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  الصحة والبيئة وتغير المناخ
  
  

  تقرير من المدير العام
  
  
واعتمد  ١هذا التقريرنســخة ســابقة من بعلمًا في دورته الثانية واألربعين بعد المائة المجلس التنفيذي أحاط   -١

أن يعــد تقريرًا عن جملــة أمور من بينهــا ه من المــدير العــام يــالـذي طلــب ف )٢٠١٨( )٥(١٤٢ت  مالمقرر اإلجرائي 
المتخذة بخصوص الروابط المشتركة بين صحة اإلنسان والتنوع البيولوجي كي تنظر فيه جمعية الصحة اإلجراءات 

   ٢وترد التفاصيل عن استجابة األمانة لذلك الطلب في تقرير منفصل.العالمية الحادية والسبعون. 
  
ســـــــــنة وحوالي ربع  كلمليون حالة وفاة  ١٣تســـــــــبب عوامل خطر بيئية معروفة يمكن تجنبها على األقل و   -٢

حالة وفاة في الســـنة أي نســـبة حالة واحدة إلى  مليون ٦,٥ويســـبب تلوث الهواء وحده نحو عبء المرض العالمي. 
  ٣في عداد المخاطر العالمية الرئيسية المحدقة بالصحة.ثماني حاالت وفاة من مجموع الحاالت مما يجعله 

  
طويل. والمطروحة منذ أمد الجديدة صــــــــــــــحية البيئية و التحديات مجموعة من الوتواجه الدول األعضــــــــــــــاء   -٣
وخدمات المياه واإلصـــــحاح المأمونة للجميع وعواقب  النظيفة في المنزلالطاقة انعدام إتاحة هذه التحديات  تشـــــملو 

حــاالت المزيــد من والتعرض للمواد الكيميــائيــة الخطرة و والتربــة  ءالتنميــة غير المســــــــــــــتــدامــة مثــل تلوث الهواء والمــا
وركود التقدم البنى التحتية تقادم إضافة إلى  في سياق العمل والسياقات السكنيةوالمقترنة المزمنة التعرض المعقدة و 

  أوجه عدم المساواة في جميع البلدان.في مجال الصحة البيئية وزيادة 
  
ومخاطر األمراض اآلثار المباشــرة للطوارئ خاطر البيئية يشــمل مإلى عبء ثالثي للوتؤدي تلك التحديات   -٤

وبالنســـــــبة إلى األمراض غير الســـــــارية، والمنتشـــــــرة في بعض األحيان واألمراض غير الســـــــارية. المعدية المســـــــتمرة 
(اســـــــــتهالك التبغ  األخرى المثبتةالمخاطر من حيث جســـــــــامتها تضـــــــــاهي عوامل الخطر البيئية في الوقت الحالي 

  والنظام الغذائي واستهالك الكحول والخمول البدني).
  
يعتبر أكبر خطر محتمل الذي وتســــهم في تغير المناخ  .وتظل اآلثار البشــــرية على البيئة العالمية تتنامى  -٥

خســـــــائر كبيرة في األرواح عدة دول أعضـــــــاء من  تعانقد و يهدد الصـــــــحة العالمية في القرن الحادي والعشـــــــرين. 
                                                           

للمجلس التنفيذي في دورته الثانية واألربعين بعد المائة، الجلسة العاشرة،  ةضر الموجز اوالمح ١٤٢/١٢ت  مانظر الوثيقة    ١
  ).(باإلنكليزية ٢الفرع 

  .٧١/١١انظر الوثيقة ج   ٢
٣   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 
، تم االطالع /www.who.int/quantifying_ehimpacts/publications/preventing-disease/en(على الموقع اإللكتروني التالي: 

 ). تستند التقديرات إلى مجموعة من التقديرات الكمية وآراء الخبراء.٢٠١٨آذار/ مارس  ٢٣في 
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وتهدد هذه التطورات بتقويض القصــــــــــوى. الجوية  للظواهروأضــــــــــرار في البنى التحتية الصــــــــــحية الحاســــــــــمة نتيجة 
إلى تفاقم الهجرة وزيادة التوترات االجتماعية أيضـــــــــًا المكاســـــــــب المحققة في مجالي الصـــــــــحة والتنمية وقد تفضـــــــــي 

للحد من انبعاثات الكربون وحماية السكان وفي حال عدم اتخاذ تدابير صارمة داخل البلدان وفيما بينها. والسياسية 
ومكتظة بالسكان بما فيها مناطق ساحلية واسعة  هارتفاع منسوبستغمر مياه البحار نتيجة الاخ، من آثار تغير المن

  بعض البلدان الجزرية الصغيرة بكاملها بحلول نهاية هذا القرن.
  
أيضًا ينطوي تدهور البيئة غير أن العافية التمتع بحماية األرواح البشرية وضمان  ٕان الشغل الشاغل هوو   -٦

قيمة الخســـــــائر العالمية المرتبطة بالصـــــــحة والرفاهية  تبلغو  اقتصـــــــادية كبيرة يتكبدها قطاع الصـــــــحة. على تكاليف
من الناتج  ٪٧أي ما يناهز مليارات دوالر أمريكي  ٥١١٠ ما يســــــــــــــاوي ٢٠١٣في عام  والناجمة عن تلوث الهواء

من الناتج المحلي اإلجمالي العالمي في الوقت الحالي على الرعاية  ٪١٠نفق نســـــــبة تقارب وتُ  ١.المحلي اإلجمالي
عدم إدارة المخاطر البيئية وٕان تكاليف عالج األمراض غير الســــــــارية. بصــــــــفة متزايدة عن مما ينشــــــــأ  ٢الصــــــــحية

  ة واألسرية.يالميزانيات الوطنعلى الضغط على الخدمات الصحية و أمر سيزيد والوقاية من تنامي عبء المرض 
  
األجيال  ؤثر فيتســــ ألنهاوتعد آثار أعمال اإلنســــان على البيئة مســــألة أخالقية ومرتبطة بحقوق اإلنســــان   -٧

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

  والمناخالستجابة الصحة العمومية لتغير البيئة حالي الوضع ال
  
التصــــــــدي لهذه المحددات عن بيئية العديدة وأدوات محددات الصــــــــحة الالتصــــــــدي لتخرج المســــــــؤولية عن   -٨

نهج ســــكاني ومجتمعي اعتماد  من الضــــروريوعليه، قطاع الصــــحة لوحده. نطاق ســــيطرة األفراد المباشــــرة أو عن 
  لصحة العمومية.لمشترك بين القطاعات أوسع نطاقًا و 

  
لملوثات كيميائية أو بيولوجية محددة موجودة  الفردي لتعرض البيئياآثار مجموعة وافرة من البّينات وتبين   -٩

على مردودية عدة تشهد بّينات راسخة  إال أن هناك في الوقت ذاته أيضاً على الصحة  في المياه على سبيل المثال
البنى  في) إلى االستثمارات الكبيرة (االستخدام مثالً معالجة المياه عند نقاط (في تدخالت من االستثمارات الصغيرة 

  ).التحتية لإلصحاح مثالً 
  

وتشـــــمل وقد ُحققت إنجازات ملحوظة في تطبيق تلك البّينات على الســـــياســـــات المشـــــتركة بين القطاعات.   -١٠
والمخاطر الصــــــــحية المرتبطة اســــــــتنزاف طبقة األوزون بنزين في عدة بلدان ومراقبة إزالة الرصــــــــاص من الاألمثلة 

يال بشــــــأن المواد المســــــتنفدة لطبقة  مونتربروتوكول التدابير المبينة في من خالل تطبيق باألشــــــعة فوق البنفســــــجية 
  ).١٩٨٧( األوزون

  
دمج لنهج تتناول المنظمة محددات الصــــــــحة البيئية والمناخية وغيرها من محددات الصــــــــحة، تنهض بوٕاذ   -١١

أثر في اللوائح والضمانات الخاصة بالبيئة والعمل وتقييم بما في ذلك تغطية الصحة  ،السياساتالصحة في جميع 
 في ســــياق أو مجتمع أو نظام واحد.المتعددة الصــــحة البيئية  قضــــاياوالتصــــدي لالمشــــاريع اإلنمائية على الصــــحة 

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

  (على الموقع اإللكتروني التالي:  ٢٠١٦الهواء، واشنطن العاصمة: البنك الدولي؛ 
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/25013 ٢٠١٨آذار/ مارس  ٢٣، تم االطالع في.( 

لإلنفاق على الصــحة (على الموقع اإللكتروني  للمنظمةقاعدة البيانات العالمية للحصــول على معلومات إضــافية، انظر    ٢
 ).٢٠١٨آذار/ مارس  ٢٣تم االطالع في ، http://apps.who.int/nha/databaseالتالي: 
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تطبيقًا لُنهج المتكاملة ال تطبق غير أن هذه ا ١وتتوفر أمثلة عديدة على أفضـــــل الممارســـــات أو الممارســـــات الجيدة
مثل اســــتهالك الموارد األكثر اســــتدامًة وٕانصــــافًا ( "األولية"المحددات البيئية واالجتماعية شــــامًال ونادرًا ما تســــتهدف 

التي تؤدي بــدورهــا إلى التعرض وتحقيق اســــــــــــــتقرار المنــاخ وحمــايــة التنوع البيولوجي وخــدمــات النظم اإليكولوجيــة) 
  خطرة.لظروف صحية 

  
وتضـــــم هذه محدقة بالصـــــحة أيضـــــًا بطابعها المترابط والعابر للحدود. وتتســـــم عدة مخاطر بيئية معاصـــــرة   -١٢

والنفايات الخطرة إلى بلدان محفوفة بالمخاطر المخاطر نقل الدوائر الصـــــــناعية المســـــــببة للتلوث وٕاجراءات العمل ال
الذي يؤدي إلى تغير وحرق الوقود األحفوري تنظيمًا؛ ومخاطر تلوث الهواء واإلشــــعاع عبر الحدود؛ وأقل  أشــــد فقراً 

ورفع القيود من جانب انخفاض االســـــــــتثمار المباشـــــــــر في ســـــــــياق  بســـــــــطالمناخ العالمي. وتنتقل هذه المخاطر وتن
من ذة متنفّــ تكون غــالبــًا مــا الحكومــات الوطنيــة وزيــادة تــأثير مختلف الجهــات الفــاعلــة من القطــاع الخــاص التي 

  .الجنسيات متعددةو الناحيتين السياسية واالقتصادية 
  

التي يكون االعتراف بها أكثر نهائية" البيئية "الصـــحية التدخالت الالطلب على  تواصـــلوفي الوقت ذاته، ي  -١٣
حالة االســــــتجابة بكل في من أجل التصــــــدي لآلثار المباشــــــرة والمحلية للمخاطر البيئية المحدقة بالصــــــحة شــــــيوعًا 

  وضوح للطوارئ التي يمكن بدورها أن تؤدي إلى التدهور البيئي أو تنجم عنه.
  

وتطور مجموعة المخاطر بوضــوح إلى تعزيز الوقاية األولية. ومع  ةض البيئيامر ويدعو اســتمرار عبء األ  -١٤
لمنظمة التعاون والتنمية في لحاجة. ووفقًا اتلبية للم تسجَّل زيادة متناسبة في مشاركة قطاع الصحة واستثماره ذلك، 

مقابل النســـــــــبة من النفقات الصـــــــــحية للوقاية  ٪٣حوالي تخصـــــــــص الدول األعضـــــــــاء عادة ، الميدان االقتصـــــــــادي
  ٢.٪٩٧ أي للطب العالجيالمخصصة 

  
في حين فردية المن ذلك القبيل ال تكفي التغييرات اإلضـــافية للتصـــدي للمخاطر البيئية وٕاذ تواجه تحديات   -١٥
ويجب على قطاع الصــــحة من الزمن. شــــبه ثابتة خالل عقد بقيت المســــاهمة البيئية في عبء المرض العالمي أن 

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

التنمية المســـــــــتدامة خطة إطار في الفعالة  ةاألولي اإلجراءات تعزيزالتحول الضـــــــــروري: 
  ٢٠٣٠ لعام

  
وأهداف التنمية المســــــــــــــتدامة المقترنة بها اإلطار المتكامل  ٢٠٣٠تتيح خطة التنمية المســــــــــــــتدامة لعام   -١٦

الذي الهيكل  فهيأما األهداف والغايات المدرجة فيها للتغييرات الطموحة الضرورية للوفاء بااللتزامات المتعهد بها. 
لتحســين الصــحة والعافية  اً مســتدام اً مســار  ويتبعمحددات الصــحة األولية وتحســينها صــون لوينفذها يحدد اإلجراءات 

  وتعزيز اإلنصاف في توفيرهما.
  
  
  

                                                           
١   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 23 March 2018.  
٢   OECD health data 2006, statistics and indicators for 30 Countries [CD-ROM]. Paris: OECD; 2006. 
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ضـــــمان تمّتع الجميع بأنماط عيش صـــــحية وبالرفاهية في جميع فحســـــب ( ٣الهدف تتصـــــل الصـــــحة بال و   -١٧
لتحقيق مكاســـــب صـــــحية تتاح فرص محددة ومهمة  ،وفي نطاق تغير البيئة والمناخ. جميع األهداف) بل باألعمار

القضــاء على الجوع  :٢(الهدف من خالل ضــمان أن تحتل الصــحة مكانة أكبر في برامج العمل المرتبطة بالتغذية 
ضـــمان توافر  :٦والمياه واإلصـــحاح (الهدف  ؛)وتوفير األمن الغذائي والتغذية المّحســـنة وتعزيز الزراعة المســـتدامة

ضـــــمان حصـــــول  :٧والطاقة النظيفة (الهدف  ؛)الصـــــرف الصـــــحي للجميع وٕادارتها إدارة مســـــتدامةالمياه وخدمات 
تعزيز النمو  :٨والعمل الالئق (الهدف  ؛)المســــــتدامةالموثوقة و على خدمات الطاقة الحديثة بتكلفة ميســــــورة الجميع 

والمدن  ؛)وتوفير العمل الالئق للجميع ،والمســـــتدام، والعمالة الكاملة والمنتجة االقتصـــــادي المطرد والشـــــامل للجميع
 ؛)الصــمود ومســتدامةآمنة وقادرة على شــاملة للجميع و المدن والمســتوطنات البشــرية جْعل  :١١المســتدامة (الهدف 

وتغير  ؛)ضــــمان وجود أنماط اســــتهالك وٕانتاج مســــتدامة :١٢واإلنتاج واالســــتهالك المتســــمين بالمســــؤولية (الهدف 
  ).تغّير المناخ وآثارهلتصدي لاتخاذ إجراءات عاجلة ل :١٣المناخ (الهدف 

  
تدابير الوقاية األولية الشاملة والمكثفة والواسعة للمشاركة في وتتيح األهداف بالتالي فرصة لقطاع الصحة   -١٨

 "يقع البشــــر في صــــميم االهتمامات المتعلقة) (١٩٩٢بشــــأن البيئة والتنمية (من إعالن ريو  ١بجمع المبدأ النطاق 
آتا  –من إعالن ألما  ١) والمادة بالتنمية المستدامة. ويحق لهم أن يحيوا حياة صحية ومنتجة في وئام مع الطبيعة"

العــديــد من القطــاعــات  بــذل جهود من جــانــبممكن... يتطلــب صــــــــــــــحي مســــــــــــــتوى  رفعبلوغ أن أ... ") (١٩٧٨(
  .على نحو فعال )"يقطاع الصحالإلى باإلضافة االجتماعية واالقتصادية األخرى 

  
العوامل بشــأن وعليه، ينبغي أن تكتســي الصــحة في القرن الحادي والعشــرين أهمية محورية في المناقشــات   -١٩

واختالل النظم اإليكولوجية. الضــــــــارة المســــــــببة للتلوث وأنماط االســــــــتهالك والتوزيع المحركة مثل أســــــــاليب اإلنتاج 
في القرارات فكرة الحقة اعتباره بدًال من ينبغي النهوض ببلوغ المســـتوى الصـــحي كهدف صـــريح وعالوة على ذلك، 

  الحضري.المتخذة في قطاعات رئيسية مثل الطاقة والنقل والتكنولوجيا والمياه واإلصحاح والتخطيط 
  

على المشاركة في السياسات وتقييم االستثمارات الموظفة في ومن شأن االستثمار في قدرة قطاع الصحة   -٢٠
في الوقت الصــــحة والبيئة متبادلة وتحمي  منافعالتي تحقق عزز التدابير يمجاالت االقتصــــاد األخرى ورصــــدها أن 

إعادة االستثمار يسمح بالتالي بالتكاليف االقتصادية الحالية أو القادمة و تجنب في هذا النهج بدوره  ساهموسيذاته. 
  ة المستدامة. يالصحة والتنمفي 

  
وركوب الدراجات والســــير على شــــبكة النقل الحضــــرية األكثر اســــتدامة التي تنهض بوســــائل النقل العامة ف  -٢١

حوادث اإلصــابات الناجمة عن أن تحد من تلوث الهواء والضــوضــاء ومخاطر على ســبيل المثال من شــأنها األقدام 
الوقود ثمن على ، يقدر أن فرض أعموبصــــــــورة مســــــــتويات النشــــــــاط البدني. في الوقت ذاته أيضــــــــًا المرور وتعزز 

حاالت الوفاة المبكرة الناجمة عدد ســـيخفض أمر يتمشـــى مع آثاره على الصـــحة عبر تلوث الهواء المســـبب للتلوث 
في انبعاثات  ٪٢٠بنســـــبة انخفاض ويؤدي إلى بمقدار يزيد على النصـــــف على الصـــــعيد العالمي عن تلوث الهواء 

 أكثر من ما يســــــــاوي أيمليار دوالر أمريكي من إيرادات الضــــــــرائب كل ســــــــنة  ٣٠٠٠حوالي  غازات الدفيئة ويدرّ 
  ١من إنفاق الحكومات على الصحة على الصعيد العالمي. ٪٥٠
  
  

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

paper. International Monetary Fund; 2015 (WP/15/105;  

https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2015/wp15105.pdf, accessed 23 March 2018).  
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ومن الضـــــــروري أن تقود وزارات الصـــــــحة الوطنية التقدم المحرز في التصـــــــدي للمخاطر البيئية والمناخية   -٢٢
بين القطاعات والدعوة فيما االضــــــطالع بدور قيادي في مجاالت تصــــــريف الشــــــؤون المحدقة بالصــــــحة من خالل 

  .الترصد والرصدأنشطة المسندة بالبّينات والبرامج التشغيلية و 
  

في إطار برنامج كأولوية لدعم هذه الجهود ووظائفها األســـــاســـــية المنظمة  اتباســـــتخدام واليوتلتزم األمانة   -٢٣
وقد شاركت المنظمة أيضًا مشاركة تامة في المفاوضات البيئية  ٢٠٢٣.١-٢٠١٩القادم العمل العام الثالث عشر 
لمؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشــــــــــأن تغير والعشــــــــــرين  ةالثالثالدورة العالمية والســــــــــيما خالل 

  .٢٠١٧تشرين الثاني/ نوفمبر  ١٧إلى  ٦بون، ألمانيا، من المعقودة في المناخ 
  

  القيادة وتصريف الشؤون
  

"العمل كســــــــلطة التوجيه والتنســــــــيق في ميدان أي من األهمية بمكان أن تفي المنظمة بواليتها الدســــــــتورية   -٢٤
واإلدارات الصحية إقامة تعاون فعال مع األمم المتحدة والوكاالت المتخصصة إضافة إلى "العمل الصحي الدولي" 

نظرًا  ... والحفاظ على هذا التعاون" حســبما يكون مناســبًا،، الحكومية والجماعات المهنية وغير ذلك من المنظمات
  سائل الواسع والمجموعة الكبيرة من الجهات الفاعلة المشاركة. إلى نطاق الم

  
إلى جانب واللجان اإلقليمية للمنظمة القرارات والمقررات اإلجرائية الصـــــــــــادرة عن جمعية الصـــــــــــحة  وفروت  -٢٥
اإلرشـــــــاد للتصـــــــدي للمخاطر البيئية اإلجراءات الوزارية اإلقليمية المتعلقة بالصـــــــحة والبيئة الناشـــــــئة عن لتزامات اال

ترقى أحدث اســـــــتراتيجية عالمية للمنظمة تتضـــــــمن توجهًا وعلى الرغم من ذلك، الفردية العديدة المحدقة بالصـــــــحة. 
  ١٩٩٣.٢شامًال وموحدًا لعمل المنظمة المتصل بالصحة والبيئة وتغير المناخ إلى عام 

  
اتفاقات بيئية مختلفة متعددة األطراف وملزمة قانونًا  النفاذوخالل العقود الثالثة الماضــــــــــــــية، دخلت حيز   -٢٦

واتفاقية ) ٢٠١٣اتفاقية ميناماتا بشــــــــــأن الزئبق () و ١٩٩٢( اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشــــــــــأن تغير المناخمثل 
بحماية المتعلقة  ١٩٩٢واتفاقية عام المياه والصــــــــــــحة وبروتوكول ) ١٩٧٩( التلوث الجوي بعيد المدى عبر الحدود

وكانت قد اعُتمدت بتحديد الصــــــــــحة كمبرر ) ١٩٩٩( واســــــــــتخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية
حماية الصحة لسياسة بيئية  كي تصوغفرصة مهمة للجهات الفاعلة الصحية  هذه االتفاقات والياتوتتيح محوري. 
  التقني والمالي.للدعم وآلياتها ذات الصلة سياساتها  وتستخدموتعزيزها 

  
واألهم من ذلك أن القرارات الرئيســـــــــــية الخاصـــــــــــة بالســـــــــــياســـــــــــات والتنفيذ في جميع القطاعات تتخذ على   -٢٧

بد من توجيه الجهات الفاعلة الصــــــحية عن طريق البّينات وربطها من خالل . واليالمســــــتويين الوطني ودون الوطن
آليات مؤســـســـية تســـمح لها بالعمل مع ســـائر الجهات صـــاحبة المصـــلحة (من الجهات المعنية بالتخطيط الحضـــري 

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

                                                           
  لالطالع على المسودة األخيرة.  ٧١/٤ة جالوثيقانظر    ١
  ).١٩٩٣( ٢٠-٤٦ع  ص  جاالستراتيجية العالمية للمنظمة بشأن الصحة والبيئة المعتمدة في القرار    ٢
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  توفير خيارات السياسات المسندة بالبّينات والدعوة
  

عن إطالع راسمي السياسات والجمهور على آثار تغير  المحددة يةمسؤولالقطاع الصحة  تقع على عاتق  -٢٨
والجودة العالية بصـــــفة الصـــــحية قضـــــايا التي يعلقها الســـــكان على الهمية األالمناخ والبيئة على الصـــــحة نظرًا إلى 

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

لألســـباب الجذرية البيئية الرامية إلى التصـــدي هناك حاجة مســـتمرة إلى بّينات تشـــهد على فعالية التدابير و   -٢٩
هذه القرارات على آثار واســـعة النطاق في مثل وٕاذ تنطوي لألمراض وعلى تأثير الســـياســـات القطاعية في الصـــحة. 

تقليديًا ســتخدم تُ مســتمدة من مصــادر ال اســتيعاب بيانات وبّينات مرتبطة بذلك إلى القدرة على  هناك حاجةالغالب، 
اإلنســان وتكتســي البّينات المتعلقة باآلثار على حقوق الســياســات الصــحية وتفســيرها والتبليغ بها.  يراســممن جانب 

والمعلومات عن التكاليف االجتماعية واالقتصـــادية والتكاليف المالية التي يتحملها للتدابير قبول العام الواإلنصـــاف و 
  كل من األفراد والنظم الصحية أهمية خاصة.

  
في هذا الميدان أيضًا من البحوث التي ترتبط ارتباطًا مباشرًا أكبر بالسياسات في  المحرز وسيستفيد التقدم  -٣٠

لتوفير بّينات نموذجًا  الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخويقدم قطاع الصـــــــحة والقطاعات المتصـــــــلة به. 
خاص عن الصـــحة وتغير عبر تقرير تتعلق بالســـياســـات غير أنها ال تملي هذه الســـياســـات وقد يحتمل اســـتخدامها 

  بما فيها القضايا على المستوى الوطني.قضايا بيئية وصحية أخرى  من أجلأو تكييفها المناخ على سبيل المثال 
  

  استجابة الصحة العمومية لتغير المناخ والبيئةدعم تنفيذ 
  

عكس االتجاه الحالي بد من ال ،التي تطرحها مخاطر تغير البيئة والمناخمواجهة التحديات  ســــــــــــــعيًا إلى  -٣١
وٕاتاحة  على المســـــــتويين الوطني والدوليللتخفيضـــــــات في الموارد البشـــــــرية والمالية المخصـــــــصـــــــة للصـــــــحة البيئية 

  هج والمهارات.مجموعة متكاملة وأوسع نطاقًا من النُ 
  

أال يتم عن طريق التأثير في قطاعات أخرى فحسب بل في إطار الوظائف األساسية لقطاع  وعلى التنفيذ  -٣٢
للطوارئ التأهب وخطط المخاطر  اتوعلى ســـبيل المثال، ينبغي بالتالي دمج تغير المناخ في تقييمالصـــحة أيضـــًا. 

للنظم الصحية ودعم االستثمارات المكونات األساسية اخ في نالقدرة على تحمل تغير المودمج  تهاومواجهالصحية 
  في التغطية الصحية الشاملة.كمساهمة ة يوالمياه واإلصحاح للمرافق الصحفي توفير الطاقة 

  
ومازالت هناك حاجة إلى توفير الدعم المســـــتهدف لألمم والفئات الســـــكانية األشـــــد ضـــــعفًا. وســـــيشـــــمل هذا   -٣٣

حماية صـــحة ســـكان الدول الجزرية الصـــغيرة النامية من المخاطر المناخية ترمي إلى الدعم مبادرة محددة للمنظمة 
لوضع نظم صحية وطنية تقوم على القدرة على تحمل تغير المناخ والتنمية المستدامة بالتعاون مع واستكشاف ُنهج 

لثة والعشـــرين لمؤتمر رئاســـة فيجي للدورة الثاالشـــراكة مع بو  اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشـــأن تغير المناخأمانة 
  ١األطراف.

  
تخاذ إجراءات بشــأن المخاطر البيئية والمناخية الاســتثمارات أولية ال يســتهان بها ومن الضــروري توظيف   -٣٤

 قدمتوقد مما يتطلب آليات تمويل وطنية ودولية جديدة ومبتكرة. ع على ســــــــــــــنوات أو عقود توزَّ غير أن الفوائد قد 

                                                           
١   Launch of special initiative to address climate change impact on health in Small Island Developing States. 

(http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2017/climate-small-islands/en/, accessed 14 March 2018).               
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مع الجهات الشـــــريكة لزيادة وســـــوف تعمل الحصـــــول على االعتماد لدى صـــــندوق المناخ األخضـــــر طلب المنظمة 
الدول األول على في المقام المعدل الحالي المنخفض الستفادة قطاع الصحة من التمويل الخاص بالمناخ بالتركيز 

  نموًا والبلدان الضعيفة األخرى. لالجزرية الصغيرة النامية ثم على البلدان األق
  

  رصد التقدم المحرز من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة
  

يتيح رصــــــــد التقدم المحرز من أجل تحقيق أهداف التنمية المســــــــتدامة فرصــــــــة ويعتبر واجبًا للحفاظ على   -٣٥
  اإلرادة السياسية والعامة من أجل تحسين الظروف الصحية والبيئية.

  
جميع أهداف التنمية المســــتدامة أهمية بالنســــبة إلى الصــــحة غير ويكتســــي التقدم المحرز من أجل تحقيق   -٣٦
المعلومات  إضافة إلى ١١و ٧و ٦و ٣جمع المعلومات عن المؤشرات في إطار األهداف مسؤولة عن المنظمة أن 

الذي تجمع المنظمة  ١٣مثل الهدف المتعلقة بالتقدم المحرز من أجل بلوغ الغايات المدرجة في أهداف أخرى (
المشـــتركة إلعداد الموجزات القطرية للمناخ والصـــحة قطري ثنائي الســـنوات من خالل اســـتقصـــاء  مات بشـــأنهالمعلو 

  .١)اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخبين المنظمة و 
  

مواءمة تتبع التقدم المحرز في تنفيذ برنامج العمل العام الثالث عشــــــــــر وضــــــــــمانًا لالتســــــــــاق، من المقترح   -٣٧
وينبغي أن يشــــــــمل الرصــــــــد ع رصــــــــد التقدم المحرز من أجل تحقيق أهداف التنمية المســــــــتدامة. م ٢٠٢٣-٢٠١٩

مداد وإ  وٕاتاحة المياه واإلصـــــحاحالوفيات بســـــبب األمراض الناجمة عن تلوث الهواء والمتأثرة بالمناخ؛ تتبع يلي:   ما
والتمويل الخاص بالمناخ الذي يســــــــتهدف األنشــــــــطة المســــــــتشــــــــفيات بالطاقة وخدمات المياه واإلصــــــــحاح المأمونة؛ 
  المرتبطة بالصحة في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط.

  
  

  جمعية الصحةاإلجراء المطلوب من 
  

   .إلى اإلحاطة علمًا بهذا التقرير ةمدعو  جمعية الصحة  -٣٨
  
  

   =     =  =  

                                                           
اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية ة المشــتركة بين المنظمة و الموجزات القطريللحصــول على معلومات إضــافية عن مشــروع    ١

، تم /http://www.who.int/globalchange/resources/countries/en(الموقع اإللكتروني التالي:  انظربشــأن المناخ والصــحة، 
  ).٢٠١٨آذار/ مارس  ٢٣االطالع في 


