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  الصحة والبيئة
    

   :المناخ والصحة
  حصيلة مؤتمر منظمة الصحة العالمية بشأن الصحة والمناخ

  
  

  تقرير من األمانة
  
  
مـؤتمر منظمـة الصـحة العالميـة بشـأن الصـحة والمنـاخ  صـيلةح: يغطي هـذا التقريـر موضـوعين، أال وهمـا -١
حــــة بشــــأن تغيُّــــر المنــــاخ وخطــــة عمــــل منظمــــة الصــــحة العالميــــة المنقَّ ) ٢٠١٤أغســــطس / آب ٢٩-٢٧جنيــــف، (

  .والصحة

وكــان مــؤتمر منظمــة الصــحة العالميــة بشــأن الصــحة والمنــاخ بمثابــة خطــوة كبــرى فــي ســبيل تلبيــة مطالــب  -٢
مـد فـي الـذي اعتُ  ١٩-٦١ج ص عوالستين التي قدمتها إلـى المـدير العـام فـي القـرار  الحاديةجمعية الصحة العالمية 

  . ٢٠٠٨عام 

  مؤتمر منظمة الصحة العالمية بشأن الصحة والمناخ 
الصــحة والتنميـة المســتدامة بأحــدث البيِّنــات واألدوات  الغــرض العــام مـن المــؤتمر هــو تزويـد مجتمعــيّ كـان  -٣

تعزيز قدرة السكان علـى الصـمود وحمايـة الصـحة مـن تغيُّـر المنـاخ؛ : والمعلومات الرسمية الالزمة من أجل ما يلي
حــراري وغيرهــا مــن ملوثــات المنــاخ؛ ودعــم وتحديــد الفوائــد الصــحية المرتبطــة بالحــد مــن انبعــاث غــازات االحتبــاس ال

  .السياسات الخاصة بتغيُّر المناخ الرامية إلى تعزيز الصحة

كمــــا اســــتهدف المــــؤتمر المســــاهمة بــــالمنظور الصــــحي فــــي مــــؤتمر القمــــة لألمــــم المتحــــدة بشــــأن المنــــاخ  -٤
وطنيــة ودوليــة  ، وتعزيــز مشــاركة وزراء الصــحة فــي مناقشــات)٢٠١٤ســبتمبر / أيلــول ٢٣نيويــورك، ( ٢٠١٤ لعــام

ر المنـاخ الـذي سـُيعقد فـي بشأن السياسات تحضـيرًا لمـؤتمر األطـراف فـي اتفاقيـة األمـم المتحـدة اإلطاريـة بشـأن تغيُّـ
  .٢٠١٥ديسمبر / وفي باريس في كانون األول ٢٠١٤ديسمبر / ليما في كانون األول

دولة عضوًا من أقـاليم المنظمـة  ٩٦ ينتمون إلىوزيرًا،  ٢٥مشارك، من بينهم  ٤٠٠وحضر المؤتمر نحو  -٥
والمنظمـة  ،منظمـة الصـحة العالميـة(كما شارك في المؤتمر رؤساء أربعة من الكيانات التابعة لألمم المتحـدة . كافة

وأمانــة مكتــب األمــم المتحــدة  ،وأمانــة اتفاقيــة األمــم المتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغيُّــر المنــاخ ،العالميــة لألرصــاد الجويــة
   .، إلى جانب ممثلي منظمات المجتمع المدني والخبراء والممارسين في مجال الصحة)ثللحد من الكوار 
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ألول مـرة " االجتماعـات المراعيـة للبيئـة"وقد طبقت منظمة الصحة العالميـة إرشـادات األمـم المتحـدة بشـأن  -٦
الحـد األدنـى مـن واقتصـرت األمانـة علـى طباعـة . لتكون مثاًال يحتـذي بـه مجتمـع الصـحة فـي الحـد مـن أثـره البيئـي

الوثائق، ولجأت إلى استخدام الوثائق اإللكترونية والبث اإللكتروني إلى أقصى حد ممكن، وقدمت الوجبات النباتية 
كمـــا كـــان . واألغذيـــة المحليـــة المصـــدر التـــي ارتبطـــت بـــأدنى حـــد ممكـــن مـــن انبعاثـــات غـــازات االحتبـــاس الحـــراري

عقـــده المنظمـــة، حيـــث تمـــت معاوضـــة انبعاثـــات غـــازات االحتبـــاس المـــؤتمر أول اجتمـــاع متعـــادل األثـــر الكربـــوني ت
بشــراء أمانــة اتفاقيــة األمــم المتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغيُّــر المنــاخ  ،الحــراري الناجمــة عــن ســفر جميــع المشــاركين فيــه

  . لرصيد انبعاثات الكربون المسموح بها

  ١البيِّنات المعروضة واالستنتاجات التي توصل إليها المؤتمر
ُعرضت البيِّنات الدالة على أن األعمال التـي يقـوم بهـا اإلنسـان والسـيما حـرق الوقـود األحفـوري ومـا يـنجم  -٧

وٕاذا مـا اسـتمر انبعـاث غـازات . سبب تغيُّرات كبيرة في النظام المنـاخي فـي العـالمتُ  ،عنه من انبعاث ملوثات المناخ
درجـات  ٤يرتفـع متوسـط درجـات الحـرارة السـطحية بمقـدار االحتباس الحراري على الوتيرة الحالية، فمن المتوقـع أن 

وفـاة  ٢٥٠ ٠٠٠وتشير تقديرات متحفظة إلى أن تغيُّر المنـاخ سـوف يتسـبب فـي نحـو  ٢١٠٠.٢مئوية بحلول عام 
وتتمثــل المخــاطر الرئيســية التــي تحــدق بالصــحة فــي زيــادة حــدة  ٣.ســنوية أخــرى قبــل حلــول منتصــف القــرن الحــالي

حرائــق؛ وزيــادة معــدالت انتشــار األمــراض المنقولــة باألغذيــة والميــاه والنواقــل؛ وزيــادة احتمــاالت موجــات الحــرارة وال
اإلصابة بنقص التغذية بسبب تراجع إنتاج األغذية في األقاليم الفقيرة؛ وفقدان القدرة على العمـل وانخفـاض إنتاجيـة 

  .العمال في الفئات السكانية السريعة التأثر

طعية وٕان كانت مثيرة للقلق أيضًا تتعلق ببعض المخاطر األخرى بما في ذلـك، انهيـار وهناك بيِّنات أقل ق -٨
ة المـوارد وتحركـات السـكان؛ وتفـاقم الفقـر النـاجم عـن األنظمة الغذائية وزيادة معدل انتشار النزاعات المرتبطة بشحَّ 

ات الصـحية بمـا فـي ذلـك تلـك تباطؤ النمو االقتصادي، ومـا يترتـب علـى ذلـك مـن عواقـب سـلبية علـى تحقيـق الغايـ
التـي تجـري مناقشـتها  ٢٠١٥التي تتعلق باألهـداف اإلنمائيـة لأللفيـة وأهـداف خطـة التنميـة المسـتدامة لمـا بعـد عـام 

وتتعرض الفئات السكانية الفقيرة واألطفال على نحو غير متناسب لمخاطر اآلثار الناجمة عن تغيُّر المناخ، . حالياً 
وُيتوقــع فــي العمــوم أن تــؤدي هــذه اآلثــار إلــى زيــادة عــدم المســاواة فــي . النســاء والرجــالالتــي يختلــف وقعهــا علــى 

  . الصحة داخل الفئات السكانية وفيما بينها

ويمكــن تعزيـــز حمايـــة الصــحة مـــن مخـــاطر تغيُّــر المنـــاخ عـــن طريــق ضـــمان إتاحـــة أفضــل وأشـــد إنصـــافًا  -٩
ات االجتماعيـة والبيئيـة للصـحة، وتعزيـز تـدخالت الصـحة للخدمات الرامية إلى تخفيف الوطأة وٕالى تحسين المحدِّد

هة إلى المخاطر المتعلقة بالمناخ   . العمومية األساسية والتدخالت الموجَّ

                                                           
دائـرة التبليـغ التابعـة للمعهـد الـدولي للتنميـة المسـتدامة، علـى الموقـع اإللكترونـي  أصـدرتهُنشر تقرير كامل عن المـؤتمر     ١

  لمنظمة الصحة العالمية؛ انظر الرابط التالي 
http://www.who.int/globalchange/mediacentre/events/climate-health-conference/en/ )تشــــــرين  ١٨فــــــي م االطــــــالع تــــــ

  ).٢٠١٤نوفمبر / الثاني
٢   IPCC. Summary for policymakers. In: Stocker TF, Qin D, Plattner G-K, Tignor M, Allen SK, Boschung J et al, 

Eds. Climate change 2013: the physical science basis contribution of Working Group I to the Fifth Assessment 
Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge, England, and New York: Cambridge 

University Press; 2013.                                                                                                                                       
٣   WHO. Quantitative risk assessment of the effects of climate change on selected causes of death, 2030s and 

2050s. Geneva: World Health Organization, 2014.                                                                                                
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وهناك فرصة سانحة لوضـع السياسـات التـي تحـد مـن تغيُّـر المنـاخ وُتسـفر أيضـًا عـن فوائـد صـحية محليـة  -١٠
فيـات السـنوية التـي ُتعـزى إلـى تلـوث هـواء المنـازل والهـواء كبيرة على المدى القصير، والسيما مـن خـالل خفـض الو 

   ١).ماليين بالترتيب ٣,٧ماليين و ٤,٣نحو (المحيط 

ويمكن تحسين الصحة من خالل الخيارات األكثر مراعاة للصحة واألكثر استدامة في مختلف القطاعات،  -١١
هربـــاء، والنقـــل، والتخطـــيط الحضـــري بمـــا فـــي ذلـــك قطاعـــات الطاقـــة المســـتخدمة فـــي األســـر المعيشـــية، وتوليـــد الك

فمن شأن زيادة استخدام مصادر الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء . واستخدام األراضي، والبناء واألغذية والزراعة
. وتحسين كفاءة احتراق الوقود األحفـوري والكتلـة األحيائيـة علـى سـبيل المثـال، أن تحـدان مـن تلـوث الهـواء المحـيط

ضع هذه السياسات موضع التنفيذ عن وفورات كبيـرة فـي التكـاليف الصـحية، والسـيما عـن طريـق ويمكن أن يسفر و 
  .خفض عبء األمراض غير السارية

ــ -١٢ ن ممارســاته ويحــد فــي الوقــت نفســه مــن انبعاثــات الكربــون التــي كمــا يمكــن لقطــاع الصــحة أيضــًا أن يحسِّ
وُتعد الجهات المقدمة للخدمات الصحية في البلـدان المتقدمـة مـن الجهـات الرئيسـية المسـتهلكة للطاقـة . يتسبب فيها

والمتســببة فــي انبعــاث قــدر كبيــر مــن غــازات االحتبــاس الحــراري؛ ومــن شــأن اســتخدام الطاقــة بكفــاءة والتحــول إلــى 
مــن انبعاثــات  احــديالخــدمات و  احسِّــنيأن المصــادر المتجــددة والمشــتريات وسالســل تقــديم الخــدمات المراعيــة للبيئــة، 

وعلـــى العكـــس فـــإن العديـــد مـــن المرافـــق الصـــحية فـــي البلـــدان األشـــد فقـــرًا ينعـــدم فيهـــا التيـــار . الكربـــون ســـواًء بســـواء
الكهربائي؛ وفي األماكن المحدودة الموارد والمستشفيات والعيادات التـي ال تقـع فـي نطـاق شـبكة الكهربـاء، قـد تمثـل 

  .المنخفضة الكربون عنصرًا مهمًا في االستراتيجية العامة إلمدادات الطاقةحلول الطاقة 

وأكــد المــؤتمر علــى أهميــة مواجهــة التحــديات المطروحــة بمــا يتماشــى مــع الواليــات التــي أســندتها جمعيــة  -١٣
ت القائمـــة الصـــحة واتفاقيـــة األمـــم المتحـــدة اإلطاريـــة بشـــأن تغيُّـــر المنـــاخ والعمليـــات المتعلقـــة بهـــا، باســـتخدام اآلليـــا

كمــا أقــر المــؤتمر باســتعداد المنظمــة ألن تستضــيف . د بســرعة فــي العــالم بأســرهوباالســتناد إلــى الخبــرات التــي تســتجِّ 
منصة من أجل مواصلة تطوير الجهود المتضافرة بشأن الصحة وتغيُّر المناخ مع طائفة الشركاء العاملين في هـذا 

  .المجال اآلخذة في االتساع

 ٢٠١٤.٢الحصـــائل الرئيســـية خـــالل مـــؤتمر القمـــة لألمـــم المتحـــدة بشـــأن المنـــاخ لعـــام وُعرضـــت الرســـائل و  -١٤
وتعمل منظمة الصحة العالمية مع أمانة اتفاقية األمم المتحـدة اإلطاريـة بشـأن تغيُّـر المنـاخ وحكـومتي فرنسـا وبيـرو 

  .قادمة لألطراف في االتفاقيةجداول أعمال المؤتمرات المن أجل تعزيز الصحة في 

  ة الصحة العالمية بشأن تغيُّر المناخ والصحةخطة عمل منظم
خطــة عمــل منظمــة الصــحة  ٥ق١٢٤م تاعتمــد قــرار المجلــس التنفيــذي  ٢٠٠٩ينــاير / فــي كــانون الثــاني -١٥

حـت نقَّ  ٣واستجابًة لمطالـب الـدول األعضـاء التـي صـدرت بعـد ذلـك،. العالمية المقترحة بشأن تغيُّر المناخ والصحة
                                                           

١    WHO. Air pollution estimates: summary of results and method descriptions. Geneva: World Health 

Organization, 2014.  ، ،١٣٦/١٥م تانظر أيضًا الوثيقة المصاحبة التي تتناول تلوث الهواء والصحة.  
٢           United Nations. Climate, health jobs: thematic discussion at Climate Summit 2014. http://www.un.org/ 

climatechange/summit/2014/08/climate-health-jobs/ (accessed 6 October 2014).                                                       
جمعيـة الصـحة ل للجلسـة الثانيـة عشـرة للجنـة "أ" التابعـة ، المحضر المـوجز٣/سجالت/٦٧/٢٠١٤ج ص عانظر الوثيقة     ٣

للجلســــة الســــابعة  ، المحضــــر المــــوجز٣/ســــجالت /٦٦/٢٠١٣ج ص عحــــاء، والوثيقــــة  ٩الفــــرع العالميــــة الســــابعة والســــتين، 
  .(باإلنكليزية) هاء ١لجمعية الصحة العالمية السادسة والستين، الجلسة السابعة للجنة باء، الفرع  "ب" التابعة  للجنة
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إحـدى أولويـات المنظمـة (الخطة على المحدِّدات البيئية للصحة هذه ويتمحور تركيز  ١.القائمةاألمانة خطة العمل 
، ولكن هناك عدة إجراءات تتطلب أخذ تغيُّـر المنـاخ فـي االعتبـار )٢٠١٩-٢٠١٤الرئيسية في مجال القيادة للفترة 

  .في األولويات االستراتيجية األخرى للمنظمة

  أهداف خطة العمل

االسـتجابة لمقتضـيات المخـاطر : العمل المنقحة الدعم إلى الـدول األعضـاء مـن أجـل مـا يلـي م خطةستقدِّ  -١٦
عــن طريــق تعزيــز قــدرة الــُنظم الصــحية علــى الصــمود أمــام المخــاطر المتعلقــة  ،الصــحية الناجمــة عــن تغيُّــر المنــاخ

د اإلجـراءات التـي تخفـض عـبء بالمناخ وتحسين قدرتها على التكيُّف مع التغيرات المناخية الطويلة األجـل؛ وتحديـ
األمراض المرتبطة بتلوث الهواء والعواقب الصحية األخرى التي تترتب على السياسات التي تؤدي إيضًا إلـى تغيُّـر 

   .المناخ وتقييم هذه اإلجراءات وتعزيزها

وسـتراعي . ذ المنظمة خطة العمل مع التركيز بصفة خاصة على تعزيز اإلنصـاف فـي الصـحةوسوف تنفِّ  -١٧
بنــوع  انالتبــاين فــي ســرعة تــأثر الفئــات الســكانية بالمخــاطر المتعلقــة بالمنــاخ وقــدرتها علــى االســتجابة، اللتــين ترتبطــ

وســــتركز خطــــة العمــــل بصــــفة خاصــــة علــــى تحســــين صــــحة . الجــــنس وغيــــره مــــن المحــــدِّدات االجتماعيــــة للصــــحة
وسيجري تنفيذ خطة العمل بما يتماشى . السن الجماعات السكانية األسرع تأثرًا بما في ذلك الفقراء واألطفال وكبار

  . ٢٠١٩-٢٠١٤برنامج العمل العام الثاني عشر للفترة  مع

اســتجابًة  اكةللشــر " منصــة"إنشــاء ) ١(ت الرئيســية المقتــرح إدخالهــا علــى خطــة العمــل فــي عــديالوتتمثــل الت -١٨
زيادة التركيز على اإلجراءات التي من  )٢(للعدد المتزايد من األنشطة والجهات الفاعلة المشاركة في هذا المجال؛ 

إلى توفير المعلومات  حتياجتعزيز اال) ٣(شأنها أن تحسِّن الصحة وتخفف من وطأة تغيُّر المناخ في الوقت ذاته؛ 
  .الخاصة بالبلدان المحددة ورصد التقدم بمزيد من المنهجية وتوفير األدوات الالزمة لذلك

  دعم الصحة والمناخ داخل منظومة األمم المتحدة وخارجهاتعزيز الشراكات من أجل  :١الغرض 

إنشـــاء منصـــة مســـتقرة للشـــراكة مـــن أجـــل تمكـــين منظمـــة الصـــحة العالميـــة مـــن العمـــل مـــع  ١-١اإلجـــراء  -١٩
لــة  مثــل المنظمــات غيــر الحكوميــة فــي مجــال إذكــاء الــوعي، والمراكــز (المنظمــات األخــرى التــي تحظــى بقــدرات مكمِّ

وسيدعم هذا اإلجراء الشـراكات القائمـة بشـأن ). البحث، والمصارف اإلنمائية في مجال التمويلالمتعاونة في مجال 
لخــدمات المناخيــة وتحــالف المنــاخ والهــواء اإلطــار العــالمي لبهــا، مثــل الشــراكات الخاصــة يمســائل محــددة ويســتند إل

االت مواضيعية محددة، مثـل النظيف للحد من ملوثات المناخ القصيرة العمر، كما سيؤسس شراكات جديدة في مج
  . الصالت بين تغيُّر المناخ والصحة والمياه واإلصحاح والتغذية

مواصــلة االضــطالع بــدور القيــادة فــي مجــال الصــحة علــى صــعيد اســتجابة منظومــة األمــم  ٢-١اإلجــراء  -٢٠
ئـــم فـــي ســـتولى عنايـــة خاصـــة لضـــمان تجســـيد الصـــحة علـــى نحـــو مالو . المتحـــدة بأكملهـــا لمقتضـــيات تغيُّـــر المنـــاخ

السياســات وعمليــات التخطــيط، وآليــات الــدعم المــالي التابعــة التفاقيــة األمــم المتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغيُّــر المنــاخ، 
التــي تجــري  ٢٠١٥، واألهــداف اإلنمائيــة المســتدامة لمــا بعــد عــام ٢٠١٥وٕاطــار الحــد مــن الكــوارث لمــا بعــد عــام 

  .مناقشتها حالياً 

                                                           
  .  ١، الملحق ١/سجالت /١٢٤/٢٠٠٩م تانظر الوثيقة     ١
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  إذكاء الوعي :٢الغرض 

م األدوات واإلرشادات والمعلومات والتدريب من أجل إذكاء الوعي بشأن الصالت زَ وضع حِ  ١-٢اإلجراء  -٢١
وسـيتمحور التركيـز حـول دعـم . بين الصحة والمناخ، وٕامكانية تعزيز الصحة عن طريق تخفيف وطـأة تغيُّـر المنـاخ

 خـاللتكيُّف وتخفيف الوطأة، بشأن الصحة في رسم السياسات من أجل ال ينالمشاركة الفعالة لصناع القرار الوطني
  . تحت مظلة اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغيُّر المناخ، على سبيل المثال ُتجرىالمفاوضات التي 

مواصــلة تطــوير شــبكات المنظمــة وآلياتهــا الخاصــة ببــث المعلومــات إلــى مجتمــع المهنيــين  ٢-٢اإلجــراء  -٢٢
الصـــحيين األوســـع نطاقـــًا والجمهـــور العـــام، بالعمـــل علـــى وجـــه الخصـــوص مـــع المنظمـــات غيـــر الحكوميـــة المعنيـــة 

  .ومجموعات الشباب

  تعزيز وتوجيه استحداث البيِّنات العلمية :٣الغرض 

سيشمل هذا اإلجراء صياغة اآلليات الخاصـة بـدعم التبـادل و . البحث وتوجيهها رصد برامج ١-٣اإلجراء  -٢٣
بــين البــاحثين وصــناع القــرار، ووضــع بــرامج البحــوث اإلقليميــة والوطنيــة بشــأن تغيُّــر المنــاخ والصــحة، ورصــد مــدى 

  . ١٩-٦١ج ص عاستجابة مخرجات البحوث لألولويات التي حددتها جمعية الصحة في القرار 

قيادة العمليات العالمية لتقدير المخاطر الصـحية الناجمـة عـن تغيُّـر المنـاخ وفوائـد سياسـات  ٢-٣ اإلجراء -٢٤
تخفيف الوطأة التي تعـود علـى الصـحة، والمسـاهمة فـي هـذه العمليـات بالتعـاون مـع الشـركاء اآلخـرين بمـا فـي ذلـك 

  .ر المناخالفريق الحكومي الدولي المعني بتغيُّ 

ير ودعم استخدام األدوات التي تساعد الدول األعضاء على تقييم مـدى فعاليـة مواصلة تطو  ٣-٣اإلجراء  -٢٥
لقــرارات بشــأن المترتبــة علــى ا التــدخالت الراميــة إلــى زيــادة القــدرة علــى الصــمود أمــام تغيُّــر المنــاخ، واآلثــار الصــحية

لعواقـب االقتصـادية واآلثـار وينبغي أن تشمل هذه التقييمات تقدير ا. التكيُّف وتخفيف الوطأة في القطاعات األخرى
األوسع نطاقًا على التنمية المسـتدامة، بمـا فـي ذلـك مردوديـة التـدخالت؛ والتكـاليف التـي تترتـب علـى التقـاعس عـن 

  .اتخاذ أي إجراءات؛ والفوائد الصحية التي تعود بها سياسات تخفيف الوطأة والتكيُّف

وجوانـب  خطـار،الحفاظ عليها، علـى أن تشـمل األإنتاج المرتسمات الخاصة ببلدان محددة و  ٤-٣اإلجراء  -٢٦
وٕامكانيــة تحقيــق المكاســب الصــحية مــن التــدخالت الراميــة إلــى تعزيــز الصــحة مــن  ،واآلثــار المتوقعــة ،ســرعة التــأثر

  .أجل زيادة القدرة على الصمود وعلى التخفيف من وطأة تغيُّر المناخ

تقديم الدعم التقني والدعم الخاص بالسياسات من أجل تنفيذ اسـتجابة قطـاع الصـحة  :٤الغرض 
  تغيُّر المناخمقتضيات العمومية ل

أمـام تغيُّـر  علـى الصـمود باع أسلوب أكثر منهجية لزيادة قدرة ُنظم الصـحة العموميـةدعم اتِّ  ١-٤اإلجراء  -٢٧
الصحة التي ينبغـي تعزيزهـا والتـي ينبغـي أن تأخـذ المخـاطر د الوظائف المتعلقة بالمناخ، بتوفير إطار تشغيلي يحدِّ 

وسيشمل هذا اإلجراء تدخالت الصحة العمومية في قطاع الصـحة الرسـمي، والعمـل . المتعلقة بالمناخ في االعتبار
المشــترك بــين القطاعــات مــن أجــل تحســين المحــدِّدات البيئيــة واالجتماعيــة للصــحة، بــدءًا مــن تحســين نوعيــة الهــواء 

  .ادة إتاحة المياه النظيفة واإلصحاح ووصوًال إلى تعزيز التأهب للكوارثوزي
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دعــم بنــاء القــدرات عــن طريــق تحديــد القواعــد والمعــايير، ووضــع اإلرشــادات التقنيــة، وتنظــيم  ٢-٤اإلجــراء  -٢٨
ن وسيشـــمل هـــذا اإلجـــراء المجـــاالت الرئيســـية مثـــل اســـتخدام المعلومـــات عـــن المنـــاخ فـــي تحســـي. الـــدورات التدريبيـــة

ـــ ر؛ وتعزيـــز التأهـــب الصـــحي لمواجهـــة الظـــواهر المناخيـــة الشـــديدة واالســـتجابة لمقتضـــياتها؛ الترصـــد واإلنـــذار المبكِّ
  .وبحث الفرص المتاحة للتصدي لتغيُّر المناخ وتلوث الهواء على نحو متزامن

اســتراتيجيٌة واضــحٌة ســتدعم هــذه األنشــطة و . تنفيــذ مشــاريع تجريبيــة الختبــار النهــوج الجديــدة ٣-٤اإلجــراء  -٢٩
دة للصحة، مثل قطاع المياه واإلصحاح للتوسع والتعميم في السياسات والخطط والبرامج الصحية والقطاعات المحدِّ 

  .والزراعة وتوفير الطاقة

 :تقديم الدعم التقني والدعم الخـاص بالسياسـات بشـأن المرافـق الصـحية تحديـدًا بمـا فـي ذلـك ٤-٤اإلجراء  -٣٠
الصــمود أمــام المخــاطر المتعلقــة بتغيُّــر المنــاخ؛ وتقــديم الخــدمات البيئيــة، بمــا فــي ذلــك إمكانيــة ضــمان القــدرة علــى 

الحصــول علــى التيــار الكهربــائي والميــاه النظيفــة واإلصــحاح وٕادارة النفايــات؛ والحــد مــن انبعاثــات غــازات االحتبــاس 
  .الحراري الناجمة عن عمليات قطاع الصحة

والدعم التقني إلى الدول األعضاء من أجـل الحصـول علـى المـوارد الماليـة  تقديم اإلرشادات ٥-٤اإلجراء  -٣١
الالزمـــة لتعزيـــز حمايـــة الصـــحة مـــن المخـــاطر المتعلقـــة بتغيُّـــر المنـــاخ، وتقيـــيم الفوائـــد الصـــحية التـــي تترتـــب علـــى 

لتمويــل، وســتكون األمانــة بمثابــة مركــز لتبــادل المعلومــات الخاصــة بفــرص ا. السياســات المشــتركة بــين القطاعــات
وتقــديم الــدعم مــن خــالل الــدعوة والرصــد وبــث البيِّنــات مــن أجــل ضــمان إتاحــة المــوارد الخاصــة بالصــحة وتقاســمها 

  .على نحو مالئم

غ البلدان من خالله عن التقدم الُمحرز في زيـادة قـدرة الـُنظم الصـحية إنشاء نظام طوعي تبلِّ  ٦-٤اإلجراء  -٣٢
المكاسـب الصـحية مـن سياسـات تخفيـف الوطـأة، باسـتخدام مجموعـة متفـق على الصمود أمام تغيُّر المناخ وتحقيق 

ــًا وموضــوعيًا لتبليــغ األجهــزة الرئاســية . عليهــا مــن المؤشــرات ومــن شــأن هــذا اإلجــراء أن يــوفر أيضــًا أساســًا منهجي
  .للمنظمة

  تنفيذ خطة العمل المنقحة
بــرامج منظمــة الصــحة العالميــة علــى جميــع المســتويات والشــراكات  مــن خــاللســتنفَّذ خطــة العمــل المنقحــة  -٣٣

وســيجري رصــد األثــر وتقييمــه باســتخدام المؤشــرات الُمشــار . ١-١التــي تــدعمها المنصــة الُمشــار إليهــا فــي اإلجــراء 
كمــا ســيجرى الرصــد والتقيــيم أيضــًا مــن . بواســطة تقــارير مرحليــة ترفــع إلــى جمعيــة الصــحة ٦-٤إليهــا فــي اإلجــراء 

ــ. ٢٠١٩-٢٠١٤برنــامج العمــل العــام الثــاني عشــر للفتــرة  التــي يــنص عليهــاالل اآلليــات والمؤشــرات خــ ع وقــد توسَّ
عمـــل األمانـــة فـــي هـــذا المجـــال توســـعًا كبيـــرًا منـــذ اعتمـــاد خطـــة العمـــل الســـابقة، ولكـــن فـــي إطـــار الميزانيـــة نفســـها 

يــة للثنائيــات المقبلــة للتقيــيم مــن جديــد علــى وســيلزم إخضــاع الميزانيــات البرمج. المخصصــة لألولويــة االســتراتيجية
  .أساس احتياجات الدول األعضاء فيما يتعلق بالتعاون والدعم

  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
  .المجلس مدعو إلى اإلحاطة علمًا بالتقرير وٕالى تقديم اإلرشادات بشأن خطة العمل المنقحة -٣٤
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