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  الصحة والبيئة وتغير المناخ
  
  

  العامتقرير من المدير 
  
  
ســنة وحــوالي ربــع  كــلمليــون حالــة وفــاة  ١٣تســبب عوامــل خطــر بيئيــة معروفــة يمكــن تجنبهــا علــى األقــل   -١

حالة وفـاة فـي السـنة أي نسـبة حالـة واحـدة إلـى  مليون ٦,٥ويسبب تلوث الهواء وحده نحو عبء المرض العالمي. 
  ١العالمية الرئيسية المحدقة بالصحة.في عداد المخاطر ثماني حاالت وفاة من مجموع الحاالت مما يجعله 

  
الجديــدة وغيــر المفصــول فيهــا منــذ زمــن صــحية البيئيــة و التحــديات مجموعــة مــن الوتواجــه الــدول األعضــاء   -٢

وخـدمات الميـاه واإلصـحاح المأمونـة للجميـع  النظيفـة فـي المنـزلالطاقـة انعدام إتاحـة هذه التحديات  تشملو طويل. 
المزيــد مــن والتعــرض للمــواد الكيميائيــة الخطــرة و والتربــة  ءوعواقــب التنميــة غيــر المســتدامة مثــل تلــوث الهــواء والمــا

وركـود التقـدم وتقـادم البنـى التحتيـة  فـي سـياق العمـل والسـياقات السـكنيةوالمقترنـة المزمنـة التعرض المعقدة و حاالت 
  أوجه عدم المساواة في جميع البلدان.في مجال الصحة البيئية وزيادة 

  
ومخاطر األمـراض اآلثار المباشرة للطوارئ خاطر البيئية يشمل مإلى عبء ثالثي للوتؤدي تلك التحديات   -٣

وبالنســـبة إلـــى األمـــراض غيـــر الســـارية، والمنتشـــرة فـــي بعـــض األحيـــان واألمـــراض غيـــر الســـارية. المعديـــة المســـتمرة 
(اســتهالك التبــغ  األخــرى المثبتــةالمخــاطر مــن حيــث جســامتها تضــاهي عوامــل الخطــر البيئيــة فــي الوقــت الحــالي 
  والنظام الغذائي واستهالك الكحول والخمول البدني).

  
يعتبـر أكبـر خطـر محتمـل الـذي وتسهم في تغير المنـاخ  .وتظل اآلثار البشرية على البيئة العالمية تتنامى  -٤

خسائر كبيرة في األرواح وأضـرار وتعاني عدة دول أعضاء من يهدد الصحة العالمية في القرن الحادي والعشرين. 
وتهدد جميع هذه التطورات بتقويض المكاسـب القصوى. الجوية  للظواهرفي البنى التحتية الصحية الحاسمة نتيجة 

داخــل المحققــة فــي مجــالي الصــحة والتنميــة وقــد تفضــي إلــى تفــاقم الهجــرة وزيــادة التــوترات االجتماعيــة والسياســية 
للحد من انبعاثات الكربـون وحمايـة السـكان مـن آثـار تغيـر وفي حال عدم اتخاذ تدابير صارمة البلدان وفيما بينها. 

ومكتظة بالسكان بما فيهـا بعـض البلـدان مناطق ساحلية واسعة  هارتفاع منسوبمياه البحار نتيجة ال ستغمرالمناخ، 
  الجزرية الصغيرة بكاملها بحلول نهاية هذا القرن.

  
أيضًا ينطوي تدهور البيئة غير أن العافية التمتع بحماية األرواح البشرية وضمان  ٕان الشغل الشاغل هوو   -٥

قيمــة الخســائر العالميــة المرتبطــة بالصــحة والرفاهيــة  تبلــغو  كبيــرة يتكبــدها قطــاع الصــحة. علــى تكــاليف اقتصــادية
                                                           

١   Prüss-Ustün A, Wolf J, Corvalán C, Bos R, Neira M. Preventing disease through healthy environments: a 

global assessment of the burden of disease from environmental risks. Geneva: World Health Organization; 2016 
، تـــــــــم /www.who.int/quantifying_ehimpacts/publications/preventing-disease/en(علـــــــــى الموقـــــــــع اإللكترونـــــــــي التـــــــــالي: 

 إلى مجموعة من التقديرات الكمية وآراء الخبراء.). تستند التقديرات ٢٠١٧تشرين األول/ أكتوبر  ٢٧االطالع في 
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مـــن النـــاتج  ٪٧أي مـــا ينـــاهز مليـــارات دوالر أمريكـــي  ٥١١٠ حـــوالي ٢٠١٣فـــي عـــام  والناجمـــة عـــن تلـــوث الهـــواء
من الناتج المحلي اإلجمالي العالمي فـي الوقـت الحـالي علـى الرعايـة  ٪١٠نفق نسبة تقارب وتُ  ١.المحلي اإلجمالي

عـــدم إدارة المخـــاطر البيئيـــة وٕان تكـــاليف عـــالج األمـــراض غيـــر الســـارية. بصـــفة متزايـــدة عـــن ممـــا ينشـــأ  ٢الصـــحية
  واألسرية.ة يالضغط على الخدمات الصحية والميزانيات الوطنبالتالي أمر سيزيد والوقاية من تنامي عبء المرض 

  
األجيـال  ؤثر فـيتسـ ألنهـاوتعد آثار أعمـال اإلنسـان علـى البيئـة مسـألة أخالقيـة ومرتبطـة بحقـوق اإلنسـان   -٦

  رافية.غويكون لها أشد تأثير في الفئات السكانية األشد ضعفًا من النواحي االقتصادية والديمغرافية والجالقادمة 
  

  لتغير البيئة والمناخالستجابة الصحة العمومية حالي الوضع ال
  
التصـــدي لهـــذه المحـــددات عـــن بيئيـــة العديـــدة وأدوات محـــددات الصـــحة الالتصـــدي لتخـــرج المســـؤولية عـــن   -٧

نهــج ســكاني ومجتمعــي اعتمــاد  مــن الضــروريوعليــه، قطــاع الصــحة لوحــده. نطــاق ســيطرة األفــراد المباشــرة أو عــن 
  لصحة العمومية.لمشترك بين القطاعات أوسع نطاقًا و 

  
لملوثـــات كيميائيـــة أو بيولوجيـــة محـــددة  الفـــردي لتعـــرض البيئـــياآثـــار مجموعـــة وافـــرة مـــن البّينـــات وتبـــين   -٨

علــى تشــهد بّينــات راســخة  إال أن هنــاك فــي الوقــت ذاتــه أيضــاً علــى الصــحة  موجــودة فــي الميــاه علــى ســبيل المثــال
) إلــى االســتثمارات نقــاط االســتخدام مــثالً معالجــة الميــاه عنــد (فــي مردوديــة عــدة تــدخالت مــن االســتثمارات الصــغيرة 

  ).البنى التحتية لإلصحاح مثالً  فيالكبيرة (
  
وتشــمل وقــد ُحققــت إنجــازات ملحوظــة فــي تطبيــق تلــك البّينــات علــى السياســات المشــتركة بــين القطاعــات.   -٩

والمخــاطر الصــحية المرتبطــة اســتنزاف طبقــة األوزون بنــزين فــي عــدة بلــدان ومراقبــة إزالــة الرصــاص مــن الاألمثلــة 
يــال بشــأن المــواد المســتنفدة لطبقــة  مــونتربروتوكــول التــدابير المبينــة فــي مــن خــالل تطبيــق باألشــعة فــوق البنفســجية 

  ).١٩٨٧( األوزون
  

دمج لــنهج تتنـاول المنظمــة محـددات الصــحة البيئيــة والمناخيـة وغيرهــا مـن محــددات الصــحة، تـنهض بــوٕاذ   -١٠
أثـر في اللوائح والضمانات الخاصة بالبيئة والعمل وتقييم بما في ذلك تغطية الصحة  ،السياساتالصحة في جميع 

 فــي ســياق أو مجتمــع أو نظــام واحــد.المتعــددة الصــحة البيئيــة  قضــاياوالتصــدي لالمشــاريع اإلنمائيــة علــى الصــحة 
تطبيقـًا غيـر أن هـذه الـُنهج المتكاملـة ال تطبـق  ٣وتتوفر أمثلة عديدة علـى أفضـل الممارسـات أو الممارسـات الجيـدة

مثــل اسـتهالك المــوارد األكثـر اســتدامًة وٕانصــافًا ( "األوليـة"المحـددات البيئيــة واالجتماعيــة شـامًال ونــادرًا مـا تســتهدف 
التــي تــؤدي بــدورها إلــى التعــرض وتحقيــق اســتقرار المنــاخ وحمايــة التنــوع البيولــوجي وخــدمات الــنظم اإليكولوجيــة) 

  ظروف صحية خطرة.ل
  

                                                           
مجموعة البنك الدولي ومعهد القياسات الصحية والتقييم، تكلفة تلوث الهواء: تعزيز المبررات االقتصادية للحد من تلـوث    ١

  (على الموقع اإللكتروني التالي:  ٢٠١٦الهواء، واشنطن العاصمة: البنك الدولي؛ 
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/25013 ٢٠١٧تشرين األول/ أكتوبر  ٣٠، تم االطالع في.( 

  قاعدة البيانات العالمية لإلنفاق على الصحة (على الموقع اإللكتروني التالي: المنظمة،    ٢
http://apps.who.int/nha/database ، ٢٠١٦تشرين الثاني/ نوفمبر  ٨تم االطالع في.( 

٣   Government of South Australia; WHO. Progressing the Sustainable Development Goals through Health in All 

Policies: Case studies from around the world. Adelaide, Australia: Government of South Australia; 2017 

(http://www.who.int/social_determinants/publications/hiap-case-studies/en/, accessed 30 October 2017).  
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وتضــم هــذه محدقــة بالصــحة أيضــًا بطابعهــا المتــرابط والعــابر للحــدود. وتتســم عــدة مخــاطر بيئيــة معاصــرة   -١١
والنفايـات الخطـرة إلـى بلـدان محفوفـة بالمخـاطر المخاطر نقل الدوائر الصـناعية المسـببة للتلـوث وٕاجـراءات العمـل ال

الـذي يـؤدي إلـى تغيـر وحرق الوقـود األحفـوري تنظيمًا؛ ومخاطر تلوث الهواء واإلشعاع عبر الحدود؛ وأقل  أشد فقراً 
ورفـــع القيـــود مـــن جانـــب انخفـــاض االســـتثمار المباشـــر فـــي ســـياق  بســـطالمنـــاخ العـــالمي. وتنتقـــل هـــذه المخـــاطر وتن

مـــن ذة متنّفـــتكـــون غالبـــًا مـــا الحكومـــات الوطنيـــة وزيـــادة تـــأثير مختلـــف الجهـــات الفاعلـــة مـــن القطـــاع الخـــاص التـــي 
  .الجنسيات متعددةو الناحيتين السياسية واالقتصادية 

  
التي يكون االعتـراف بهـا أكثـر نهائية" البيئية "الصحية التدخالت الالطلب على  تواصلوفي الوقت ذاته، ي  -١٢

حالــة االســتجابة بكــل فــي مــن أجــل التصــدي لآلثــار المباشــرة والمحليــة للمخــاطر البيئيــة المحدقــة بالصــحة شــيوعًا 
  وضوح للطوارئ التي يمكن بدورها أن تؤدي إلى التدهور البيئي أو تنجم عنه.

  
وتطور مجموعة المخاطر بوضوح إلى تعزيز الوقاية األولية. ومـع  ةض البيئيامر ويدعو استمرار عبء األ  -١٣

لمنظمـة التعـاون والتنميـة لحاجـة. ووفقـًا اتلبيـة للـم تسـجَّل زيـادة متناسـبة فـي مشـاركة قطـاع الصـحة واسـتثماره ذلك، 
مقابــل النســبة مــن النفقــات الصــحية للوقايــة  ٪٣حــوالي تخصــص الــدول األعضــاء عــادة ، فــي الميــدان االقتصــادي

  ١.٪٩٧ أي للطب العالجيالمخصصة 
  

وقد بقيت فردية المن ذلك القبيل ال تكفي التغييرات اإلضافية للتصدي للمخاطر البيئية وٕاذ تواجه تحديات   -١٤
ويجـب علـى قطـاع الصـحة بـاألحرى مـن الـزمن. المساهمة البيئية في عبء المرض العالمي شبه ثابتة خـالل عقـد 

  ومستدام. سليمقبل مستتحديد معالم ليفي بالتزاماته في أن يبدي قيادته ويعمل مع قطاعات أخرى 
  

ــزالتحــول الضــروري:  ــ اإلجــراءات تعزي ــة  ةاألولي التنميــة المســتدامة خطــة إطــار فــي الفعال
  ٢٠٣٠ لعام

  
وأهــــداف التنميــــة المســــتدامة المقترنــــة بهــــا اإلطــــار المتكامــــل  ٢٠٣٠تتــــيح خطــــة التنميــــة المســــتدامة لعــــام   -١٥

الهيكــل  فهــيأمــا األهــداف والغايــات المدرجــة فيهــا للتغييــرات الطموحــة الضــرورية للوفــاء بااللتزامــات المتعهــد بهــا. 
لتحســين الصــحة  اً مســتدام اً مســار  ويتبــعمحــددات الصــحة األوليــة وتحســينها صــون لوينفــذها الــذي يحــدد اإلجــراءات 

  والعافية وتعزيز اإلنصاف في توفيرهما.
  

ضــمان تمّتــع الجميــع بأنمــاط عــيش صــحية وبالرفاهيــة فــي جميــع فحســب ( ٣الهــدف تتصــل الصــحة بال و   -١٦
لتحقيـق مكاسـب صـحية تتـاح فـرص محـددة ومهمـة  ،وفي نطاق تغير البيئة والمنـاخ. جميع األهداف) بل باألعمار

القضاء علـى الجـوع ، ٢(الهدف من خالل ضمان أن تحتل الصحة مكانة أكبر في برامج العمل المرتبطة بالتغذية 
ضـمان تـوافر ، ٦والميـاه واإلصـحاح (الهـدف  ؛)وتوفير األمن الغذائي والتغذية المّحسـنة وتعزيـز الزراعـة المسـتدامة

ضــمان حصــول ، ٧والطاقــة النظيفــة (الهــدف  ؛)لصــرف الصــحي للجميــع وٕادارتهــا إدارة مســتدامةالميــاه وخــدمات ا
تعزيـز النمـو ، ٨والعمـل الالئـق (الهـدف  ؛)المسـتدامةالموثوقـة و على خدمات الطاقـة الحديثـة بتكلفة ميسورة الجميع 

والمــدن  ؛)وتـوفير العمـل الالئـق للجميـع ،والمسـتدام، والعمالـة الكاملــة والمنتجـة االقتصـادي المطـرد والشـامل للجميـع
 ؛)الصـمود ومسـتدامةآمنـة وقـادرة علـى شـاملة للجميـع و المـدن والمسـتوطنات البشـرية جْعل ، ١١المستدامة (الهدف 

وتغيــر  ؛)ضــمان وجــود أنمــاط اســتهالك وٕانتــاج مســتدامة، ١٢واإلنتــاج واالســتهالك المتســمين بالمســؤولية (الهــدف 
  ).تغّير المناخ وآثارهلتصدي لاتخاذ إجراءات عاجلة ل، ١٣المناخ (الهدف 

                                                           
١   OECD. OECD Health Data 2006, Statistics and Indicators for 30 Countries. CD-ROM, Paris, 2006. 
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تــــدابير الوقايـــة األوليـــة الشـــاملة والمكثفــــة للمشـــاركة فـــي وتتـــيح األهـــداف بالتـــالي فرصـــة لقطــــاع الصـــحة   -١٧
"يقـع البشـر فـي صـميم االهتمامـات ) (١٩٩٢بشأن البيئة والتنميـة (من إعالن ريو  ١بجمع المبدأ والواسعة النطاق 

مـن إعـالن  ١) والمـادة بالتنمية المستدامة. ويحق لهم أن يحيوا حياة صحية ومنتجة في وئـام مـع الطبيعـة"المتعلقة 
العديــــد مــــن  بــــذل جهــــود مــــن جانــــبممكــــن... يتطلــــب صــــحي مســــتوى  رفــــعبلــــوغ أن أ... ") (١٩٧٨آتــــا ( –ألمــــا 

  .على نحو فعال )"يقطاع الصحالإلى باإلضافة القطاعات االجتماعية واالقتصادية األخرى 
  

العوامـل بشـأن وعليه، ينبغي أن تكتسي الصحة في القرن الحادي والعشرين أهمية محورية فـي المناقشـات   -١٨
واخـــتالل الـــنظم اإليكولوجيـــة. الضـــارة المســـببة للتلـــوث وأنمـــاط االســـتهالك والتوزيـــع المحركـــة مثـــل أســـاليب اإلنتـــاج 

فـي القـرارات فكـرة الحقـة اعتبـاره بـدًال مـن ينبغي النهوض ببلوغ المستوى الصحي كهدف صريح وعالوة على ذلك، 
  الحضري.المتخذة في قطاعات رئيسية مثل الطاقة والنقل والتكنولوجيا والمياه واإلصحاح والتخطيط 

  
على المشاركة في السياسات وتقييم االستثمارات الموظفـة فـي ومن شأن االستثمار في قدرة قطاع الصحة   -١٩

فـي الصـحة والبيئـة متبادلـة وتحمـي  منـافعالتـي تحقـق مجاالت االقتصاد األخرى ورصدها أن يـدعم تعزيـز التـدابير 
لصحة اوسيسمح هذا النهج بدوره بتجنب التكاليف االقتصادية الحالية أو القادمة وٕاعادة االستثمار في الوقت ذاته. 

  ة المستدامة. يوالتنم
  

وركــوب الــدراجات والســير علــى شــبكة النقــل الحضــرية األكثــر اســتدامة التــي تــنهض بوســائل النقــل العامــة ف  -٢٠
حـوادث اإلصـابات الناجمـة عـن أن تحد من تلوث الهواء والضوضاء ومخاطر على سبيل المثال من شأنها األقدام 

يتمشـى مـع الوقود المسبب للتلوث ثمن على ، يقدر أن فرض أعموبصورة المرور وتعزز مستويات النشاط البدني. 
علــى حــاالت الوفــاة المبكــرة الناجمــة عــن تلــوث الهــواء عــدد ســيخفض أمــر آثــاره علــى الصــحة عبــر تلــوث الهــواء 

 فــي انبعاثــات غــازات الدفيئــة ويــدرّ  ٪٢٠انخفــاض بنســبة ويــؤدي إلــى بمقــدار يزيــد علــى النصــف الصــعيد العــالمي 
مـن إنفـاق الحكومـات علـى  ٪٥٠ أي أكثـر مـنمليـار دوالر أمريكـي مـن إيـرادات الضـرائب كـل سـنة  ٣٠٠٠حوالي 

  ١الصحة على الصعيد العالمي.
  

ومــن الضــروري أن تقــود وزارات الصــحة الوطنيــة التقــدم المحــرز فــي التصــدي للمخــاطر البيئيــة والمناخيــة   -٢١
بــين القطاعــات والــدعوة فيمــا االضــطالع بــدور قيــادي فــي مجــاالت تصــريف الشــؤون المحدقــة بالصــحة مــن خــالل 

  .الترصد والرصدأنشطة المسندة بالبّينات والبرامج التشغيلية و 
  

فـي إطـار المسـودة كأولويـة لـدعم هـذه الجهـود ووظائفها األساسية المنظمة  اتباستخدام واليوتلتزم األمانة   -٢٢
وقـــد شـــاركت المنظمـــة أيضـــًا مشـــاركة تامـــة فـــي  ٢).٢٠٢٣-٢٠١٩العـــام الثالـــث عشـــر (القادمـــة لبرنـــامج العمـــل 

لمـــؤتمر األطـــراف فـــي اتفاقيـــة األمـــم المتحـــدة والعشـــرين  ةالثالثـــالـــدورة المفاوضـــات البيئيـــة العالميـــة والســـيما خـــالل 
  ).٢٠١٧تشرين الثاني/ نوفمبر  ١٧إلى  ٦اإلطارية بشأن تغير المناخ (بون، ألمانيا، من 

  

                                                           
١               Coady D, Parry I, Sears L, Shang BP. How large are global energy subsidies? IMF working paper 

WP/15/105.  International Monetary Fund; 2015( https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2015/wp15105.pdf, 

accessed 30 October 2017).  
  .١٤٢/٣ت  مالوثيقة    ٢
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  القيادة وتصريف الشؤون
  

"العمــل كســلطة التوجيــه والتنســيق فــي ميــدان أي مــن األهميــة بمكــان أن تفــي المنظمــة بواليتهــا الدســتورية   -٢٣
واإلدارات الصـحية إقامة تعاون فعال مع األمم المتحدة والوكاالت المتخصصة إضافة إلى "العمل الصحي الدولي" 

نظــرًا إلــى نطــاق المســائل  مــن المنظمــات ... والحفــاظ علــى هــذا التعــاون" الحكوميــة والجماعــات المهنيــة وغيــر ذلــك
  الواسع والمجموعة الكبيرة من الجهات الفاعلة المشاركة. 

  
لتزامــات االو واللجــان اإلقليميــة للمنظمــة القــرارات والمقــررات اإلجرائيــة الصــادرة عــن جمعيــة الصــحة  وفروتــ  -٢٤

اإلرشاد للتصـدي للمخـاطر البيئيـة الفرديـة العديـدة اإلجراءات الوزارية اإلقليمية المتعلقة بالصحة والبيئة الناشئة عن 
ترقــى أحــدث اســتراتيجية عالميــة للمنظمــة تتضــمن توجهــًا شــامًال وموحــدًا وعلــى الــرغم مــن ذلــك، المحدقــة بالصــحة. 

  ١٩٩٣.١لعمل المنظمة المتصل بالصحة والبيئة وتغير المناخ إلى عام 
  

اتفاقــات بيئيــة مختلفــة متعــددة األطــراف وملزمــة قانونــًا  لنفــاذاوخــالل العقــود الثالثــة الماضــية، دخلــت حيــز   -٢٥
واتفاقيــة ) ٢٠١٣اتفاقيــة ميناماتــا بشــأن الزئبــق () و ١٩٩٢( اتفاقيــة األمــم المتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغيــر المنــاخمثــل 

المتعلقـة بحمايـة  ١٩٩٢واتفاقيـة عـام الميـاه والصـحة وبروتوكـول ) ١٩٧٩( التلوث الجوي بعيد المـدى عبـر الحـدود
وكانــت قــد اعُتمــدت بتحديــد الصــحة كمبــرر محــوري.  واســتخدام المجــاري المائيــة العــابرة للحــدود والبحيــرات الدوليــة

حماية الصحة وتعزيزها لسياسة بيئية  كي تصوغفرصة مهمة للجهات الفاعلة الصحية  هذه االتفاقات والياتوتتيح 
  التقني والمالي.للدعم وآلياتها ذات الصلة سياساتها  وتستخدم

  
واألهــــم مــــن ذلــــك أن القــــرارات الرئيســــية الخاصــــة بالسياســــات والتنفيــــذ فــــي جميــــع القطاعــــات تتخــــذ علــــى   -٢٦

بد من توجيه الجهـات الفاعلـة الصـحية عـن طريـق البّينـات وربطهـا مـن خـالل . واليالمستويين الوطني ودون الوطن
آليات مؤسسـية تسـمح لهـا بالعمـل مـع سـائر الجهـات صـاحبة المصـلحة (مـن الجهـات المعنيـة بـالتخطيط الحضـري 

  ات.وتمكينها عبر أطر تنظيمية تدرج الصحة في رسم السياسات المشتركة بين القطاع) مثالً  رؤساء البلدياتإلى 
  

  توفير خيارات السياسات المسندة بالبّينات والدعوة
  

عن إطالع راسمي السياسات والجمهور على آثـار تغيـر  المحددة يةمسؤولالقطاع الصحة  تقع على عاتق  -٢٧
والجــودة العاليــة بصــفة الصــحية قضــايا التــي يعلقهــا الســكان علــى الهميــة األالمنــاخ والبيئــة علــى الصــحة نظــرًا إلــى 

  وثقة الجمهور بهذه البّينات.عامة التي تتمتع بها البّينات المتصلة بالمسائل الصحية 
  

لألسـباب الجذريـة البيئيـة الراميـة إلـى التصـدي هناك حاجة مستمرة إلى بّينـات تشـهد علـى فعاليـة التـدابير و   -٢٨
هـذه القـرارات علـى آثـار واسـعة النطـاق فـي مثل وٕاذ تنطوي لألمراض وعلى تأثير السياسات القطاعية في الصحة. 

تقليـديًا سـتخدم تُ مسـتمدة مـن مصـادر ال استيعاب بيانات وبّينات مرتبطة بذلك إلى القدرة على  هناك حاجةالغالب، 
اإلنسـان وتكتسـي البّينـات المتعلقـة باآلثـار علـى حقـوق السياسات الصحية وتفسيرها والتبليغ بها.  يراسممن جانب 

والمعلومات عن التكاليف االجتماعية واالقتصادية والتكاليف المالية التـي يتحملهـا للتدابير قبول العام الواإلنصاف و 
  كل من األفراد والنظم الصحية أهمية خاصة.

  

                                                           
  ).١٩٩٣( ٢٠-٤٦ع  ص  جاالستراتيجية العالمية للمنظمة بشأن الصحة والبيئة المعتمدة في القرار    ١
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فـي هــذا الميـدان أيضـًا مــن البحـوث التــي تـرتبط ارتباطـًا مباشــرًا أكبـر بالسياســات  المحــرز وسيسـتفيد التقـدم  -٢٩
لتــوفير نموذجــًا  الفريــق الحكــومي الــدولي المعنــي بتغيــر المنــاخويقــدم فــي قطــاع الصــحة والقطاعــات المتصــلة بــه. 

خـاص عـن الصـحة عبـر تقريـر تتعلـق بالسياسـات غيـر أنهـا ال تملـي هـذه السياسـات وقـد يحتمـل اسـتخدامها بّينات 
بمـا فيهـا القضـايا علـى المسـتوى قضـايا بيئيـة وصـحية أخـرى  مـن أجـلأو تكييفهـا وتغيـر المنـاخ علـى سـبيل المثـال 

  الوطني.
  

  استجابة الصحة العمومية لتغير المناخ والبيئةدعم تنفيذ 
  

عكـــس االتجـــاه الحـــالي التـــي تطرحهـــا مخـــاطر تغيـــر البيئـــة والمنـــاخ مواجهـــة التحـــديات الحديثـــة  ســـتوجبت  -٣٠
وتستلزم أيضًا على المستويين الوطني والدولي. للتخفيضات في الموارد البشرية والمالية المخصصة للصحة البيئية 

  هج والمهارات.مجموعة متكاملة وأوسع نطاقًا من النُ 
  

ساسية لقطـاع أال يتم عن طريق التأثير في قطاعات أخرى فحسب بل في إطار الوظائف األ وعلى التنفيذ  -٣١
للطـوارئ التأهـب وخطـط المخـاطر  اتوعلى سبيل المثال، ينبغي بالتالي دمج تغير المناخ في تقييمـالصحة أيضًا. 

للنظم الصحية ودعـم االسـتثمارات المكونات األساسية اخ في نالقدرة على تحمل تغير المودمج  تهاومواجهالصحية 
  في التغطية الصحية الشاملة.كمساهمة ة يالصحوالمياه واإلصحاح للمرافق في توفير الطاقة 

  
ومازالــت هنــاك حاجــة إلــى تــوفير الــدعم المســتهدف لألمــم والفئــات الســكانية األشــد ضــعفًا. وسيشــمل هــذا   -٣٢

حماية صحة سكان الدول الجزريـة الصـغيرة الناميـة مـن المخـاطر المناخيـة ترمي إلى الدعم مبادرة محددة للمنظمة 
لوضـع نظـم صـحية وطنيـة تقـوم علـى القـدرة علـى تحمـل تغيـر المنـاخ والتنميـة المسـتدامة بالتعـاون واستكشاف ُنهج 

رئاســة فيجــي للــدورة الثالثــة والعشــرين الشــراكة مــع بو  اتفاقيــة األمــم المتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغيــر المنــاخمــع أمانــة 
  ١لمؤتمر األطراف.

  
غيـر أن اتخاذ إجراءات بشأن المخاطر البيئية والمناخية أمر يقتضي استثمارات أوليـة ال يسـتهان بهـا ٕان و   -٣٣

وقـد طلبـت المنظمـة ممـا يتطلـب آليـات تمويـل وطنيـة ودوليـة جديـدة ومبتكـرة. ع على سنوات أو عقـود توزَّ الفوائد قد 
مــع الجهــات الشــريكة لزيــادة المعــدل الحــالي وســوف تعمــل الحصــول علــى االعتمــاد لــدى صــندوق المنــاخ األخضــر 

الـدول الجزريـة األول علـى فـي المقـام المنخفض جدًا الستفادة قطاع الصحة من التمويـل الخـاص بالمنـاخ بـالتركيز 
  نموًا والبلدان الضعيفة األخرى. لالصغيرة النامية ثم على البلدان األق

  
  مستدامةرصد التقدم المحرز من أجل تحقيق أهداف التنمية ال

  
يتــيح رصــد التقــدم المحــرز مــن أجــل تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة فرصــة ويعتبــر واجبــًا للحفــاظ علــى   -٣٤

  اإلرادة السياسية والعامة من أجل تحسين الظروف الصحية والبيئية.
  

جميـع أهـداف التنميـة المسـتدامة أهميـة بالنسـبة إلـى الصـحة غيـر ويكتسي التقدم المحرز من أجـل تحقيـق   -٣٥
وتجمــع  ١١و ٧و ٦و ٣جمـع المعلومــات عــن المؤشـرات فــي إطـار األهــداف ة عــن يمسـؤولتضــطلع بالالمنظمـة أن 

، مـن ١٣مثـل الهـدف المعلومات المتعلقة بالتقدم المحرز من أجل بلوغ الغايـات المدرجـة فـي أهـداف أخـرى (أيضًا 
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المشــتركة بــين تجريــه المنظمــة إلعــداد المــوجزات القطريــة للمنــاخ والصــحة قطــري ثنــائي الســنوات خــالل استقصــاء 
  ).١اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخالمنظمة و 

  
 مواءمــة تتبــع التقــدم المحــرز فــي تنفيــذ مســودة برنــامج العمــل العــام الثالــثوضــمانًا لالتســاق، مــن المقتــرح   -٣٦

وينبغــي أن يشــمل ع رصــد التقــدم المحــرز مــن أجــل تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة. مــ ٢)٢٠٢٣-٢٠١٩عشــر (
 وٕاتاحـة الميـاه واإلصـحاحالوفيات بسبب األمراض الناجمة عن تلوث الهواء والمتـأثرة بالمنـاخ؛ تتبع الرصد ما يلي: 

والتمويل الخاص بالمناخ الـذي يسـتهدف األنشـطة وٕامداد المستشفيات بالطاقة وخدمات المياه واإلصحاح المأمونة؛ 
  المرتبطة بالصحة في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط.

  
  

  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
  

  والنظر في اعتماد مشروع المقرر اإلجرائي التالي:المجلس مدعو إلى اإلحاطة علمًا بهذا التقرير   -٣٧
  

والتـزام المـدير العـام  ٣عـن الصـحة والبيئـة وتغيـر المنـاخ، بـالتقرير علمـاً  اإلحاطـة التنفيـذي، بعـد المجلـس  
كمبـادرة رئيسـية  الدول النامية الجزرية الصـغيرة والسـياقات الضـعيفة"في التصدي آلثار تغير المناخ على الصحة ب"

، واسـتهالل تلـك المبـادرة فـي الـدورة الثالثـة ٢٠٢٣-٢٠١٩للفتـرة في إطار مسودة برنامج العمل العـام الثالـث عشـر 
إلـى  ٦(بـون، ألمانيـا، مـن المنـاخ  تغيـر بشـأن اإلطاريـة المتحـدة األمـم اتفاقيـة فـي األطـراف لمـؤتمروالعشـرين 

  قرر أن يطلب من المدير العام ما يلي:)، ٢٠١٧تشرين الثاني/ نوفمبر  ١٧

دول األعضــاء وســائر الجهــات صــاحبة المصــلحة وبالتشــاور مــع الــأن يضــع، مــن بــاب األولويــة  )١(
خاصــة بالمبــادرة الرئيســية حســب االقتضــاء، وبالتنســيق أيضــًا مــع المكاتــب اإلقليميــة، مســودة خطــة عمــل 

الراميـــة إلـــى التصـــدي آلثـــار تغيـــر المنـــاخ علـــى الصـــحة فـــي الـــدول الناميـــة الجزريـــة الصـــغيرة والســـياقات 
 الضعيفة؛

يضــع، بالتشــاور مــع الــدول األعضــاء وســائر الجهــات صــاحبة المصــلحة حســب االقتضــاء، أن  )٢(
مســـودة اســـتراتيجية عالميـــة شـــاملة بشـــأن الصـــحة والبيئـــة وتغيـــر وبالتنســـيق أيضـــًا مـــع المكاتـــب اإلقليميـــة، 

 عن طريق المجلس ٢٠١٩جمعية الصحة العالمية الثانية والسبعون في أيار/ مايو المناخ كي تنظر فيها 
 ؛٢٠١٩التنفيذي في دورته الرابعة واألربعين بعد المائة في كانون الثاني/ يناير 

الطلــب مــن اللجــان اإلقليميــة تقــديم )، ٢٠١٢) (٩(٦٥ع  ص  جيكفــل، عمــًال بــالمقرر اإلجرائــي أن  )٣(
  متصلة باالستراتيجية العالمية بشأن الصحة والبيئة وتغير المناخ. تعليقات ومدخالت

  
  

=     =     =  
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