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  الصحة وتغير المناخ

  
  

  تقرير من األمانة
  
  

  اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخمؤتمر األطراف في 
  
، توصـــلت األطـــراف فـــي اتفاقيـــة األمـــم المتحـــدة اإلطاريـــة بشـــأن تغيـــر ٢٠١٥فـــي كـــانون األول/ ديســـمبر   -١

 علــى ويضــع اتفــاق بــاريس الهــدف الطمــوح المتمثــل فــي اإلبقــاء ١المنــاخ إلــى االتفــاق العــالمي األول بشــأن المنــاخ.
مئويــة. وهــو أيضــًا اتفــاق ملــزم  درجــة ١,٥ مئــويتين، بمســتهدف درجتــين دون العالميــة الحــرارة درجــة معــدل ارتفــاع

 تتخـذها أيضـًا إجـراءات البلـدان، ولكـن يضـم أغنـى عـاتق علـى الملقاة قانونًا بمسؤوليات متباينة، ُيَسلِّم بالمسؤوليات
مليــار دوالر أمريكــي ســنويًا فــي التمويــل الخــاص  ١٠٠وهــو يتضــمن التزامــًا بتعبئــة مــا ال يقــل عــن  .الناميــة البلــدان

، من أجـل تخفيـف وطـأة تغيـر المنـاخ (تقليـل مقـدار تغيـر المنـاخ، ٢٠٢٠بالمناخ على المستوى الدولي بحلول عام 
التكيــف مــع الظــاهرة (تقلــيص الحــراري)، ومــن أجــل  االحتبــاس غــازات انبعاثــات مــن بصــفة أساســية مــن خــالل الحــد

اآلثار السلبية الناجمة عن تغير المناخ الذي يحدث بالفعل). ويشير االتفاق أيضًا إلى مسـألة "الخسـائر واألضـرار" 
اعترافًا بحقيقة أن بعض الفئات السكانية الضعيفة ستعاني من آثار كبيرة ناجمة عن تغيـر المنـاخ، حتـى مـع وجـود 

التكيف مع الظاهرة. واالتفاق ذو طابع مرن على المستوى الوطني، حيـث تتطـوع البلـدان إجراءات لتخفيف الوطأة و 
باتخاذ إجراءات وطنية بشأن تخفيف وطأة المشكلة والتكيف مع الظاهرة مـن خـالل مسـاهمات مقـررة علـى الصـعيد 

  الوطني، يتم تنقيحها كل خمس سنوات، بهدف مواصلة إذكاء الطموح.
  
بيِّنــات مــن جانــب المنظمــة، ومشــاركة مجتمــع الصــحة علــى نطــاق أوســع، عــن إشــارات وأســفر اإلســهام بال  -٢

محددة إلى الصـحة فـي هـذا االتفـاق، وفـي القـرارات الناتجـة عنـه. وتـنص هـذه القـرارات علـى أنـه "ينبغـي لألطـراف، 
قـوق اإلنسـان، والحـق عند اتخاذ إجراءات للتصدي لتغير المناخ، احترام وتعزيز ومراعـاة التزاماتهـا المعنيـة بشـأن ح

فــي الصــحة، وحقــوق أبنــاء الشــعوب األصــلية والمجتمعــات المحليــة والمهــاجرين واألطفــال واألشــخاص ذوي اإلعاقــة 
ــذين هشــة، والحــق فــي التنميــة، عــالوًة علــى المســاواة بــين الجنســين وتمكــين المــرأة  أوضــاع فــي يعيشــون والنــاس ال

ادرة عـن المـؤتمر كـذلك بــ "القيمـة االجتماعيـة واالقتصـادية والبيئيـة األجيال". وتعترف القرارات الصـ بين اإلنصافو 
  إلجراءات تخفيف الوطأة الطوعية وفوائدها المشتركة بالنسبة إلى التكيف مع الظاهرة والصحة والتنمية المستدامة".

  
ويشير االتفاق كذلك إلى القرارات السابقة التفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغيـر المنـاخ والتـي تغطـي   -٣

الصحة بما في ذلك جملة أمور منها اآلثار الصـحية كمبـرر جـوهري للعمـل المعنـي بالمنـاخ علـى الصـعيد الـدولي، 

                                                           
ــــــي   ١ ــــــم االطــــــالعhttp://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/10a01.pdf، الملحــــــق (CP.21/1 المقــــــرر اإلجرائ  ، ت
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بالمنـاخ، وتحديـد الصـحة كأولويـة بالنسـبة إلـى التكيـف وااللتزامات الوطنية بتقييم اآلثار الصحية للسياسات المعنية 
  مع تغير المناخ.

  
وبوجه عام، يعرض االتفاق األساس الـالزم للعمـل القـوي علـى الصـعيد الـدولي بشـأن تغيـر المنـاخ، عـالوًة   -٤

 صـحةال على ذكر نقاط دخول محددة لدعم اإلجراءات الرامية إلى حماية الصحة وتعزيزها، من خالل زيادة صمود
المناخيــة، ومــن خــالل تحديــد أولويــات إجــراءات تخفيــف الوطــأة التــي تحســن الصــحة أيضــًا. ويتــيح  المخــاطر أمــام

تنقــيح المســاهمات المقــررة علــى الصــعيد الــوطني كــل خمــس ســنوات الفرصــة لتقيــيم التقــدم المحــرز علــى الصــعيدين 
المحـــرز صـــوب حمايـــة الصـــحة. وجـــدير  الـــوطني والعـــالمي بصـــفة مســـتمرة وتســـريع وتيرتـــه، بمـــا فـــي ذلـــك التقـــدم

هم في بااللتزامات المقطوعة بتقديم تمويل من أجل المناخ على الصعيد الدولي أن توفر موارد إضافية يمكن أن تس
  سيما بالنسبة إلى الفئات السكانية األشد ضعفًا.حماية الصحة وتعزيزها، وال

  
يــزال مــن الضــروري مــن جانــب البلــدان يعنــي أنــه ال عيــةبيــد أن اعتمــاد اتفــاق بــاريس علــى اإلجــراءات الطو   -٥

لمجتمع الصحة العالمي أن يستند إلى منصة االتفاق وااللتزامات السابقة لجمعية الصحة بهدف وضع وتنفيذ خطة 
  عمل ترمي إلى حماية الصحة من تغير المناخ.

 
كعنصـر مركـزي لـيس فقـط فـي  ويتيح اتفـاق بـاريس فرصـة بالغـة األهميـة للُمضـي قُـُدمًا بالصـحة العموميـة  -٦

  بوجه عام. ٢٠٣٠االستجابة لتغير المناخ، ولكن أيضًا في خطة التنمية المستدامة لعام 
  

  الوالية العالمية بشأن تغير المناخ والصحة
  
تتمثــــل الواليــــة العالميــــة األساســــية بالنســــبة إلــــى العمــــل بشــــأن قضــــية تغيــــر المنــــاخ والصــــحة فــــي القــــرار   -٧
 فــي ودمجهــا الصــحية التــدابير . وقــد حثــت جمعيــة الصــحة الــدول األعضــاء علــى اتخــاذ)٢٠٠٨( ١٩-٦١ع  ص  ج

 الصـحية؛ وتعزيـز الـُنظم قدرة المناخ؛ وبناء قدرات قادة الصحة العمومية؛ وتعزيز تغّير مع للتكيف الوطنية الخطط
 توجيهــات وٕاعطــاء االلتــزام عــن الصــلة؛ واإلعــراب ذات القطاعــات كــل مــع بفعاليــة وتعاونــه الصــحة قطــاع مشــاركة
واالستثمارات. وطلبت إلى المديرة العامة إذكاء وعي الجمهور وراسمي السياسات؛ والمشاركة في  التخطيط ألعمال

الصـحة فـي إطـار  علـى المنـاخ تغّيـر آثـار دراسـة آليات اتفاقية األمم المتحـدة اإلطاريـة بشـأن تغيـر المنـاخ؛ وتعزيـز
مل مع الدول األعضاء والمنظمات المعنية في منظومـة األمـم المتحـدة وسـائر الشـركاء المتحدة؛ والع منظومة األمم

 إلـى المنظمـة تقدمـه الـذي التقنـي الرائدة؛ وٕاعداد خطة عمل لتوسيع نطاق الـدعم والمشاريع من أجل تعزيز البحوث
 ٢٠١٣-٢٠٠٩األعضـــاء. ووافـــق المجلـــس التنفيـــذي فـــي وقـــت الحـــق علـــى خطـــط عمـــل المنظمـــة للفتـــرة  الـــدول
ويجـــري أيضـــًا زيـــادة تعزيـــز العمـــل عـــن طريـــق القـــرارات ذات الصـــلة، وخصوصـــًا القـــرار  ٢٠١٩.١-٢٠١٤ والفتـــرة

) بشــأن آثــار تلــوث الهــواء علــى الصــحة، والــذي يشــير إلــى الفــرص الســانحة لتحقيــق فوائــد ٢٠١٥( ٨-٦٨ع ص  ج
ثاتمشتركة عن طريق تعزيز نوعية الهواء وفي الوقت نفسه الحد من   تغّيـر لالحتـرار والتـي المسـببة انبعاثات الملوِّ

  المناخ.
  

  ثة بالنسبة إلى المنظمةاألولويات االستراتيجية المحدَّ 
  
  تقترح األمانة األولويات االستراتيجية التالية في ضوء اتفاق باريس.  -٨
  

                                                           
  .)٢٠١٥( )١٥(١٣٦م ت المقرر اإلجرائيو ) ٢٠٠٩( ٥ق١٢٤م تانظر على التوالي القرار    ١
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ـــدول األعضـــاء أن تســـتغل االلتزامـــات  توســـيع نطـــاق اســـتجابة الصـــحة العموميـــة لتغيـــر المنـــاخ.  -٩ يمكـــن لل
) تعزيــز قــدرة نظمهــا الصــحية علــى ١المقطوعــة فــي اتفــاق بــاريس بشــأن تغيــر المنــاخ مــن أجــل ثالثــة أغــراض: (

 المناخيـــة الصـــمود أمـــام تغيـــر المنـــاخ، علـــى ســـبيل المثـــال مـــن خـــالل تحســـين ترصـــد األمـــراض والتأهـــب للظـــواهر
ل الصـحية علـى الصـمود أمـام تغيـر المنـاخ، وٕاتاحـة الخـدمات األساسـية مـن قبيـ المتطرفة، مع ضمان قـدرة المرافـق

تحديد وتعزيز التدابير التي تؤدي إلى الحد من تلوث المناخ وٕالى تحسـين الصـحة، ) ٢الطاقة والمياه واإلصحاح؛ (
فســــه؛ علــــى ســــبيل المثــــال مــــن خــــالل الحــــد مــــن تلــــوث الهــــواء وتقلــــيص اآلثــــار البيئيــــة علــــى القطــــاع الصــــحي ن

الوصول إلى آليات الدعم المالي للعمـل مـن أجـل المنـاخ، بهـدف دعـم األغـراض المـذكورة آنفـًا. وسـوف توسـع  )٣(
األمانــة نطــاق مــا تقدمــه مــن دعــم تقنــي ودعــم لتطــوير القــدرات عــن طريــق مــا يلــي: توجيــه المــدخالت الصــحية مــن 

دات والقيـــام بالعمـــل الرائـــد بشـــأن دور قطـــاع أجـــل الخطـــط الوطنيـــة الخاصـــة بـــالتكيف مـــع الظـــاهرة؛ وتقـــديم اإلرشـــا
الصحة في السياسات المعنية بتخفيف وطأة تغير المناخ، مع التركيز بوجه خاص على تلـوث الهـواء فـي المنـاطق 
الحضرية؛ وتقييم اآلثار الصحية للمكونات الخاصة بالتكيف مع الظاهرة وبتخفيف وطأتهـا فـي المسـاهمات المقـررة 

. ومــن الممكــن أن تيسـر المنظمــة زيــادة وصــول قطــاع الصـحة إلــى التمويــل الخــاص بالمنــاخ علـى الصــعيد الــوطني
  للمناخ. األخضر على المستوى الدولي بأن يصبح قطاع الصحة كيانًا معتمدًا في الصندوق

  
وقد ُأحرز تقدم كبير فـي إذكـاء الـوعي حـول أثـر تغيـر المنـاخ علـى الصـحة وفـي توسـيع نطـاق االسـتجابة   -١٠

مــن البلــدان األقــل نمــوًا تحــدد الصــحة باعتبارهــا قطاعــًا ذا أولويــة  ٪٩٥ية الدوليــة لهــذا التحــدي. فــأكثر مــن الصــح
المنشــودة المقــررة علــى الصــعيد  ١مــن البلــدان ذكــرت الصــحة فــي مســاهماتها ٪٦٧للتكيــف مــع الظــاهرة، وحــوالي 

ــــر ــــة األمــــم المتحــــدة اإلطاريــــة بشــــأن تغي ــــاريس ضــــمن اتفاقي ــــاق ب ــــوطني التف ــــم اعتمادهــــا فــــي  ال ــــاخ، والتــــي ت المن
وتوجد في الوقت الراهن نهـوج منتظمـة لتعزيـز قـدرة الـنظم الصـحية علـى الصـمود  ٢٠١٥.٢األول/ ديسمبر  كانون

وقــد أظهــرت البيِّنــات الجديــدة الفــرص الســانحة لتحســين  ٣أمــام تغيــر المنــاخ، وخبــرات مســتجدة لتطبيــق هــذه النهــوج.
مـن انبعاثـات الكربـون. علـى سـبيل المثـال، مـن المتوقـع أن يـؤدي تنفيـذ مجموعـة الصحة مع الحد في الوقـت نفسـه 

مليـون  ٢,٤األجـل إلـى إنقـاذ أرواح نحـو  القصـيرة المنـاخ محددة الغايـات مـن التـدابير بصـفة خاصـة بشـأن ملوثـات
 ٢٠٥٠.٤درجـة مئويـة بحلـول عـام  ٠,٥، وٕالـى خفـض االحتـرار العـالمي بحـوالي ٢٠٣٠شخص سنويًا بحلول عام 

توقع أن يؤدي فرض غرامة على انبعاثات الكربون وفقًا ألضرارها الصحية والبيئية إلى تقليل معدالت تلوث   ويمكن
الهــواء فــي الخـــارج بمقــدار النصـــف، وٕالــى خفـــض انبعاثــات غــازات الدفيئـــة بــأكثر مـــن الخمــس، وٕالـــى تــوفير أكثـــر 

  ٥مليار كل عام في جانب اإليرادات. ٣٠٠٠ من
  

                                                           
 تغيـــــر بشـــــأن اإلطاريـــــة المتحـــــدة األمـــــم الصـــــحة فـــــي المســـــاهمات المنشـــــودة المقـــــررة علـــــى الصـــــعيد الـــــوطني التفاقيـــــة   ١

  .٢٠١٦. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ ٢٠١٥ المناخ،
 .CP.21/1 المناخ، اعتماد اتفاق باريس، المقرر اإلجرائي تغير بشأن اإلطارية المتحدة األمم اتفاقية   ٢

اإلطـــــــار التشـــــــغيلي للمنظمـــــــة لبنـــــــاء نظـــــــم صـــــــحية قـــــــادرة علـــــــى الصـــــــمود أمـــــــام تغيـــــــر المنـــــــاخ. جنيـــــــف: منظمـــــــة    ٣
. الــــدروس المســــتفادة بشــــأن تكييــــف الصــــحة مــــع تقلــــب المنــــاخ وتغيــــره. جنيــــف: منظمــــة الصــــحة ٢٠١٥ العالميــــة؛ الصــــحة
  .٢٠١٥  العالمية؛

األجـل: تقريـر اسـتطالعي لراسـمي  القصـيرة المنـاخ لمية من خالل تخفيـف وطـأة ملوثـاتالحد من المخاطر الصحية العا   ٤
  .٢٠١٥السياسات. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 

كــــوادي د، بــــاري آي، ســــيرز ل، شــــانغ ب. كــــم يبلــــغ حجــــم دعــــم الطاقــــة العــــالمي؟ واشــــنطن العاصــــمة: صــــندوق النقــــد    ٥
  .٢٠١٥  الدولي؛
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مـــن التمويـــل الـــدولي  ٪١,٥تـــزال ناقصـــة. إذ ُيخصـــص فـــي الوقـــت الحـــالي أقـــل مـــن االســـتجابة البيـــد أن   -١١
ويستفيد قليٌل من البلدان في الوقت الحـالي مـن فرصـة الحـد  ١الخاص بالتكيف مع تغير المناخ للمشاريع الصحية.

ت المنشــودة المقــررة مــن المســاهما ٪١٥مــن انبعاثــات الكربــون وتحســين الصــحة فــي الوقــت نفســه؛ وال تــذكر ســوى 
 على الصعيد الوطني المقدمـة مـن أجـل اتفـاق بـاريس المكاسـب الصـحية مـن خـالل تخفيـف وطـأة الظـاهرة. والتـزال

إلى تنفيذ العمل الوطني في سبيل حمايـة الصـحة وتعزيزهـا اسـتجابًة لتغيـر المنـاخ تنفيـذًا أكثـر منهجيـة  حاجة هناك
  .٢٠٣٠سياق خطة التنمية المستدامة لعام  مسندًا بالبيِّنات وُموسَّعًا، وذلك في

  
يمكــن للمنظمــة أن تواصــل زيــادة الــدعم  تعبئــة دعــم مجتمــع الصــحة تعزيــزًا للعمــل المعنــي بتغيــر المنــاخ.  -١٢

جــل حمايــة الصــحة مــن المخــاطر المناخيــة، ومــن أجــل جنــي فوائــد صــحية مــن إجــراءات تخفيــف وطــأة أالمقــدم مــن 
 الصــحيين والجمهــور توســيع نطــاق الحملـة اإلرشــادية الُمســتهلَّة فيمــا بــين المهنيــينتغيـر المنــاخ مــن خــالل اســتبقاء و 

العام دعمًا للدورة الحادية والعشـرين لمـؤتمر األطـراف فـي اتفاقيـة األمـم المتحـدة اإلطاريـة بشـأن تغيـر المنـاخ. ومـن 
ة وتغيــر المنــاخ كحــدث الممكــن أن تتضــمن األنشــطة المعنيــة مواصــلة عقــد مــؤتمر المنظمــة العــالمي بشــأن الصــح

  .٢٠١٦منتظم، بالشراكة مع رئاسة مؤتمر األطراف، على النحو المخطط لعام 
  

البيِّنــات  ينبغــي لمجتمــع الصــحة أن يواصــل تحســين قاعــدة تعزيــز قاعــدة البيِّنــات، ورصــد التقــدم المحــرز.  -١٣
تــدابير تكييــف الصــحة، والفوائــد الصــحية  ُبغيــة توجيــه السياســة المعنيــة بالمنــاخ، والســيما فيمــا يتعلــق بــاآلتي: فعاليــة

واالقتصــادية وفوائــد التنميــة المســتدامة التــي تحققهــا سياســات تخفيــف وطــأة تغيــر المنــاخ. وهنــاك حاجــة خاصــة إلــى 
تقييم التقـدم المحـرز علـى الصـعيد الـوطني والـدولي بشـأن تغيـر المنـاخ والصـحة بطريقـة منهجيـة ومتسـقة مـع خطـة 

) ضــمان التمثيــل ١ه عــام. وتقتــرح األمانــة توثيــق عــرى العمــل مــع الــدول األعضــاء بهــدف: (التنميــة المســتدامة بوجــ
 إجـراءات مـن أهـداف التنميـة المسـتدامة (اتخـاذ ١٣المناسب للصحة في إطار رصد التقدم المحـرز صـوب الهـدف 

القطريــة المناخيــة والصــحية  مواءمــة المعلومــات الــواردة فــي المرتســمات) ٢وآثــاره)؛ ( المنــاخ لتغّيــر للتصــدي عاجلــة
ق أهـداف الخاصة باتفاقية المنظمة/ األمم المتحدة اإلطاريـة بشـأن تغيـر المنـاخ مـع رصـد الجهـود الراميـة إلـى تحقيـ

زيــادة تغطيــة المرتســمات كــي ُتوضــع بوصــفها المرجــع الــدولي الرئيســي للبيِّنــات القطريــة، ) ٣التنميــة المســتدامة؛ (
  هذا الصدد. ولتتبع التقدم العالمي، في

  
 فـي ضـوء األهميـة المتزايـدة لقضـية تغيـر المنـاخ والصـحة، فقـد تزويد الهيئات الرئاسية للمنظمـة بالتقـارير.  -١٤

في تزويد جمعية الصحة بتقارير منتظمة ومنهجية بشأن التقدم المحرز من جانب الـدول  النظر في المجلس يرغب
  األعضاء واألمانة.

  
  

  المجلس التنفيذياإلجراء المطلوب من 
  

وتقـديم اإلرشـادات بشـأن األولويـات االسـتراتيجية المقترحـة  التقريـربهـذا المجلس مدعو إلـى اإلحاطـة علمـًا   -١٥
  .١٤-٨الواردة في الفقرات 

  
  

=     =     = 

                                                           
  .٢٠١٥: نبذة على مستوى العالم. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ ٢٠١٥ -ناخية والصحية المرتسمات القطرية الم   ١


