
 

 
 

RESOLUTION  
  

  EM/RC55/R.8  اللجنة اإلقليمية
  8 -ق /55ل إ/ش م  لشـرق المتوسط

    
  2008أآتوبر /تشرين األول  الخامسة والخمسونالدورة 

  تغيُّر المناخ واألمن الصحي
  اللجنة اإلقليمية،

شرق بعد ما استعرضت ورقة المناقشات التقنية حول تغيُّر المناخ واألمن الصحي في إقليم 
اإلطار المقتـرح لعمل القطاع الصحي في الدول األعضاء لحماية األمن الصحي و، )1(المتوسط

  من تغيُّر المناخ،

 حول اآلثار الصحية للظروف البيئية، والقرار ج ص 8-ق/49ل إ/آر القرار ش متستْذ إْذو
  ، حول الصحة وتغيُّر المناخ،19.61ع

مية، المعروض من ِقَبل الفريق الحكومي الدولي المعني  أن التوافق في اآلراء العلُتالحظ إْذو
بتغيُّر المناخ، يؤآِّد أن تغيُّر المناخ واالحتـرار العالمي يمثِّالن واقَعْين ملموَسْين ال مراء فيهما، 

  وأنهما جاريان اآلن، وسوف يستمران في المستقبل،

 البلدان قابلية للتأثـُّر بتغيُّر ُتالحظ آذلك أن بلدان إقليم شرق المتوسط هي من بين أشّد إْذو
المناخ، وأّن تغيُّر المناخ ينذر بإبطاء خطوات البلدان على درب بلوغ المرامي المتعلِّقة بالصحة 

  ،ةضمن المرامي اإلنمائية لأللفية، بل ربما ينذر بارتداد هذه الخطوات القهقري

، ر الصحي لتغيُّر المناخ، لحماية الصحةلتصّدي في الوقت المناسب للتأثي تدرك أهمية اإْذو
   مشتـرآة لجميع القطاعات داخل البلدان،ة مسؤوليوالذي هو

  إطار عمل القطاع الصحي في الدول األعضاء لحماية الصحة من تغيُّر المناخ؛تعتمد  .1

 :الدول األعضاء القيام بما يلي تحث .2
  اية الصحة من تغيُّر المناخ؛تنفيذ إطار عمل القطاع الصحي في الدول األعضاء لحم  1.2
ة الصحة       ال، لتقوية   رفيعة المستوى  تنسيق فعَّالة    آليةإنشاء    2.2 ى حماي  قدرات المؤسسّية عل

ات          من تغيُّر المناخ، وتيسير      ة  مشارآة القطاع الصحي مشارآة فعَّالة في العملي الوطني

 
  1/م ت/55ل إ/الوثيقة ش م )1(
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   8 –ق /55ل إ/ ش م
  2الصفحة 

  
 

ا الخاصة ر المن ة بتغيُّ ة المتعّلق دة اإلطاري م المتح ة األم ام وزارة خ باتفاقّي ، وضمان قي
  ؛الصحة بدور قيادّي في هذه اآللية

باألمراض الحساسة للمناخ، بإدماج المعلومات المتعّلقة  إنشاء قدرة لإلنذار المبكر  3.2
   ُنُظم المعلومات الصحية القائمة؛فيبالتغيرات البيئية 

 الصحة من تغيُّر دعم الدول األعضاء في بناء قدراتها على حمايةالمدير اإلقليمي تطلب إلى  .3
  .االستعداد للتصدي بفعالية للكوارث المحتملة المتزايدة التواترو، المناخ


