث والتأهب للطوارئ وتدعيم قدرات االستجابة من أجل مواجهة مخاطر الطوارئ المتزايدة

سيتم تقديم الدعم إلى الدول األعضاء التي ترغب في الحد من انبعاثات غازات الدفيئة في إطار قطاعاتها                 ذلك  
  .الصحية

  
م إنذار مبكر فيما يتصل بالعواقب الصحية المترتبـة علـى           توحيد ودعم استحداث نُظ     ٥-٤اإلجراء  

  . المناخ وتقلبيتهتغير
  

تستخدم بلدان عديدة نُظم اإلنذار إلبالغ السكان بكيفية التأهب والتصدي للمخاطر الصحية الناجمة عن                -٣٠
ألرصاد الجويـة،   وستعمل المنظمة مع سائر األطراف الفاعلة، كوكاالت ا       . الظواهر المتصلة باألحوال الجوية   

  .وستشارك في تبادل الخبرات، وتقييسها، وتنفيذ االستراتيجيات الفعالة على نطاق أوسع
  

دعم تقدير فعالية تدابير إدارة الطوارئ الصحية في تقليل تأثير الظـواهر المتطرفـة                ٦-٤اإلجراء  
  .على الصحة باستحداث أساليب تقييم مناسبة وإجراء الدراسات التجريبية
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 األمانة إجراء المزيد من التقييمات المنهجية لمدى دقة اإلنذارات، وفعاليـة االسـتجابات              تدعمسوف   -٣١
وينبغي أن تُدرج جميع    . فئات السكان السريعة التأثر   االجتماعية والوقائية والسريرية، فيما يخص حماية صحة        

سـطح   الجفاف وارتفاع مـستوى      وباتن المناخ على الصحة، والمخاطر الطويلة األجل الناجمة عن          تغيرآثار  
ذوي ، والتنـافس علـى المـوارد، وتـشريد الـسكان            أمن ومأمونية المياه والغذاء    التي قد تؤثر على      البحر،

  .تقييمالظم اإلنذار المبكر مع ما يلزم من مخططات ، في نُاالحتياجات اإلنسانية
  

  التنفيذ
  

جميع بلبلدان من خالل شبكة المنظمة ذه بهدف دعم اهستُنفذ األنشطة التي يرد وصفها في خطة العمل    -٣٢
 وعن طريق االستفادة بفعالية من المراكز المعنية المتعاونة مع المنظمة ومن خبرة سـائر الهيئـات                 مستوياتها

وستُعين، حسب االقتضاء، مراكز جديدة متعاونـة       .  المناخ تغيرلفريق الحكومي الدولي المعني ب    ذات الصلة، كا  
 التعاون  وسيتم تحسين . لدعم عملية التنفيذ في بعض المناطق الجغرافية وفيما يتعلق بمسائل محددة          مع المنظمة   

 وذلك بالتركيز، بشكل خاص، على العمل مع المؤسسات في أكثر           الوطنية والدولية العلمي  مع مراكز االمتياز    
شطة الرصد والتقييم من خالل اآلليات      وسيضطلع بأن .  المناخ من وقع على الصحة     تغيرالبلدان تأثراً نتيجة لما ل    

 الميزانية البرمجية   وفي ،٢٠١٣-٢٠٠٨ المتوسطة األجل    ستراتيجية اال خطة المنظمة والمؤشرات الواردة في    
 فإن ميزانيتي الثنـائيتين     م الزيادة الحادة في عدد األنشطة     وتشير التقديرات إلى أنه برغ    . لكل ثنائية ذات صلة   

 للثنائية  المخططة ينبغي أن تخضع الميزانية      ومع ذلك .  االحتياجات غطيانست ٢٠١١-٢٠١٠ و ٢٠٠٩-٢٠٠٨
المقبلـة،  الثنائيـة    الحاليـة و   المتخذة خـالل الثنائيـة     للتقييم من جديد على أساس اإلجراءات        ٢٠١٣-٢٠١٢

  .التعاون والدعمفيما يتعلق بواحتياجات الدول األعضاء 
  

ابعة والعشرين بعد المائة، صيغة أولى لهذا التقرير واعتمد         وقد ناقش المجلس التنفيذي، في دورته الر        -٣٣
  . المناختغير الذي أقر فيه خطة العمل الخاصة ب٥ق١٢٤م تالقرار 

  
  

  جمعية الصحةاإلجراء المطلوب من 
  

  .٥ق١٢٤م تجمعية الصحة مدعوة إلى النظر في القرار   -٣٤
  
  
  

=     =     =  


