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  الصحة والبيئة وتغّير المناخ
  
  

  العالمية بشأن تغير المناخ والصحةمسودة خطة العمل 
  في الدول الجزرية الصغيرة النامية

  
 

  معلومات أساسية
 
ــة للصـــحة   -١ ــددات البيئيـ ــاخ المحـ ــر المنـ ــأوى  -يقـــوض تغيـ ــذاء الكـــافي والمـ ــي والغـ ــاء النقـ ــواء النظيـــف والمـ الهـ

معرضـــون للخطـــر،  وقـــد يزيـــد مـــن مخـــاطر ظـــواهر الطقـــس القاســـية. وعلـــى الـــرغم مـــن أن جميـــع الســـكان –المالئـــم 
أن بعضهم معرض أكثر مـن غيـره. وتوجـد الـدول الجزريـة الصـغيرة الناميـة فـي الخطـوط األماميـة، إذ إنهـا تواجـه  إال

مجموعــة كاملــة مــن المخــاطر التــي تتــراوح بــين مخــاطر وخيمــة ومخــاطر طويلــة األجــل، بمــا فــي ذلــك (أ) زيــادة شــدة 
ر األمراض المعديـة المنقولـة عـن طريـق الميـاه والنواقـل واألغذيـة؛ الفيضانات والعواصف والجفاف؛ (ب) زيادة مخاط

(ج) زيـــادة مخـــاطر األمـــراض غيـــر الســـارية؛ (د) ارتفـــاع مســـتوى ســـطح البحـــر الـــذي يهـــدد مرافـــق الرعايـــة الصـــحية 
، تلــك الواقعــة فــي المنــاطق الســاحلية. وُتضــاف هــذه الضــغوط الناجمــة عــن ولــيس حصــراً  الهشــة، ويشــمل ذلــك أساســاً 

ير المناخ إلى التحديات القائمة لألمراض السارية وغير السارية، مما يسفر عـن عـبء ثالثـي مـن األمـراض يـؤدي تغ
درجـــة  ١,٥إلـــى ارتفـــاع معـــدالت المراضـــة والوفيـــات. ويشـــدد التقريـــر الخـــاص عـــن زيـــادة االحتـــرار العـــالمي بمقـــدار 

علـى مـواطن الضـعف الـذي تعـاني منـه  أيضـاً  الصادر عـن الفريـق الحكـومي الـدولي المعنـي بتغيـر المنـاخ سليسيوس
ــرار  ــاوز االحتــ ــة إزاء تغيــــر المنــــاخ إذا تجــ ــدول الجزريــــة الصــــغيرة الناميــ ــيوسدرجــــة  ١,٥الــ ــن اآلثــــار  فضــــالً  سليســ عــ

  أو أكثر. سليسيوسدرجة  ٢المتزايدة المحتملة في حال ما إذا بلغ االحترار 
 
، ُأقـّر بحمايـة "صـحة اإلنسـان ١٩٩٢ن تغير المناخ فـي عـام ومنذ إنشاء اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأ  -٢

"بــالحق  ٢٠١٥ورفاهيتـه" كأولويــة مـن أولويــات االسـتجابة لتغيــر المنـاخ. ويقــر اتفـاق بــاريس بشـأن تغيــر المنـاخ لعــام 
في الصحة"، ممـا يتـيح فرصـة تنفيـذ االتفـاق بوصـفه معاهـدة مـن معاهـدات الصـحة العموميـة، كمـا يعتـرف بالضـعف 

ــة التـــي علـــى الـــرغم مـــن أن انبعاثاتهـــا مـــن الكربـــون علـــى الخـــ ــه الـــدول الجزريـــة الصـــغيرة الناميـ اص الـــذي تعـــاني منـ
إال أنها تعد من بين أكثـر البلـدان عرضـة آلثـار تغيـر المنـاخ علـى الصـحة. وبالمثـل، يقـر  الصعيد العالمي قليلة جداً 

الضـــعف الـــذي تعـــاني منـــه الـــدول الجزريـــة  ) بشـــأن تغيـــر المنـــاخ والصـــحة بمـــواطن٢٠٠٨( ١٩-٦١ج ص ع القـــرار
  الصغيرة النامية وأقل البلدان نموًا بشكل خاص.

 
بالتهديــدات الخطيــرة والعاجلــة علــى صــحة ســكان الــدول الجزريــة الصــغيرة الناميــة ورفــاههم، أطلقــت  وٕاقــراراً   -٣

، مبـادرة خاصـة ٢٠١٧ون فـي عـام المنظمة في الدورة الثالثة والعشرين لمؤتمر األطراف في االتفاقيـة المعقـودة فـي بـ
بشــأن تغيــر المنــاخ والصــحة فــي الــدول الجزريــة الصــغيرة الناميــة، بالتعــاون مــع أمانــة اتفاقيــة األمــم المتحــدة اإلطاريــة 
بشأن تغير المناخ والرئاسـة الفيجيـة للمـؤتمر؛ وكانـت هـذه المبـادرة التـي تشـكل أيضـًا منصـة فـي إطـار برنـامج العمـل 

  )، إحدى أهم النتائج التي أفضى إليها المؤتمر.٢٠٢٣-٢٠١٩(العام الثالث عشر 
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ــام   -٤ ) بشـــأن الصـــحة والبيئـــة وتغيـــر ٥(١٤٢م ت، المقـــرر اإلجرائـــي ٢٠١٨واعتمـــد المجلـــس التنفيـــذي فـــي عـ
عمـل خاصـة  "مسـودة خطـة جملـة أمـور، أن يضـع ضـمنالمناخ. وُطلب في هذا المقرر اإلجرائي من المـدير العـام، 

بالمنصــة الراميــة إلــى التصــدي آلثــار تغيــر المنــاخ علــى الصــحة فــي الــدول الجزريــة الصــغيرة الناميــة أوًال، وأن يقــدم 
عــن طريــق  ٢٠١٩ أيــار/ مــايو الثانيــة والســبعون فــية العالميــة مســودة خطــة العمــل كــي تنظــر فيهــا جميعــة الصــح

". وُوضـعت ٢٠١٩ابعـة واألربعـين بعـد المائـة المقـرر عقـدها فـي كـانون الثـاني/ ينـاير دورتـه الر  المجلس التنفيذي فـي
مسـودة خطـة العمــل العالميـة بشـأن تغيــر المنـاخ والصــحة فـي الـدول الجزريــة الصـغيرة الناميـة فــي أعقـاب التوصــيات 

فـــي شـــكل سلســـلة مـــن ثالثـــة الـــذي ُنّظـــم  ٢٠١٨الصـــادرة عـــن المـــؤتمر العـــالمي الثالـــث بشـــأن المنـــاخ والصـــحة لعـــام 
خطـط عمـل  واُتفـق علـى ، مع التركيز على الـدول الجزريـة الصـغيرة الناميـة.أحداث منفصلة موّزعة على ثالثة أقاليم

إقليمية لفائدة الدول الجزرية الصغيرة الناميـة الواقعـة فـي إقلـيم غـرب المحـيط الهـادئ خـالل اجتماعـات وزاريـة ُعقـدت 
قــادة المحــيط الهــادئ فــي مجــال الصــحة فــي  (أطلقهــا الحقــاً  ٢٠١٨آذار/ مــارس  ١٦و ١٥فــي نــادي، فيجــي، يــومْي 

العالميـة الحاديـة والسـبعين)؛ وبالنسـبة للـدول الجزريـة الصـغيرة الناميـة إطار حدث جانبي ُنّظم خـالل جمعيـة الصـحة 
ــومْي  ـــيوس يـــ ــي موريشــ ــعت الخطـــــط فـــ ــد ُوضـــ ــرق آســـــيا، فقـــ ــوب شـــ ـــا وجنـــ ــْي أفريقيــ ــة فـــــي إقليمـــ آذار/  ٢٢و ٢١الواقعـــ

ي ؛ أمـا بالنسـبة للـدول الجزريــة الصـغيرة الناميـة الواقعـة فـي منطقــة األمـريكتين، فقـد ُوضـعت الخطـط فــ٢٠١٨ مـارس
ــومْي  ــادا، يـ ــورج، غرينـ ــال ٢٠١٨تشـــرين األول/ أكتـــوبر  ١٧و ١٦ســـانت جـ ــط اإلقليميـــة األعمـ ــذه الخطـ . وتصـــف هـ

  ١عن المؤشرات المرتبطة بها. المحددة التي ينبغي تنفيذها على الصعيدين الوطني واإلقليمي، فضالً 
 
ــامل   -٥ ـــدعم الشــ ـــوفير الـ ـــي تـ ــذه فـ ـــة هــ ـــل العالميـ ــة العمـ ـــودة خطــ ـــن مسـ ــدف مـ ــل الهــ ــط ويتمثــ ــذ خطــ ــالزم لتنفيــ ــ ال

ـــل ـــدول األعضـــــاء  العمـ ــع الــ ـــ ــى جمي ــة إلـــ ــذي تقدمـــــه األمانـــ ـــدعم الـــ ـــع الــ ـــة مــ ــورة وثيقــ ــميمها بصـــ ــق تصـــ ــة؛ ويتفـــ اإلقليميـــ
ــن ــ ـــالل مـــ ــرر  خــــ ــ ـــي المقـــ ــ ـــدة فــ ــ ـــيغة المعتمــ ــ ــحة، بالصــ ــ ـــاخ والصـــ ــ ــــر المنــ ـــأن تغيـــ ـــة بشــــ ــة المنقحــــ ـــل المنظمـــــ ـــة عمــــ خطــــ

ـــي ــة ٢٠١٥) (١٥(١٣٦ت  م اإلجرائــ ـــ ـــل العالمي ـــة العمــ ــودة خطــ ـــتوفر مســـ ــرر ). وســ ــ ـــي المقـ ــا فــ ــــار إليهـــ ـــة المشـ المنصــ
(ضــمان تمتــع  ٣الســيما الهــدف و )، كمــا أنهــا ستســاهم فــي تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة، ٥(١٤٢ت  م اإلجرائــي

ــة للتصــدي لتغّيــر  ١٣الجميــع بأنمــاط عــيش صــحية وبالرفاهيــة فــي جميــع األعمــار) والهــدف  (اتخــاذ إجــراءات عاجل
  المناخ وآثاره).

 
ــياً   -٦ ــود  وتمشــ ــز مســــودة خطــــة العمــــل العالميــــة هــــذه علــــى الجهــ ــر، ترّكــ ــث عشــ ــام الثالــ ــل العــ ــع برنــــامج العمــ مــ

التـــي تواجـــه تحـــديات فريـــدة  بلـــدانالالمســـتهدفة المبذولـــة مـــن أجـــل اإلســـراع فـــي تعزيـــز الـــدعم المقـــدم لمجموعـــة مـــن 
زريـة الصــغيرة الناميــة. وصـعبة؛ وتســتجيب للــدعوة إلـى اتخــاذ إجــراء عاجـل التــي وجههــا وزراء الصـحة فــي الــدول الج

ــتخدم لتعزيـــز الخبـــرة  ــات الضـــعيفة األخـــرى، بـــل يجـــب أن ُتسـ وينبغـــي أال تقـــوض العمـــل الجـــاري لحمايـــة صـــحة الفئـ
  على دول أخرى. واآلليات التشغيلية التي يمكن تطبيقها أيضاً 

 
  الرؤية

 
دول الجزريــة الصــغيرة تتمثــل رؤيــة مســودة خطــة العمــل العالميــة هــذه فــي جعــل جميــع الــنظم الصــحية فــي الــ  -٧

  .٢٠٣٠النامية قادرة على الصمود أمام تقلب المناخ وتغيره بحلول عام 
 

                                                           
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); 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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ويجــب أن تتحقــق هــذه الرؤيــة بــالتوازي مــع الخطــوات التــي تتخــذها البلــدان فــي جميــع أنحــاء العــالم مــن أجــل   -٨
خ وتحقيــق الفوائــد الصــحية مــن مخــاطر المنــا الحــد مــن انبعاثــات الكربــون، وذلــك بهــدف حمايــة أكثــر الفئــات ضــعفاً 

  المشتركة للسياسات الرامية إلى التخفيف من آثار تغير المناخ على السواء.
  

  النطاق
 
تهـــدف مســـودة خطـــة العمـــل العالميـــة إلـــى تقـــديم الـــدعم السياســـي والتقنـــي والمـــالي وتـــوفير البّينـــات الالزمـــة   -٩

  من أجل:للسلطات الصحية الوطنية في الدول الجزرية الصغيرة النامية 

تحســـين فهـــم آثـــار تغيـــر المنـــاخ علـــى الصـــحة ومعالجتهـــا، بمـــا فـــي ذلـــك تلـــك التـــي يحـــدثها تغيـــر  (أ)
  ؛المناخ على المحددات الرئيسية للصحة (مثل الغذاء والهواء والماء واإلصحاح)

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

ــذ إجــــراءات  (ج) ــى تنفيــ ـــذاء والزراعــــة) علــ ـــًا (مثــــل النقــــل والطاقــــة والغـ ــات األكثــــر تلويثـ تشــــجيع القطاعــ
للتخفيـــف مـــن آثـــار تغيـــر المنـــاخ مـــن أجـــل تعظـــيم الفوائـــد الصـــحية المشـــتركة، ســـواء داخـــل الـــدول الجزريـــة 

  الصغيرة النامية أو خارجها.
 

ق نحـو إحـداث تحـول فـي الخـدمات الصـحية فـي إلـى شـق الطريـ وتهدف مسودة خطـة العمـل العالميـة أيضـاً   -١٠
الــدول الجزريــة الصــغيرة الناميــة، مــن خــالل االنتقــال مــن نمــوذج لخــدمات العــالج يتســم بتكــاليف متزايــدة إلــى نمــوذج 
قائم على الوقاية من األمراض والصمود أمام تغير المناخ واالسـتدامة. وباإلضـافة إلـى ذلـك، فإنهـا تهـدف إلـى تعزيـز 

حــو أكثــر تكــامًال فــي مختلــف البــرامج الصــحية (مثــل الصــحة البيئيــة، وصــحة العمــال، وتعزيــز الــنظم العمــل علــى ن
  الصحية، والتأهب للطوارئ واالستجابة لها، واألمن الغذائي والتغذية)، ومع الشركاء اآلخرين.

 
بشـــأن تغيـــر  ةلمنظمـــة الصـــحة العالميـــ وُأعـــدت مســـودة خطـــة العمـــل العالميـــة بهـــدف دعـــم المبـــادرة الخاصـــة  -١١

صــغيرة بغـض النظـر عـن وضـعها الدســتوري، أي  ، والتـي هـي عبـارة عــن تجمـع طـوعي يشـمل جـزراً حةالمنـاخ والصـ
  ١عن اإلدارات واألقاليم التابعة واألراضي الواقعة ما وراء البحار. أنها تشمل مشاركة دول مستقلة، فضالً 

 
  ستراتيجية الخطوط العمل ا

 
طـــة العمـــل العالميـــة أربعـــة خطـــوط عمـــل اســـتراتيجية مترابطـــة ويعـــزز كـــل منهـــا اآلخـــر. تتضـــمن مســـودة خ  -١٢

  وينطوي كل خط عمل على عملين مرتبطين به ومؤشرين لرصد التقدم المحرز.  
 

التمكين: دعم القيادة في مجال الصحة في الدول الجزريــة الصــغيرة الناميــة  -  ١ستراتيجي الخط العمل ا
  ودولية من أجل مشاركة وطنية

 
علــى الــرغم مــن تزايــد االعتــراف بالصــحة فــي المناقشــات المتعلقــة بالمنــاخ إال أنــه إلــى حــد اآلن لــم ُيقــر بهــا   -١٣

بشــكل دوري ورســمي كأولويــة، ممــا أســفر عــن ضــياع فــرص حمايــة الصــحة وتعزيزهــا كحجــة ومقيــاس لمــدى نجــاح 
ــدرج الـــروابط  ــاخ. ومـــن الضـــروري ضـــمان أن تُـ فـــي  القائمـــة بـــين الصـــحة وتغيـــر المنـــاخ عمليـــاً العمـــل المتعلـــق بالمنـ

                                                           
االقتراحــات المقدمــة مــن فيــه تُــدرج أن إلــى فــي هــذا التقريــر إلــى خطــط التكيــف الوطنيــة والبالغــات الوطنيــة اإلشــارة تهــدف    ١

ــتقلة ــة مـــا وراء البحـــاراإلدارات واألو  ،كـــل مـــن الـــدول المسـ ـــاليم التابعـــة واألراضـــي الواقعـ ــفتها الشخصـــية، إمـــا ق باســـم ، أو بصـ
 .حكومة كل منها
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المواقـــف الرســـمية التـــي تتبناهـــا تجمعـــات الـــدول الجزريـــة الصـــغيرة الناميـــة المعنيـــة فـــي المفاوضـــات العالميـــة التفاقيـــة 
ــدول  ــكل الــ ــتدامة ذات الصــــلة. وتشــ ــة المســ ــــات التنميــ ــن عملي ــاخ وغيرهــــا مــ ــأن تغيــــر المنــ ــة بشــ ــدة اإلطاريــ األمـــم المتحــ

يرة النامية حوالي ُخمس عدد الدول األعضـاء فـي األمـم المتحـدة ومنظمـة الصـحة العالميـة، ويمكـن أن الجزرية الصغ
تســـتفيد مـــن قوتهـــا هـــذه للـــدعوة إلـــى عمـــل عـــالمي علـــى نحـــو أكثـــر فعاليـــة. ويهـــدف خـــط العمـــل االســـتراتيجي بشـــأن 

الســـكانية، قـــوة دافعـــة  عـــن أضـــعف الفئـــات التمكـــين إلـــى ضـــمان أن يصـــبح صـــوت القـــادة فـــي مجـــال الصـــحة، نيابـــةً 
  للتكيف مع تغير المناخ في الدول الجزرية الصغيرة النامية وللتخفيف من آثاره بالنسبة لمختلف بلدان العالم.

 
إنشاء مركز خاص بالدول الجزرية الصغيرة النامية أو آلية تنســيق بديلــة خاصــة بالــدول الجزريــة  -  ١- ١العمل 

تقــديم الــدعم فــي مجــال تغيــر المنــاخ والبيئــة وغيرهمــا مــن القضــايا الصــحية الصغيرة النامية في المنظمة من أجل 
  ذات األولوية

 
سيستجيب هذا العمل للطلب الذي قدمتـه البلـدان مـن أجـل تحديـد آليـات تسـاعد علـى إرسـاء عمليـة مشـاركة   -١٤

اميـــة وغيرهـــا مـــن شـــركاء مفتوحـــة بـــين الـــدول الجزريـــة الصـــغيرة الناميـــة والمنظمـــة، وبـــين الـــدول الجزريـــة الصـــغيرة الن
التنميـــة، وتعزيـــز هـــذه اآلليـــات. ومـــن شـــأن هـــذا العمـــل أن يـــدّعم: بنـــاء قـــدرات واضـــعي السياســـات فـــي مجـــال تغيـــر 
المنـاخ؛ الدبلوماسـية والمفاوضـات المتعلقـة بالصـحة. وسـيعمل المركـز أيضـًا مـع شـركاء آخـرين مـن أجـل ربـط قضــية 

رى، بمـــا فـــي ذلـــك الســـياحة والبيئـــة وٕادارة النفايـــات والزراعـــة ومصـــائد تغيـــر المنـــاخ بأولويـــات الصـــحة والتنميـــة األخـــ
  إلى المؤشر التالي: األسماك والصناعة. وسُيقاس التقدم المحرز استناداً 

 
ــة الصــغيرة الناميـــة التــي  -  ١- ١المؤشــر  ــدول الجزري فــي المنظمـــة  ُأنشــئتآليــة التنســيق الخاصـــة بال

  بشأن تغير المناخ والبيئة وغيرهما من القضايا الصحية ذات األولوية
 

صـــحاب وأ تغيـــر المنـــاخألمـــم المتحـــدة اإلطاريـــة بشـــأن التفاقيـــة ا تـــوفير مـــدخالت قطـــاع الصـــحة -  ٢- ١العمـــل 
المصلحة الذين يقودون العمليات الوطنيــة ذات الصــلة فــي مجــال تغيــر المنــاخ (مثــل الخطــط الوطنيــة للتكيــف مــع 

  ات المحددة على المستوى الوطني)تغير المناخ، والبالغات الوطنية، والمساهم
 

ـــ  -١٥ ــز ُسـ ــ ــــى تعزي ــة عل ـــتعمل المنظمــ ــل، سـ ــذا العمــ ــذ هــ ـــار االتفاقيــــات لتنفيــ ــي إطـ ـــحية فــ ــايا الصـ ـــد القضــ بل رصـ
وستسـعى المنظمـة، فـي  واالتفاقات الدولية المتعلقة بالبيئة، كمـا ستضـع آليـات إقليميـة لتقيـيم المخـاطر والتبليـغ عنهـا.

إطار المنصـة المعنيـة بمعالجـة آثـار تغيـر المنـاخ علـى الصـحة فـي الـدول الجزريـة الصـغيرة الناميـة، إلـى ضـمان أن 
يكــون قــادة الــدول الجزريــة الصــغيرة الناميــة فــي مجــال الصــحة علــى درايــة جيــدة بأحــدث البّينــات المتاحــة فيمــا يتعلــق 

تمكيــنهم مــن تســليط الضــوء علــى األخطــار والفــرص التــي ينطــوي عليهــا العمــل بالصــلة بــين تغيــر المنــاخ والصــحة، و 
وســـتعمل األمانـــة أيضـــًا علـــى تشـــجيع  فـــي الســـياقات الوطنيـــة أثنـــاء اللقـــاءات الرفيعـــة المســـتوى والمفاوضـــات الدوليـــة.

الصـغيرة الناميـة المشاركة الرفيعة المستوى من خالل التعاون مـع الـدول األعضـاء علـى إدراج مبـادرة الـدول الجزريـة 
فــي بــرامج العمــل العالميــة واإلقليميــة الجاريــة وفــي تجمعــات الــدول الجزريــة الصــغيرة الناميــة فــي إطــار اتفاقيــة األمــم 
المتحدة اإلطارية بشأن تغيـر المنـاخ، بمـا فـي ذلـك تحـالف الـدول الجزريـة الصـغيرة ومجموعـة الـدول السـبعة وسـبعين 

  إلى المؤشر التالي: تناداً والصين. وسُيقاس التقدم المحرز اس
 

عــدد الــدول الجزريــة الصــغيرة الناميــة التــي تــدرج الصــحة كأولويــة فــي أحــدث بالغاتهــا  -  ٢- ١المؤشــر 
الوطنية أو خططها الوطنية للتكيف مــع تغيــر المنــاخ أو مســاهماتها فــي اتفاقيــة األمــم المتحــدة اإلطاريــة 

  بشأن تغير المناخ التي ُتحدد على المستوى الوطني
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  : إعداد دراسة جدوى بشأن االستثمارالبّينات -  ٢ستراتيجي الالعمل ا خط
 

ــة بـــأي   -١٦ إّن قاعـــدة البّينـــات العالميـــة بشـــأن آثـــار تغيـــر المنـــاخ علـــى الصـــحة تضـــاهي قاعـــدة البّينـــات المتعلقـ
مــن األحيــان  حصــائل أخــرى متــأثرة بالمنــاخ (مثــل الزراعــة والمــوارد المائيــة). غيــر أّن هــذه المعلومــات تُقــدم فــي كثيــر

في شكل يصـعب االطـالع عليهـا علـى المسـتوى الـوطني أو دون الـوطني حيـث ُتتخـذ معظـم القـرارات السياسـية، كمـا 
أنها تفتقر في كثير مـن األحيـان إلـى قاعـدة البّينـات االقتصـادية المنهجيـة التـي تعتبـر ضـرورية إلثبـات جـدوى األمـر 

دوليــة للتمويــل المنــاخي ومصــارف التنميــة ووزارات الماليــة الوطنيــة. أمــام المســتثمرين المحتملــين، مثــل المؤسســات ال
، ليس هناك أي بحوث عملية بشأن تنفيذ برامج في مجـال التصـدي لتغيـر المنـاخ والصـحة فـي الـدول الجزريـة وأخيراً 

  الصغيرة النامية وفي أماكن أخرى.
 

ـــة ال  -١٧ ــدرات البحثي ــوارد البشـــرية والقـ ــكل المـ ــى ذلـــك، تشـ ــدودة نســـبياً وعـــالوة علـ ــدول الجزريــــة  محـ ــم الـ ــي معظـ فـ
علــى ذلــك، البــد مــن ضــمان  أمــام إنشــاء بحــوث جديــدة تتماشــى مــع الظــروف المحليــة. وبنــاءً  الصــغيرة الناميــة تحــدياً 

ربط البّينات الحالية بالسياسات بصورة مباشرة قدر اإلمكـان، وبنـاء القـدرات وتعزيـز روابـط مؤسسـات البحـث الوطنيـة 
ة الصــغيرة الناميــة مــع بعضــها الــبعض ومــع مؤسســات البحــوث خــارج هــذه الــدول، ومــع واضــعي فــي الــدول الجزريــ

ــات  ــحة البّينــ ـــدى وزارات الصــ ــمان أن تتــــوفر لـ ـــى ضــ ــذا إلـ ـــل االســــتراتيجي هــ ـــدف خــــط العمـ ــالي، يهـ ــات. وبالتــ السياســ
ــــر الم ــي مجـــالْي تغي ــع فــ ــى نطـــاق أوســ ــتثمارات علــ ــدعم االســ ــة لــ ــادية الالزمـ ــة واالقتصــ ــحة، الصـــحية والبيئيــ ــاخ والصــ نــ

  وتحديد االستثمارات ذات األولوية ورصد تأثيرها.
 

إعــداد المرتســمات الُقطريــة بشــأن تغيــر المنــاخ والصــحة لكــل دولــة مــن الــدول الجزريــة الصــغيرة  -  ١- ٢العمــل 
  المناخالنامية أو تحديثها بالتعاون مع اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن 

 
، بمــا فيهــا ســت دول جزريــة صــغيرة ناميــة، بلــداً  ٤٥أعــدت المنظمــة بالفعــل مرتســمات قطريــة لمــا مجموعــه   -١٨

وذلك بالتعاون مع اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغيـر المنـاخ. وسـتتعاون المنصـة المعنيـة بمعالجـة آثـار تغيـر 
اء مـن أجـل إجـراء عمليـات تقيـيم جديـدة أو محّدثـة المناخ على الصحة في الدول الجزرية الصغيرة الناميـة مـع الشـرك

ــأثر الصــحة بتغيــر المنــاخ وتكّيفهــا معــه، كمــا ســتبحث بالتعــاون مــع الفريــق الحكــومي الــدولي  بشــأن تغيــر المنــاخ وت
وســـُيقاس  المعنـــي بتغيـــر المنـــاخ إمكانيـــة إعـــداد تقريـــر عـــن الصـــحة وتغيـــر المنـــاخ للـــدول الجزريـــة الصـــغيرة الناميـــة.

  إلى المؤشر التالي: حرز استناداً التقدم الم
  

التــي اســتكملت المرتســمات الُقطريــة بشــأن تغيــر  يرة الناميــةريــة الصــغالــدول الجز عــدد  -  ١- ٢المؤشــر 
  المناخ والصحة بدعم من كل من المنظمة واتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ

  
القــدرات وٕاجــراء التقييمــات وتحليــل تحديــد مراكــز االمتيــاز القائمــة ودعمهــا واالســتناد إليهــا لزيــادة  -  ٢- ٢العمــل 

  البيانات وٕاجراء البحوث وتنفيذ األعمال، بما في ذلك مع المنظمات والجامعات التي لديها واليات إقليمية
 

سيشمل هذا العمل تقدير تكلفة آثار تغير المناخ على الصـحة فـي الـدول الجزريـة الصـغيرة الناميـة؛ ووضـع   -١٩
خطـــط اســـتثمارية تفصـــيلية تســـتند إلـــى تحلـــيالت اقتصـــادية وجيهـــة للتكـــاليف والفجـــوات مـــن أجـــل زيـــادة مرونـــة نظـــم 

بــالتوازي مــع عمليــة التنفيــذ، ووضــع  الرعايــة الصــحية، بمــا فــي ذلــك مرافــق الرعايــة الصــحية؛ وٕاجــراء بحــوث عمليــة
الســيما مــن خــالل تقــديم الــدعم الــالزم لبنــاء القــدرات فــي مجــال البحــث فــي البلــدان. وســيتيح و برنــامج بحــوث وتنفيــذه، 

استخدام المعلومات المتعلقة بالدول الجزريـة الصـغيرة الناميـة علـى نحـو أفضـل لتوعيـة البلـدان ذات االنبعاثـات  أيضاً 
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إلـــى  كربـــون بضـــرورة اتخـــاذ اإلجـــراءات الالزمـــة للحـــد مـــن انبعاثاتهـــا. وســـُيقاس التقـــدم المحـــرز اســـتناداً الكبيـــرة مـــن ال
  المؤشر التالي:

 
عــدد المراكــز المتعاونــة التــي تشــارك بنشــاط فــي دعــم المنصــة المعنيــة بمعالجــة آثــار  -  ٢- ٢المؤشــر 

  تغير المناخ على الصحة في الدول الجزرية الصغيرة النامية 
  

التنفيــذ: التأهــب لمواجهــة المخــاطر المناخيــة، والتكّيــف معهــا، والسياســات  -  ٣ســتراتيجي الالعمــل اخــط 
  المتعلقة بالتخفيف من آثار المخاطر المناخية من أجل تعزيز الصحة

 
ستســتند مســـودة خطـــة العمـــل العالميـــة إلـــى الخبـــرة المكتســبة مـــن مشـــاريع تكييـــف الصـــحة مـــع تغيـــر المنـــاخ   -٢٠

المنّفذة في مختلـف أنحـاء العـالم، وزيـادة تغطيـة التـدخالت المسـندة بالبّينـات فـي إطـار نهـج شـامل يقـوم علـى اإلطـار 
يـر المنـاخ. وتهـدف إلـى تعزيـز دور قطــاع التشـغيلي للمنظمـة مـن أجـل بنـاء نظـم صـحية قـادرة علــى الصـمود أمـام تغ

الصــحة فــي النهــوض بالفوائــد الصــحية المشــتركة إلجــراءات التخفيــف مــن آثــار تغيــر المنــاخ التــي تنفــّذها القطاعــات 
  التي تعتبر مسؤولة أكثر من غيرها عن االحترار العالمي، سواء داخل الدول الجزرية الصغيرة النامية أو خارجها.

 
عمــل االســتراتيجي هــذا إلــى إحــداث تغييــر فــي الــنظم الصــحية مــن خــالل تعزيــز ثقافــة الوقايــة ويهــدف خــط ال  -٢١

ــيم الفوائــــد الصــــحية  ــاخ، وتعظــ ــر المنــ ـــام تغيــ ــمود أمـ ــحية علــــى الصــ ــنظم الصــ ــاء قــــدرة الــ ـــا، وبنــ ــراض ودعمهـ ــن األمــ مــ
  المشتركة الناجمة عن السياسات الرامية إلى التخفيف من آثار تغير المناخ.

 
طــر إقليميــة علــى إنشــاء نظــم صــحية قــادرة علــى مــن خــالل أُ  يرة الناميــةريــة الصــغالدول الجز دعم  -  ١- ٣العمل 

  الصمود أمام تغير المناخ
 

يشــمل هــذا العمــل مجموعــة مــن التــدابير الوقائيــة مثــل إدراج حمايــة المحــددات البيئيــة للصــحة (مثــل الميــاه   -٢٢
وتعزيـز ترّصـد األمـراض الحساسـة للمنـاخ واألمن الغذائي) في الجهود الراميـة إلـى تحقيـق التغطيـة الصـحية الشـاملة، 

ومراقبتهــا. ويشــمل كــذلك بــذل جهــود مرّكــزة مــن أجــل إرســاء مرافــق للرعايــة الصــحية قــادرة علــى الصــمود أمــام تغيــر 
(مثـــل بنـــاء البنيـــة التحتيـــة الصـــحية أو تحـــديثها لتصـــبح قـــادرة علـــى الصـــمود أمـــام الظـــواهر  المنـــاخ ومســـتدامة بيئيـــاً 

ــية والت ــة القاســ ــتخدامها الجويــ ــة والميــــاه واســ ــى الطاقــ ــو موثــــوق إلــ ــول علــــى نحــ ــمان الوصــ ــاري؛ وضــ ــاخي الجــ غيــــر المنــ
ــازات االحتبـــاس الحـــراري. وســـيتطلب أيضـــاً  ــد مـــن انبعاثـــات غـ ــط  بفعاليـــة؛ والحـ ــع خطـ إجـــراء تقييمـــات قاعديـــة ووضـ

فيئـة الناجمـة عــن للتخفيـف مـن آثـار تغيـر المنـاخ فـي قطـاع الصـحة وتنفيــذها مـن أجـل الحـد مـن انبعاثـات غـازات الد
  إلى المؤشر التالي: الطاقة واألغذية ووسائل النقل والمشتريات. وسُيقاس التقدم المحرز استناداً 

 
التي بدأت في تنفيذ أعمال مــن أجــل إنشــاء مرافــق  يرة الناميةرية الصغالدول الجز عدد  -  ١- ٣المؤشر 

 للرعاية الصحية قادرة على الصمود أمام تغير المناخ ومستدامة بيئياً 
  

وتنفيـــذ بـــرامج إلذكـــاء الـــوعي وبنـــاء القـــدرة علـــى التكيـــف مـــع تغيـــر المنـــاخ والوقايـــة مـــن وضـــع  -  ٢- ٣العمـــل 
  األمراض، من جانب األشخاص والنظام الصحي على السواء

 
وطنيــة دون إلــى تنفيــذ هــذا العمــل، ســتدعم المنظمــة الــدول الجزريــة الصــغيرة الناميــة فــي تنفيــذ خطــط  ســعياً   -٢٣

لتكييــف الصــحة مــع تغيــر المنــاخ وتســهيل تبــادل المعلومــات، والتقيــيم والبحــث، كمــا ســتنّفذ حمــالت مــن أجــل الــدعوة 
ــلحة الر  ــات وأصــــحاب المصــ ــي مجــــال الصــــحة وواضــــعي السياســ ــة تســــتهدف القــــادة فــ ــاس. والتوعيـ ئيســــيين وعامــــة النــ

تعزيـز بـرامج الصـحة البيئيـة مـن أجـل المسـاهمة فـي الخـدمات الصـحية الوقائيـة والرعايـة  وسيتطلب هذا العمـل أيضـاً 
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ــك  ــا فـــي ذلـ ــة (بمـــا فـــي ذلـــك إدارة مخـــاطر الكـــوارث) ومكافحـــة األمـــراض الســـارية وغيـــر الســـارية (بمـ الصـــحية األوليـ
  إلى المؤشر التالي: التقدم المحرز استناداً ) مساهمة كاملة. وسُيقاس النفسيةالصحة 

 
ــة  يرة الناميــةريــة الصــغالــدول الجز عــدد  -  ٢- ٣المؤشــر  التــي بــدأت فــي تنفيــذ خطــط أو أعمــال وطني

لتكييف الصحة مــع تغيــر المنــاخ مــن أجــل تحقيــق الفوائــد الصــحية المشــتركة الموصــوفة فــي مســاهماتها 
  تغير المناخ في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأنطني ون الو ودالمحددة على المستوى الوطني 

  
  الموارد: تيسير الحصول على التمويل الخاص بالمناخ والصحة -  ٤ستراتيجي الخط العمل ا

 
لن يتسنى إحداث تغيير كبير فـي مـواطن الضـعف الصـحية الحاليـة لسـكان الـدول الجزريـة الصـغيرة الناميـة   -٢٤

ــذلك. وقـــد أعطـــى وزراء الصـــحة األولويـــة  ــيع نطـــاق مصـــادر التمويـــل مـــا لـــم تُـــتح مـــوارد ماليـــة كافيـــة لـ لضـــرورة توسـ
وتنويعها بهدف بناء قدرة الصحة علـى التكيـف مـع تغيـر المنـاخ. وقـد حـددوا مجموعـة مـن التحـديات  المتاحة احتماالً 

المعّينـــة، بمـــا فيهـــا صـــعوبة الوصـــول إلـــى اآلليـــات الرئيســـية للتمويـــل الخـــاص بالمنـــاخ؛ وعـــدم وجـــود وكـــاالت صـــحية 
ــدان للوصــول إلــى بعــض مصــادر  ابــًة عــن هــذه اآلليــاتلتنفيــذ مشــاريع نيمعتمــدة  فــي الوقــت الحــالي؛ وأن أهليــة البل

ــدول  ــي تواجههــــا الــ ـــديات التــ ــة للتحـ ـــة الواجبــ ــادية دون إيــــالء العنايـ ـــة بالتــــدابير العامــــة للتنميــــة االقتصــ ــل مرتبطـ التمويــ
ــة الصــــحية والضــــعف ــق بالرعايــ ــا يتعلــ ــل التكــــاليف المرتفعــــة للفــــرد فيمــ ــاص، مثــ ــكل خــ ــغيرة الناميــــة بشــ  الجزريــــة الصــ

  االقتصادي الشديد إزاء ظواهر الطقس القاسية.
 

ــاعدة   -٢٥ ــاص بالمنــــاخ والمســ ــل الخــ ــى تســــهيل الحصــــول علــــى التمويــ ــط العمــــل االســــتراتيجي هــــذا إلــ ويهــــدف خــ
ــدول  ــالي لالســـتثمار فـــي تغيـــر المنـــاخ والصـــحة فـــي الـ ـــة مـــن أجـــل مضـــاعفة المســـتوى الحـ ــة والمـــوارد المحلي اإلنمائيـ

  .  ٢٠٢٣-٢٠١٩الفترة  الجزرية الصغيرة النامية في
 

  قيادة عملية تحديد األشكال الجديدة والمبتكرة للتمويل وآليات تعبئة الموارد -  ١- ٤العمل 
 

سيســتلزم هــذا العمــل الــدعوة إلــى تيســير اإلنصــاف والشــفافية فــي الحصــول علــى األمــوال، بمــا فــي ذلــك دعــم   -٢٦
ــدول الجزريـــة  ــاص بالـ ــاء صـــندوق خـ ــن المنظمـــة أن تـــدّعم إنشـ ــطة. كمـــا طلبـــت البلـــدان مـ ــل مبّسـ ــات تمويـ ــاء آليـ إرسـ

لصــغيرة الناميــة). وســُيقاس التقــدم الصــغيرة الناميــة بشــأن المنــاخ والصــحة (صــندوق المنــاخ والصــحة للــدول الجزريــة ا
  إلى المؤشر التالي: المحرز استناداً 

 
ــر  ــحة  -  ١- ٤المؤشــ ــاخ والصــ ــأن المنــ ــة الصــــغيرة الناميــــة بشــ ــاء صــــندوق خــــاص بالــــدول الجزريــ إنشــ

  (صندوق المناخ والصحة للدول الجزرية الصغيرة النامية)
 

معتمــدة فــي إطــار الصــندوق األخضــر للمنــاخ ستواصل المنظمة العملية الالزمة لكي تصبح وكالــة  -  ٢- ٤العمل 
  وتيسير تقديم الدعم للدول الجزرية الصغيرة النامية

 
لقد دعت الدول الجزرية الصغيرة النامية المنظمة إلـى تيسـير اآلليـات والتغلـب علـى التعقيـدات الحاليـة التـي   -٢٧

ثــاره فــي قطــاع الصــحة. وستواصــل تعيــق الحصــول علــى التمويــل ألغــراض التكيــف مــع تغيــر المنــاخ والتخفيــف مــن آ
دعــم البلــدان مــن خــالل تعزيــز القيــادة الوطنيــة وأنشــطة الــدعوة واألدوات الكفيلــة بإرســاء عمليــة واضــحة  األمانــة أيضــاً 

  إلى المؤشر التالي: تتيح الحصول على التمويل الخاص بتغير المناخ والصحة. وسُيقاس التقدم المحرز استناداً 
 

ــر  ــوال مجمــــوع  -  ٢- ٤المؤشــ ــالي األمــ ــن إجمــ ــة مــ ـــبة مئويــ ــحي كنسـ ــاع الصــ ــلة للقطــ ــوال المحصــ األمــ
  المخصصة للمناخ
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  رصد التقدم الُمحرز والتبليغ عنه
 

بالمؤشـرات المحـددة أعـاله، وذلـك اسـتنادًا، فـي  سُيرصد التقدم المحرز فـي تنفيـذ خطـة العمـل العالميـة قياسـاً   -٢٨
ــى معلومـــات المســـح التــــي ُجمعـــت با ــام األول، إلـ ــمات المقـ ـــدورها أســـاس المرتســ ــكل ب ـــدان، والتــــي تشـ ــع البل ــاور مـ لتشـ

الُقطريــة بشــأن تغيــر المنــاخ والصــحة التــي تــدعمها منظمــة الصــحة العالميــة واتفاقيــة األمــم المتحــدة اإلطاريــة. وُيقتــرح 
  ٢٠٢٥.١-٢٠١٩ل الفترة ، خالاإلبالغ عن التقدم المحرز إلى جمعية الصحة العالمية كل سنتين

  
 

  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
 

المجلــس التنفيــذي مــدعو إلــى النظــر فــي مســودة خطــة العمــل العالميــة بشــأن تغيــر المنــاخ والصــحة المبينــة   -٢٩
  مع تركيز مناقشاته على المسائل التالية:أعاله وتقديم المزيد من اإلرشادات، 

  ؛خطة العمل العالمية باعتماد مسودةإمكانية توصية جمعية الصحة العالمية  

  علــى دعــم تنفيــذ المبــادرة بهــدف نمــوذج تشــغيلي فعــال ألمانــة منظمــة الصــحة العالميــة وضــع ضــمان
  ؛المستويات الثالثة للمنظمة

  حشـد الـدعم السياسـي للمبـادرة المتعلقـة بتغيـر بهـدف اإلجراءات التي يمكن أن تتخذها الدول األعضاء
المنـــاخ والصـــحة فـــي الـــدول الجزريـــة الصـــغيرة الناميـــة مـــن خـــالل العمليـــات الدوليـــة المتعلقـــة بالصـــحة 

بشــأن تغيــر المنــاخ االقتــراح المتعلــق بتكثيــف العمــل وتغيــر المنــاخ والتنميــة المســتدامة؛ وتوســيع نطــاق 
  .لهذه المبادرة ياألول الهدفمن أجل الذهاب أبعد من والصحة 

  
  

=     =     =  

                                                           
ــات رصــد منفصــلة لكــل   ١ خطــة مــن خطــط  قــد ترغــب اللجــان اإلقليميــة التابعــة للمنظمــة فــي النظــر فــي إمكانيــة تحديــد آلي

  العمل اإلقليمية.


