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  الصحة والبيئة وتغّير المناخ
  
  

  مسودة خطة العمل بشأن تغير المناخ والصحة
  الدول الجزرية الصغيرة الناميةفي 

  
  

 تقرير من المدير العام
  
  
ــخة  ٢٠١٩نظر المجلس التنفيذي أثناء دورته الرابعة واألربعين بعد المائة في كانون الثاني/ يناير   -١ في نســــ

  وقد ُعّدلت الوثيقة كي تأخذ تعليقات الدول األعضاء في االعتبار. ١سابقة من هذا التقرير.
  

  معلومات أساسية
 
ــــحــة   -٢ ــ ــ ــ ـــ الهواء النظيف والمــاء النقي والغــذاء الكــافي والمــأوى  -يقوض تغير المنــاخ المحــددات البيئيــة للصــ

ــون للخطر،  –المالئم  ــ ــ ـــ ـــكان معرضـ ـــ ــ ــية. وعلى الرغم من أن جميع الســ ــ ـــ ــ وقد يزيد من مخاطر ظواهر الطقس القاسـ
ــغيرة النامية في الخطوط األمامية، إذ إنها تواجه   إال ــهم معرض أكثر من غيره. وتوجد الدول الجزرية الصــ أن بعضــ

ــدة  ــ ـــ ــ ـــ ــ مجموعة كاملة من المخاطر التي تتراوح بين مخاطر وخيمة ومخاطر طويلة األجل، بما في ذلك (أ) زيادة شـ
لمنقولة عن طريق المياه والنواقل واألغذية؛ الفيضانات والعواصف والجفاف؛ (ب) زيادة مخاطر األمراض المعدية ا

ـــحية  ـــ ــطح البحر الذي يهدد مرافق الرعاية الصــ ــ ــ ــتوى ســ ــ ــ ــــارية؛ (د) ارتفاع مســ ــ (ج) زيادة مخاطر األمراض غير الســ
الهشــة، ويشــمل ذلك أســاســًا وليس حصــرًا، تلك الواقعة في المناطق الســاحلية. وُتضــاف هذه الضــغوط الناجمة عن 

يات القائمة لألمراض السارية وغير السارية، مما يسفر عن عبء ثالثي من األمراض يؤدي تغير المناخ إلى التحد
ــدد التقرير الخاص عن زيادة آثار االحترار العالمي بمقدار  ــة والوفيات. ويشــ درجة  ١,٥إلى ارتفاع معدالت المراضــ

عف الخاص الذي تعاني منه سليسيوس الصادر عن الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ أيضًا على الض
سيوس فضًال عن اآلثار المتزايدة سلدرجة  ١,٥الدول الجزرية الصغيرة النامية إزاء تغير المناخ إذا تجاوز االحترار 

  سيوس أو أكثر.سلدرجة  ٢المحتملة في حال ما إذا بلغ االحترار 
 
، ُأقّر بحماية "صحة اإلنسان ١٩٩٢عام  ومنذ إنشاء اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ في  -٣

ـــأن تغير المنـاخ  ــ ـــ ــ ـــ ــ ــــتجابة لتغير المناخ. وتقّر األطراف في اتفاق باريس بشـ ــ ــ ـــ ــ ورفاهيته" كأولوية من أولويات االســ
ــــدي لتغير المناخ، أن تحترم وتعزز وتراعي ما يقع على  ها،ينبغي ل بأنه ٢٠١٥  لعام ــ ـــ ــ ــ عند اتخاذ اإلجراءات للتصــ

ـــان والحقكل منها من التزامات  ـــ ــ ــ ــحة متعلقة، من جملة أمور، بحقوق اإلنســ ـــ ــ ــ ـــعف . و في الصـــ ــ ــ ـــ تعترف كذلك بالضــ
ــغيرة النــاميــة التي على الرغم من أن انبعــاثــاتهــا من الكربون على  ــ ـــ ــ ــ ـــ الخــاص الــذي تعــاني منــه الــدول الجزريــة الصـ

لصــحة. وبالمثل، يقر الصــعيد العالمي قليلة جدًا إال أنها تعد من بين أكثر البلدان عرضــة آلثار تغير المناخ على ا
                                                           

ـــر الموجزة للمجلس ١٤٤/١٦م تالوثيقة    ١ ـــة التاســــــــعة ، والمحاضـــــ ـــ التنفيذي في دورته الرابعة واألربعين بعد المائة، الجلســ
 (باإلنكليزية).
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ــــعف الخاص الذي تعاني منه الدول الجزرية ٢٠٠٨( ١٩-٦١ص ع  جالقرار  ــحة بالضـــ ــ ـــأن تغير المناخ والصـــ ــ ) بشــ
  الصغيرة النامية وأقل البلدان نموًا.

 
ـــغيرة النامية ورفاههم، أطلقت   -٤ ــ ــكان الدول الجزرية الصـ ــ ــحة ســ ــ وٕاقرارًا بالتهديدات الخطيرة والعاجلة على صــ

ــرين لمؤتمر األطراف في االتفاقية المعقودة في بون المنظمة  ــبة الدورة الثالثة والعشـــ ــي ُنّظم بمناســـ خالل حدث رئاســـ
، مبادرة خاصــة بشــأن تغير المناخ والصــحة في الدول الجزرية الصــغيرة النامية، بالتعاون مع أمانة ٢٠١٧في عام 

لفيجية للمؤتمر. وتعتبر هذه المبادرة أيضًا بمثابة منصة اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ والرئاسة ا
  .٢٠٢٣-٢٠١٩في إطار برنامج العمل العام الثالث عشر، 

  
ـــحة والبيئة وتغير ٥(١٤٢م ت، المقرر اإلجرائي ٢٠١٨واعتمد المجلس التنفيذي في عام   -٥ ـــ ــ ـــ ــأن الصــ ــ ـــ ــ ــ ) بشــ

أن يضــع مســودة خطة عمل خاصــة "ة أمور، المناخ. وُطلب في هذا المقرر اإلجرائي من المدير العام، ضــمن جمل
ــغيرة النامية أوًال، وأن يقدم  ــحة في الدول الجزرية الصـــ ــــدي آلثار تغير المناخ على الصـــ ــــة الرامية إلى التصـ بالمنصـ

ـــبعون في أيار/ مايو  ـــ ــحة العالمية الثانية والســـ ـــ ــ ـــودة خطة العمل كي تنظر فيها جمعية الصــ ــ ــ عن طريق  ٢٠١٩مســ
ـــودة خطة ٢٠١٩ه الرابعة واألربعين بعد المائة في كانون الثاني/ يناير المجلس التنفيذي في دورت ــ ـــعت مســ ". وُوضــــ

العمل بشــأن تغير المناخ والصــحة في الدول الجزرية الصــغيرة النامية في أعقاب التوصــيات الصــادرة عن المؤتمر 
ــأن المناخ والصــــحة لعام  ــلة من ثالثة أ ٢٠١٨العالمي الثالث بشــ ــلســ ــكل ســ حداث منفصــــلة موّزعة الذي ُنّظم في شــ

ـــغيرة النامية. واتُفق على خطط عمل إقليمية لفائدة الدول  ــ ـــ ــ ـــ على ثالثة أقاليم، مع التركيز على الدول الجزرية الصــ
ــغيرة النامية الواقعة في إقليم غرب المحيط الهادئ خالل اجتماعات و  ــــ ــ ــ ــ زارية ُعقدت في نادي، فيجي، الجزرية الصــ

ــحة في إطار حدث جانبي (أطل ٢٠١٨آذار/ مارس  ١٦و ١٥ يومي ــ قها الحقًا قادة المحيط الهادئ في مجال الصــ
ُنّظم خالل جمعية الصــحة العالمية الحادية والســبعين)؛ وبالنســبة للدول الجزرية الصــغيرة النامية الواقعة في إقليمْي 

بالنســـبة ؛ أما ٢٠١٨  آذار/ مارس ٢٢و ٢١ قد ُوضــعت الخطط في موريشــيوس يوميأفريقيا وجنوب شــرق آســيا، ف
ــعت ال ــ ــ ـــغيرة النامية الواقعة في منطقة األمريكتين، فقد ُوضــــ ـــ ــ ــانت جورج، غرينادا، للدول الجزرية الصــ ــ ـــ خطط في ســـ

. وتصـــف هذه الخطط اإلقليمية األعمال المحددة التي ينبغي تنفيذها ٢٠١٨تشـــرين األول/ أكتوبر  ١٧و ١٦  يومي
  ١رتبطة بها.على الصعيدين الوطني واإلقليمي، فضًال عن المؤشرات الم

 
ويتمثل الهدف من مســودة خطة العمل في توفير الدعم الشــامل الالزم لتنفيذ خطط العمل اإلقليمية؛ ويتفق   -٦

ــاء من خالل خطة عمل المنظمة  ــ ـــورة وثيقة مع الدعم الذي تقدمه األمانة إلى جميع الدول األعضـــ ـــ ــميمها بصـ ــ ــ تصـ
 خالل ومن)، ٢٠١٥) (١٥(١٣٦م تفي المقرر اإلجرائي المنقحة بشــأن تغير المناخ والصــحة، بالصــيغة المعتمدة 

ـــحة المناخ بتغير المتعلقة الواليات ــادرة عن والصـ ــودة خطة  .لمنظمةل اإلقليمية اللجان اجتماعات الصــ ــتوفر مســ وســ
ــار إليها في المقرر اإلجرائي  ــ ــ ـــ ـــة المشـ ــ ـــ ــــاهم في تحقيق أهداف التنمية ٥(١٤٢م تالعمل المنصــ ــ ــ ـــتســ ـــ ــ )، كما أنها ســ

ـــتدامة،  ــ ـــ ــ ـــ ــيما الهدف المســ ــ ــ ــ ـــ ــحية وبالرفاهية في جميع األعمار)  ٣والســــ ـــ ــ ـــ ــ ــمان تمتع الجميع بأنماط عيش صـــ ـــ ــ ــ ـــ (ضـــ
  (اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغّير المناخ وآثاره). ١٣  والهدف

 
، ترّكز مسودة خطة العمل هذه على الجهود ٢٠٢٣-٢٠١٩وتمشيًا مع برنامج العمل العام الثالث عشر،   -٧

ــــتهدفة المبذولة من أ ــ ــ ـــ ــ ــراع في تعزيز الدعم المقدم لمجموعة من البلدان التي تواجه تحديات فريدة المســ ــ ـــ ــ ـــ ــ جل اإلسـ
وصـــعبة؛ وتســـتجيب للدعوة إلى اتخاذ إجراء عاجل التي وجهها وزراء الصـــحة في الدول الجزرية الصـــغيرة النامية. 

ــتخدم ــــ ــ ــعيفة األخرى، بل يجب أن ُتســـ ــ ــ ـــ ــحة الفئات الضــ ــ ــ ــ لتعزيز الخبرة  وينبغي أال تقوض العمل الجاري لحماية صـــ
  واآلليات التشغيلية التي يمكن تطبيقها أيضًا على دول أخرى.

                                                           
١    The Regional Office for the Western Pacific has published the Pacific islands action plan on climate change 

and health (http://iris.wpro.who.int/handle/10665.1/14236?show=full) (accessed 20 March 2019); regional action 
plans have been completed and are in the process of being published for the small island developing States in (a) 
the African and South East Asian regions and (b) the Region of the Americas. 
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  الرؤية
 
ــغيرة   -٨ ـــحية في الدول الجزرية الصـــ ـــودة خطة العمل العالمية هذه في جعل جميع النظم الصــ تتمثل رؤية مســ

  .٢٠٣٠النامية قادرة على الصمود أمام تقلب المناخ وتغيره بحلول عام 
 
هذه الرؤية بالتوازي مع الخطوات التي تتخذها البلدان في جميع أنحاء العالم بهدف الحد  ويجب أن تتحقق  -٩

ــحية  ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــعفًا من مخاطر المناخ وتحقيق الفوائد الصـ ــ ـــ ــ ــ ــ من انبعاثات الكربون، وذلك من أجل حماية أكثر الفئات ضـ
  المشتركة للسياسات الرامية إلى التخفيف من آثار تغير المناخ على السواء.

  
  النطاق

 
المالي وتوفير الدعم تهدف مسـودة خطة العمل إلى تقديم الدعم السـياسـي والتقني والمتصـل ببناء القدرات و   -١٠

  البّينات الالزمة للسلطات الصحية الوطنية في الدول الجزرية الصغيرة النامية من أجل:

يحدثها تغير المناخ تحسين فهم آثار تغير المناخ على الصحة ومعالجتها، بما في ذلك تلك التي  (أ)
  ؛على المحددات الرئيسية للصحة، كالغذاء والهواء والماء واإلصحاح مثالً 

  تحسين قدرة الخدمات الصحية على الصمود أمام تغير المناخ وتحسين استدامتها البيئية؛ (ب)

ـــجيع القطاعات األكثر تلويثًا، كالنقل والطاقة والغذاء والزراعة مثال، على تنفيذ إ (ج) ـــ ــ ــ ـــ جراءات وتشــ
ــواء داخل الدول الجزرية  ــ ـــ ــتركة، ســـ ــ ــ ـــ ــحية المشـ ــ ــ للتخفيف من آثار تغير المناخ من أجل تعظيم الفوائد الصــــ

  الصغيرة النامية أو خارجها.
 

ــحية في الدول   -١١ ــق الطريق نحو إحداث تحول في الخدمات الصـــ ـــًا إلى شـــ ــودة خطة العمل أيضــ وتهدف مســـ
ن نموذج لخدمات العالج يتسم بتكاليف متزايدة إلى نموذج قائم على الجزرية الصغيرة النامية، من خالل االنتقال م

ـــاركة المجتمع المحلي. وتتمثل األهداف األخرى  ــتدامة ومشــ ــ ــمود أمام تغير المناخ واالسـ الوقاية من األمراض والصـــ
األمن و  في: تشجيع تبّني طريقة عمل أكثر تكامًال في مختلف البرامج الصحية، مثل الصحة البيئية وصحة العمال

ــاهمةالغذائي والتغذية؛ وا ــتركة األهداف في لمســ ــحية التغطيةها في بما ،المشــ ــاملة الصــ واألمن الصــــحي والتأهب  الشــ
ـــركاء  ــ ــتجابة لها؛ والتعاون مع غيرهم من الشـ ـــ ــتركين الدوليينللطوارئ واالسـ ـــ ـــى بما القطاعات، بين والمشـ ــ  مع يتماشـ

  م.منه لكل النسبية الميزات
 

ـــحة في   -١٢ ـــ ــــأن تغير المناخ والصــ ــ ــــودة خطة العمل بهدف دعم مبادرة المنظمة بشــ ــ  الدول الجزريةوُأعدت مســ
الصـــغيرة النامية، والتي هي عبارة عن تجمع طوعي يشـــمل جزرًا صـــغيرة بغض النظر عن وضـــعها الدســـتوري، أي 

  ١الواقعة ما وراء البحار. أنها تشمل أيضًا دوًال مستقلة، فضًال عن اإلدارات واألقاليم التابعة واألراضي
 

  خطوط العمل االستراتيجية 
  

ــتراتيجية مترابطة ويعزز كل منها اآلخر. وينطوي كل   -١٣ ــمن مســـودة خطة العمل أربعة خطوط عمل اسـ تتضـ
  خط عمل على عملين مرتبطين به ومؤشرين لرصد التقدم المحرز.  

                                                           
ــــارة إلتهدف    ١ ــ ـــ ُتدرج فيه االقتراحات المقدمة من أن إلى ى خطط التكيف الوطنية والبالغات الوطنية في هذا التقرير اإلشـــ

باسم حكومة ، أو بصفتها الشخصيةاإلدارات واألقاليم التابعة واألراضي الواقعة ما وراء البحار، إما و  ،كل من الدول المستقلة
 كل منها.
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الصحة في الدول الجزرية الصغيرة النامية  التمكين: دعم القيادة في مجال - ١خط العمل االستراتيجي 
  من أجل مشاركة وطنية ودولية

 
ــــات المتعلقة بالمناخ إال أنه إلى حد اآلن لم ُيقر بها   -١٤ ــ ــ ـــحة في المناقشـ ــ ــ على الرغم من تزايد االعتراف بالصــ

ــحة وتعزيزها كحجة ومقياس لمدى نجا ـــفر عن ضـــــياع فرص حماية الصـــ ـــمي كأولوية، مما أســ ـــكل دوري ورســ ح بشــ
العمل المتعلق بالمناخ. ومن الضــروري ضــمان أن ُتتاح المعلومات الالزمة عن الروابط القائمة بين الصــحة وتغير 
المناخ للدول األعضـــاء كي يتســـنى مراعاتها عند تحديد المواقف الرســـمية لتجمعات الدول الجزرية الصـــغيرة النامية 

ــــ ــ ــ ـــ ـــتدامة ذات المعنية في إطار اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشــ ــ ــ ـــ ــ أن تغير المناخ وغيرها من عمليات التنمية المسـ
ـــاء في األمم المتحدة ومنظمة  ــ ـــغيرة النامية حوالي ُخمس عدد الدول األعضـــ ــ ــــكل الدول الجزرية الصـــ ــ ـــلة. وتشــ ــ ــ الصـ
ـــتفيد من قوتها هذه للدعوة إلى عمل عالمي على نحو أكثر فعالية. ويهدف خط  ــ ــ ـــ ـــحة العالمية، ويمكن أن تسـ ـــ ــ الصـــ

تراتيجي بشــأن التمكين إلى تعزيز صــوت القادة في مجال الصــحة، نيابًة عن أضــعف الفئات الســكانية، العمل االســ
ــبة لمختلف بلدان  ــغيرة النامية والتخفيف من آثاره بالنسـ دعمًا لجهود التكّيف مع تغّير المناخ في الدول الجزرية الصـ

  العالم.
 

النامية أو آلية تنسيق بديلة خاصة بالدول الجزرية إنشاء مركز خاص بالدول الجزرية الصغيرة  - ١-١العمل 
الصــغيرة النامية في المنظمة من أجل دعم العمل بشــأن تغير المناخ والبيئة وغيرهما من القضــايا الصــحية ذات 

  األولوية
 

ســيســتجيب هذا العمل للطلب الذي قدمته البلدان من أجل تحديد آليات تســاعد على إرســاء عملية مشــاركة   -١٥
ـــركاء مفتو  ـــ ـــغيرة النامية وغيرها من شـــ ـــ ــ ــــغيرة النامية والمنظمة، وبين الدول الجزرية الصـ ــ ــ حة بين الدول الجزرية الصـ

التنمية، وتعزيز هذه اآلليات. ومن شأن هذا العمل أن يدّعم بناء قدرات واضعي السياسات في مجالْي تغير المناخ 
ــركاء آخرين من أجل ربط  ـــًا مع شـــ ــيعمل المركز أيضــ ـــحة. وســـ ــحة والتنمية والصــ ــية تغير المناخ بأولويات الصـــ قضـــ

األخرى، بما في ذلك السياحة والبيئة وٕادارة النفايات والزراعة ومصائد األسماك والصناعة. وسُيقاس التقدم المحرز 
  استنادًا إلى المؤشر التالي:

 
ــر  ـــئت في  - ١-١المؤشــ ـــغيرة النامية التي أُنشـ ـــة بالدول الجزرية الصـ ـــيق الخاصـ المنظمة آلية التنسـ

  بشأن تغير المناخ والبيئة وغيرهما من القضايا الصحية ذات األولوية
 

توفير مدخالت قطاع الصـــحة (مثل الخطط الوطنية للتكيف مع تغير المناخ، والبالغات الوطنية،  - ٢-١العمل 
ــأن تغير المنا ــ ــتوى الوطني) التفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشــ ـــاهمات المحددة على المســــ ـــحاب والمســـ خ وأصـــ

  المصلحة الذين يقودون العمليات الوطنية ذات الصلة في مجال تغير المناخ 
 

لتنفيذ هذا العمل، ستعمل المنظمة على تعزيز ُسبل رصد القضايا الصحية في إطار االتفاقيات واالتفاقات   -١٦
ــع آليات إقليمية لتقييم المخاطر والتبليغ عنها ــ ــتضـــ ـــ ــعى المنظمة، في إطار الدولية المتعلقة بالبيئة، كما ســ ــ ــتســـ ـــ . وســ

المنصــة المعنية بمعالجة آثار تغير المناخ على الصــحة في الدول الجزرية الصــغيرة النامية، إلى ضــمان أن يكون 
قادة الدول الجزرية الصغيرة النامية في مجال الصحة على علم تام بأحدث البّينات المتاحة فيما يتعلق بالصلة بين 

ــياقين تغير المناخ والصـــحة، وتم ــوء على األخطار والفرص التي ينطوي عليها العمل في السـ كينهم من تســـليط الضـ
ــتوى من خالل التعاون مع الدول  ــ ــاركة الرفيعة المســـ ــ ـــجيع المشـــ ــ ـــًا على تشــ ــ ــتعمل األمانة أيضــ ـــ الوطني والدولي. وســ

ـــغيرة النامية في برامج العمل العالمية واإلق ــ ــ ـــاء على إدراج مبادرة الدول الجزرية الصــ ــ ــ ليمية الجارية، بما في األعضــ
ــــأن تغير المناخ، و  ــ ــ ــ ــتدامة لعام ذلك اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشــ ــ ــ ــ ـــ ، والمنتديات ٢٠٣٠تنفيذ خطة التنمية المسـ

  . وسُيقاس التقدم المحرز استنادًا إلى المؤشر التالي:الوزارية بشأن البيئة
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ــر  ــغيرة النامية التي تدرج  - ٢-١المؤشــ ــحة كأولوية في أحدث بالغاتها عدد الدول الجزرية الصــ الصــ
ــاهماتها في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية  ــ الوطنية أو خططها الوطنية للتكيف مع تغير المناخ أو مســـ

  بشأن تغير المناخ التي ُتحدد على المستوى الوطني
  

  البّينات: إعداد دراسة جدوى بشأن االستثمار - ٢خط العمل االستراتيجي 
 

ــاهي قاعدة البّينات المتعلقة بأي إّن قاعدة   -١٧ ــ ـــ ــ ـــحة تضــ ـــ ــ ـــأن آثار تغير المناخ على الصـــ ــ ـــ البّينات العالمية بشـــ
ــائل أخرى متأثرة بالمناخ، كالزراعة والموارد المائية مثًال. غير أّن المعلومات تُقدم في كثير من األحيان في  ــ ــ ـــ ــ ــ حصـ

معظم القرارات السياسية، كما أنها شكل يصعب االطالع عليها على المستوى الوطني أو دون الوطني حيث تُتخذ 
ــتثمرين  ــ ــادية المنهجية الالزمة إلثبات جدوى األمر أمام المسـ ــ تفتقر في كثير من األحيان إلى قاعدة البّينات االقتصـ
المحتملين، مثل المؤســســات الدولية للتمويل المناخي ومصــارف التنمية ووزارات المالية الوطنية. وأخيرًا، ليس هناك 

ــحة في الدول الجزرية الصــــغيرة النامية أي بحوث عمل ية بشــــأن تنفيذ برامج في مجال التصــــدي لتغير المناخ والصــ
  وفي أماكن أخرى.

 
ــغيرة   -١٨ ـــ ــــرية والقدرات البحثية المحدودة في معظم الدول الجزرية الصـــ ــ ـــكل الموارد البشــ ــ وعالوة على ذلك، تشـــ

النامية تحديًا أمام إنشاء بحوث جديدة تتماشى مع الظروف المحلية. وبالتالي، البد من ضمان ربط البّينات الحالية 
ــرة قدر اإلمكان، وبناء القدرات وتعزيز ــياســـات بصـــورة مباشـ ــات  بالسـ الوطنية في الدول  البحوثالروابط بين مؤســـسـ

الجزرية الصـــغيرة النامية ومع مؤســـســـات البحوث خارج هذه الدول، ومع واضـــعي الســـياســـات. وبالتالي، يهدف خط 
ــادية الالزمة  ــحية والبيئية واالقتصــ ــحة البّينات الصــ ـــمان أن تتوفر لدى وزارات الصــ ــتراتيجي هذا إلى ضـ العمل االســ

ــتثمار  ــتثمارات ذات األولوية ورصــــد لدعم االســ ــحة، وتحديد االســ ــع في مجالْي تغير المناخ والصــ ات على نطاق أوســ
  تأثيرها.

 
ــغيرة  - ١-٢العمل  ـــحة لكل دولة من الدول الجزرية الصـــ ـــأن تغير المناخ والصــ ــمات الُقطرية بشــ إعداد المرتســـ

  المناخالنامية أو تحديثها بالتعاون مع اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن 
 

ــمات قطرية لما مجموعه   -١٩ ـــغيرة نامية،  ٤٥أعدت المنظمة بالفعل مرتســـ ـــت دول جزرية صــ بلدًا، بما فيها ســ
وذلك بالتعاون مع اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ. وستتعاون المنصة المعنية بمعالجة آثار تغير 

النامية مع الشــركاء من أجل إجراء عمليات تقييم جديدة أو محّدثة المناخ على الصــحة في الدول الجزرية الصــغيرة 
  وسُيقاس التقدم المحرز استنادًا إلى المؤشر التالي: بشأن تغير المناخ وتأثر الصحة بتغير المناخ وتكّيفها معه.

  
 عدد الدول الجزرية الصــغيرة النامية التي اســتكملت المرتســـمات الُقطرية بشــأن تغير - ١-٢المؤشــر 

  المناخ والصحة بدعم من كل من المنظمة واتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ
  

ــتناد إليها لزيادة القدرات وٕاجراء التقييمات وتحليل  - ٢-٢العمل  ــ ـــ ــ تحديد مراكز االمتياز القائمة ودعمها واالســ
  والجامعات التي لديها واليات إقليميةالبيانات وٕاجراء البحوث وتنفيذ األعمال، بما في ذلك مع المنظمات 

  
ــــغيرة النامية؛   -٢٠ ــ ــحة في الدول الجزرية الصــ ــ ـــ ــمل هذا العمل: تقدير تكلفة آثار تغير المناخ على الصـ ــ ـــ ــيشـ ــ ــ ســ

والعمل مع الشــركاء على وضــع خطط اســتثمارية تفصــيلية تســتند إلى تحليالت اقتصــادية وجيهة للتكاليف والفجوات 
عاية الصــحية، بما في ذلك مرافق الرعاية الصــحية؛ وٕاجراء بحوث عملية بالتوازي مع من أجل زيادة مرونة نظم الر 

عملية التنفيذ؛ ووضـــــع برنامج بحوث وتنفيذه، والســـــيما من خالل تقديم الدعم الالزم لبناء القدرات في مجال البحث 
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نحو أفضــل لتســترشــد بها الجهود في البلدان. وســُتســتخدم المعلومات المتعلقة بالدول الجزرية الصــغيرة النامية على 
  العالمية الرامية إلى الحد من االنبعاثات. وسُيقاس التقدم المحرز استنادًا إلى المؤشر التالي:

 
ــر  ـــة المعنية بمعالجة آثار  - ٢-٢المؤشـــ ـــاط في دعم المنصــ ـــارك بنشــ عدد المراكز المتعاونة التي تشــ

  نامية تغير المناخ على الصحة في الدول الجزرية الصغيرة ال
  

ــتراتيجي  ـــات  - ٣خط العمل االســـ ـــياســ التنفيذ: التأهب لمواجهة المخاطر المناخية، والتكّيف معها، والســ
  المتعلقة بالتخفيف من آثار المخاطر المناخية من أجل تعزيز الصحة

 
في ســتســتند مســودة خطة العمل إلى الخبرة المكتســبة من مشــاريع تكييف الصــحة مع تغير المناخ المنّفذة   -٢١

ـــامل يقوم على اإلطار  ــ ـــ ــ ــندة بالبّينات في إطار نهج شــ ــ ــ ــ ـــ مختلف أنحاء العالم، من أجل زيادة تغطية التدخالت المسـ
ــمود أمام تغير المناخ. وتهدف إلى تعزيز دور قطاع  ــغيلي للمنظمة من أجل بناء نظم صــــحية قادرة على الصــ التشــ

ــتركة إلجراءات التخفي ـــ ـــحية المشـ ــ ـــحة في النهوض بالفوائد الصـ ــ ف من آثار تغير المناخ التي تنفّذها القطاعات الصـ
  التي تتحمل قدرًا أكبر من المسؤولية عن االحترار العالمي، سواء داخل الدول الجزرية الصغيرة النامية أو خارجها.

 
ــحية من خالل تعزيز ثقافة الوقاية   -٢٢ ــ ـــتراتيجي هذا إلى إحداث تغيير في النظم الصـــ ــ ويهدف خط العمل االســ
األمراض ودعمها، وبناء قدرة النظم الصحية على الصمود أمام تغير المناخ، وتعظيم الفوائد الصحية المشتركة من 

  الناجمة عن السياسات الرامية إلى التخفيف من آثار تغير المناخ.
 

ــحية قادرة عل الدول الجزرية الصــــغيرة الناميةدعم  - ١-٣العمل  ى من خالل ُأطر إقليمية على إنشــــاء نظم صــ
  الصمود أمام تغير المناخ

 
يشمل هذا العمل مجموعة من التدابير الوقائية مثل إدراج حماية المحددات البيئية للصحة، كالمياه واألمن   -٢٣

ــة للمناخ  ــاسـ د األمراض الحسـ الغذائي مثال، في الجهود الرامية إلى تحقيق التغطية الصـــحية الشـــاملة، وتعزيز ترصـــّ
ًا خاصًا يرّكز على إرساء مرافق للرعاية الصحية قادرة على الصمود أمام تغير المناخ ومراقبتها. ويشمل كذلك جهد

ــحية أو تحديثها لتصــــبح قادرة على الصــــمود أمام الظواهر الجوية القاســــية  ومســــتدامة بيئيًا (بناء البنية التحتية الصــ
ـــول على نحو موثوق إلى الطاقة والمياه ــ ــمان الوصـ ــ ـــتخدامها بفعالية؛ والحد من  والتغير المناخي الجاري)؛ وضــ ــ واسـ

انبعاثات غازات االحتباس الحراري. وســيتطلب العمل أيضــًا إجراء تقييمات قاعدية ووضــع خطط للتخفيف من آثار 
ــحة وتنفيذها من أجل الحد من انبعاثات غازات الدفيئة الناجمة عن الطاقة واألغذية  ــ ــ ـــ ــ ـــ تغير المناخ في قطاع الصـ

  ُيقاس التقدم المحرز استنادًا إلى المؤشر التالي:ووسائل النقل والمشتريات. وس
 

التي بدأت في تنفيذ أعمال من أجل إنشاء مرافق  الدول الجزرية الصغيرة الناميةعدد  - ١-٣المؤشر 
 للرعاية الصحية قادرة على الصمود أمام تغير المناخ ومستدامة بيئياً 

  
ــع وتنفيــذ برامج إلذكــاء الوعي وبنــاء  - ٢-٣العمــل  ــ ـــ ــ القــدرة على التكيف مع تغير المنــاخ والوقــايــة من وضــ

  األمراض، من جانب األشخاص والنظام الصحي على السواء
 

ــغيرة النامية في تنفيذ خطط وطنية ودون   -٢٤ ــعيًا إلى تنفيذ هذا العمل، ســــتدعم المنظمة الدول الجزرية الصــ ســ
ـــع  ــحة مع تغير المناخ في إطار خطط عمل أوســـ ــ ــتركةوطنية لتكييف الصــ ــ ـــأن تغير المناخ.  مشــ   بين القطاعات بشـــ

وسـتسـّهل أيضـا تبادل المعلومات، والتقييم والبحث، كما سـتنّفذ حمالت من أجل الدعوة والتوعية تسـتهدف القادة في 
ــًا تعزيز  ــيتطلب العمل أيضـ ــحاب المصـــلحة الرئيســـيين وعامة الناس. وسـ ــياســـات وأصـ ــعي السـ ــحة وواضـ مجال الصـ

ئية والرعاية الصحية األولية (بما في ذلك إدارة برامج الصحة البيئية من أجل المساهمة في الخدمات الصحية الوقا
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مخاطر الكوارث) ومكافحة األمراض السارية وغير السارية (بما في ذلك الصحة النفسية) مساهمة كاملة. وسُيقاس 
  التقدم المحرز استنادًا إلى المؤشر التالي:

 
ــر  ــ ـــ ــ ــغيرة الناميةعدد  - ٢-٣المؤشــ ــ ـــ خطط أو أعمال وطنية التي بدأت في تنفيذ  الدول الجزرية الصــــ

لتكييف الصــحة مع تغير المناخ من أجل تحقيق الفوائد الصــحية المشــتركة الموصــوفة في مســاهماتها 
  المحددة على المستوى الوطني ودون الوطني في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ

  
  الخاص بالمناخ والصحةالموارد: تيسير الحصول على التمويل  - ٤خط العمل االستراتيجي 

 
لن يتسـنى إحداث تغيير كبير في مواطن الضـعف الصـحية الحالية لسـكان الدول الجزرية الصـغيرة النامية   -٢٥

ــادر التمويل  ــ ــ ــيع نطاق مصـــ ــ ــ ـــرورة توســـ ــ ـــ ــحة األولوية لضـ ــ ـــ ما لم تُتح موارد مالية كافية لذلك. وقد أعطى وزراء الصــ
ـــحــة على التكيف مع تغير المنــاخ. وقــد حــددوا مجموعــة من وتنويعهــا بهــدف بنــاء قــدرة  المحتملــةالمتــاحــة  ــ ـــ ــ ــ الصـــ

 من فقط٪ ٠,٥ التحديات المعّينة، والتي تشمل ما يلي: تخصيص اآلليات الرئيسية للتمويل الخاص بالمناخ حوالي
في الوقت الراهن؛ وصــعوبة الوصــول إلى هذه األموال؛ وعدم وجود وكاالت صــحية معتمدة لتنفيذ  للصــحة هاموارد

ــول إلى بعض مصـــــادر التمويل مرتبطة  ــاريع نيابًة عن هذه اآلليات في الوقت الحالي؛ وأن أهلية البلدان للوصـــ مشـــ
ـــادية دون إيالء العناية الواجبة للتحديات  ــ ـــ ــ ــ ــغيرة بالتدابير العامة للتنمية االقتصـــ ـــ ــ ـــ ــ ــ التي تواجهها الدول الجزرية الصـ

النامية بشـــكل خاص، مثل التكاليف المرتفعة للفرد فيما يتعلق بالرعاية الصـــحية والضـــعف االقتصـــادي الشـــديد إزاء 
  ظواهر الطقس القاسية.

 
ــاعدة   -٢٦ ــ ــ ــ ـــول على التمويل الخاص بالمناخ والمســ ــ ـــ ـــهيل الحصـ ــ ـــ ـــتراتيجي هذا إلى تسـ ــ ـــ ويهدف خط العمل االسـ

والموارد المحلية، مع تحديد هدف طموح يتمثل في مضـــاعفة المســـتوى الحالي لالســـتثمار في تغير المناخ  اإلنمائية
  .٢٠٢٣-٢٠١٩ة النامية في الفترة والصحة بمقدار ثالثة أضعاف في الدول الجزرية الصغير 

 
  ردقيادة عملية تحديد األشكال الجديدة والمبتكرة للتمويل وآليات تعبئة الموا - ١-٤العمل 

 
ـــتلزم هذا العمل   -٢٧ ــ ــيسـ ــ ــول على دعم المنظمة من أجل تحديد الموارد  طلبات تلبيةســ ــ ـــاء للحصــ ــ الدول األعضـ

المتاحة لمعالجة المســـائل الصـــحية ذات الصـــلة بالمناخ وضـــمان الشـــفافية في الحصـــول على األموال، بما في ذلك 
ــتتولى  ــ طة. وســـ ــّ ــ ـــع فيما يتعلق  األمانةآليات التمويل المبســـ ـــ ـــحة المناخ بتغيرالخاص  التمويلبتتبع الوضـ ــ  في والصــ

ــغيرة الجزرية الدول ــ ـــ ــــحة، المناخالخاص ب تمويلالحالية لل تدفقاتال إطار في ،تقديم تقارير عنهو  النامية الصـ ــ  والصــ
ــًا ال تلبي احتيــاجــات الــدول الجزريــة  المتــاحــة األموال. وطــالمــا أن لمنظمــةل البرمجيــة الميزانيــة ذلــك في بمــا حــالي

 صـندوق إنشـاء إمكانيةامية في التصـدي للتغيرات الطارئة على المناخ والصـحة، فسـتسـتكشـف المنظمة الصـغيرة الن
الحالية. وسـُيقاس التقدم المحرز اسـتنادًا إلى المؤشــر  الواليات مع يتماشـى وبما االقتضـاء حسـب الغرض لهذا جديد

  التالي:
  

ـــر  ــ ـــ ــغيرة النامية التي تتلقى دعمًا ماليًا ألغراض تغّير المناخ  – ١-٤المؤشــ ــ ــ ــ عدد الدول الجزرية الصــ
  والصحة 

  
ــر للمناخ  - ٢-٤العمل  ــندوق األخضــ ـــبح وكالة معتمدة لدى الصــ ــل المنظمة العملية الالزمة لكي تصـ ــتواصــ ســ

  وتيسير تقديم الدعم للدول الجزرية الصغيرة النامية
 

الصغيرة النامية المنظمة إلى تبسيط اآلليات والتغلب على التعقيدات الحالية التي لقد دعت الدول الجزرية   -٢٨
ــتواصــــل  تعيق الحصــــول على التمويل ألغراض التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره في قطاع الصــــحة. وســ
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ــطة الدعوة واألدوات الكفيل ــاء عملية واضـــحة األمانة أيضـــًا دعم البلدان من خالل تعزيز القيادة الوطنية وأنشـ ة بإرسـ
  تتيح الحصول على التمويل الخاص بتغير المناخ والصحة. وسُيقاس التقدم المحرز استنادًا إلى المؤشر التالي:

 
ــر  ـــ ــ ـــغيرة الجزرية الدولإلى الواردة  األموال مجموع - ٢-٤المؤشــــ ــ ـــ  المناخ رتغيّ ألغراض  النامية الصـــ

  ةالصح وقطاع
  

  رصد التقدم الُمحرز والتبليغ عنه
 

ــتنادًا، في المقام   -٢٩ ــًا بالمؤشــــرات المحددة أعاله، وذلك اســ ــد التقدم المحرز في تنفيذ خطة العمل قياســ ســــُيرصــ
األول، إلى معلومات المسح التي ُجمعت بالتشاور مع البلدان، والتي تشكل بدورها أساس المرتسمات الُقطرية بشأن 

ــحة العالم ــ ـــ ـــحة التي تدعمها منظمة الصــ ــ ــ ــــأن تغير المناخ ية واتفاقية األمم المتحدة اإلطاريةتغير المناخ والصــ ــ ــ . بشـ
  ٢٠٢٥.١-٢٠١٩وُيقترح اإلبالغ عن التقدم المحرز إلى جمعية الصحة كل سنتين، خالل الفترة 

  
 

  جمعية الصحةاإلجراء المطلوب من 
 

  التالي:جمعية الصحة مدعوة إلى اإلحاطة علمًا بهذا التقرير والنظر في مشروع المقرر اإلجرائي   -٣٠
  

ــبعون، بعد أن نظرت في  ــ ـــحة العالمية الثانية والســـ ــ ــودة خطة العملجمعية الصــ ــ ــأن  مســـ ــ تغير بشـــ
  قررت ما يلي: ٢،المناخ والصحة في الدول الجزرية الصغيرة النامية

  
ـــأن ب أن تحيط علماً  ) ١( ــ ــغيرة خطة العمل بشــ ــ ــحة في الدول الجزرية الصـــ ــ تغير المناخ والصـــ

 النامية،
  
عن التقدم المحرز في تنفيذ خطة العمل بشأن  العام أن يقدم تقريراً أن تطلب من المدير  ) ٢(

ــغيرة النامية ــ ــ ـــحة في الدول الجزرية الصــ ــ ــ ــــحة العالمية الرابعة إلى  تغير المناخ والصـ ــ جمعية الصــ
  والسبعين.

  
  

=     =     =  

                                                           
للمنظمة في النظر في إمكانية تحديد آليات رصد منفصلة لكل خطة من خطط العمل قد ترغب اللجان اإلقليمية التابعة    ١

  اإلقليمية.
 .٧٢/١٦ج الوثيقة   ٢


