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 إطار العمل اإلقليمي بشأن تغير املناخ تقرير مرحلي عن 

 مقدمة

حَرز في تنفيذ قرا .1
ُ
  3 -/ق64ر اللجنة اإلقليمية ش م/ل إيعرض هذا التقرير أحدث املعلومات عن التقدم امل

 .  2017بشأن تغير املناخ والصحة: وضع إطار للعمل، الذي اعُتمد عام 

  -تغير املناخ على حياة البشر وصحتهم بطرق متنوعة. فهو يهدد املكونات األساسية للصحة الجيدة  ثر  ؤ وي .2
    -الهواء النقي، ومياه الشرب املأمونة، وإمدادات الطعام املغذي، واملأوى اآلمن  

ا من  ض عقود  ويمكن أن يقو 
 التقدم في مجال الصحة العاملية.  

ا )بعد  و  .3 يحتل إقليم منظمة الصحة العاملية لشرق املتوسط املرتبة الثانية بين أقاليم املنظمة األشد تضرر 
ر املناخ على الصحة، رغم أن مساهمة اإلقليم في تغير املناخ محدودة،  اإلقليم األفريقي( من حيث تأثيرات تغيُّ

، أطلقت جمعية الصحة العاملية الثانية  2019ن انبعاثاته املاضية من غازات الدفيئة. وفي عام  باألخذ في الحسبا
(، خطة عمل جديدة بشأن تغير املناخ والصحة في الدول الجزرية الصغيرة  10)72والسبعون، في القرار ج ص ع

ا إلى عدم وجود دول جزرية صغيرة نامية في إقليم شرق املتوسط ) البحرين ال تعد من أقل البلدان النامية. ونظر 
ا(،   املبادرة.  فليس  نمو  هذه  من  لالستفادة  مؤهل  بلد  أي  اإلقليم  اإلقليم ولكن  في  في  عديدة  ُبلدان  تتعرض 

ب مياه  لألضرار الصحية نتيجة لتغير املناخ، وهذا يشمل البدان املتضررة من أعاصير املناطق الساحلية، وتسرُّ 
البحر إلى املياه الجوفية، وندرة املياه، وانعدام األمن الغذائي، والعواصف الترابية والرملية، وموجات الحر،  

 وغيرها من نوبات الطقس القاسية، مثل الجفاف والفيضانات. 

عام   .4 الرا2017وفي  دورتها  في  املتوسط  لشرق  اإلقليمية  اللجنة  أقرَّت  القرار  ،  والستين  بعة 
املناخ والصحة: وضع إطار للعمل، الذي اعتمدت بموجبه إطار العمل بشأن    3 -/ق64إ م/ل ش ر  تغيُّ بشأن 

 (.2021-2017تغير املناخ والصحة في إقليم شرق املتوسط )

ر  1ودعت اللجنة، في هذا القرار، الدول األعضاء إلى ما يلي:   .5 ( تعيين جهة اتصال وطنية معنية بالصحة وتغيُّ
املناخ؛  املناخ وتمكينها م ر  لتغيُّ العامة  ( وزيادة قدرة  2ن أجل تسهيل وتنسيق عملية إعداد استجابة الصحة 

د ونظم اإلنذار   ر املناخ والتعافي من آثاره، عبر وسائل منها إدماج الترصُّ م الصحية على الصمود أمام تغيُّ
ُ
ظ النُّ

إلجراءات الخاصة بالصحة واملناخ من  ( وضمان دعم ا3املبكر وإدارة آثار تغير املناخ على الحصائل الصحية؛  
ر   خالل إشراك مجتمع الصحة والقطاعات املعنية وسائر الجهات صاحبة املصلحة في تدابير تخفيف أثر تغيُّ

 املناخ والتكيف معه. 
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6.  
 
م إلى الدورتين السادسة والستين والثامنة    3-/ق64طلب القرار ش م/ل إ   أيضا  

إلى املدير اإلقليمي أن يقد 
م الـُمحَرز    للجنة اإلقليمية  والستين ن التقرير التقدُّ  

حَرز في تنفيذ إطار العمل اإلقليمي. ويبي 
ُ
م امل ا عن التقدُّ تقرير 

 خالل العامين السابقين.

حَرز منذ عام 
ُ
 2019التقدم امل

املرتسمات الوطنية لتغير املناخ والصحة    تثاملنظمة، بالتنسيق مع مراكز االتصال الوطنية، وحدَّ ت  أعدَّ  .7
أصحاب    17  ا مجموعهمل ومع  الصحي  املجتمع  داخل  الوطني  للحوار  ا  مرجع  الُقطرية  املرتسمات  وتوفر  ا.  بلد 

املصلحة اآلخرين املعنيين بتغير املناخ بشأن وضع خطة لحماية الصحة وتعزيز قدرة النظام على الصمود في  
املناخ.   تغير  الشكل  يوجو مواجهة  العناصر    1ز  استكملت  التي  املتوسط  إقليم شرق  لبلدان  املئوية  النسبة 

 . املختلفة ملرتسماتها الخاصة بتغير املناخ والصحة

. النسبة املئوية لبلدان إقليم شرق املتوسط التي استكملت العناصر املختلفة ملرتسماتها الخاصة  1الشكل  
 بتغير املناخ والصحة

الشكل  و  .8 املناخ    2يلخص  تغير  بشأن  اإلقليمي  العمل  إلطار  الرئيسية  العناصر  تنفيذ  في  املحرز  التقدم 
ا إلى استجابات  2021-2017والصحة ) جر   لبلدان    تسعة (، استناد 

ُ
تقييم أجرته منظمة الصحة العاملية. ولم ت

ا ملدى تأثر الصحة بتغير املناخ في إطار   إعداد استراتيجية وخطة عمل وطنيتين  معظم البلدان حتى اآلن تقييم 
ا ل بشأن استجابة الصحة العامة لتغير املناخ قدرة بنيتها األساسية الصحية على الصمود أمام تغير  ، أو تقييم 

الصمود في مواجهة الظواهر  املناخ للسماح باتخاذ تدابير التكيف والتخفيف لتعزيز قدرة قطاع الصحة على  
 .املناخية القاسية
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Availability of SDG indicators related to Climate
Change

Capacity, infrastructure and sustainability of
adaptation and mitigation measures are…

Mechanisms for Intersectoral collaboration to
address climate change are completed

Emergency preparedness plans are completed

Vulnerability and Adaptation Assessments for
Health are completed

Risk monitoring and early warning are integrated

Processes for national planning for health and
climate change are completed

National and Regional frameworks and plans of
action are aligned

Health co-benefits from climate change mitigation
measures are addressed

Health impacts of climate change are measuredقياس اآلثار الصحية لتغير املناخ

ر تغير املناخمراعاة الفوائد الصحية املشتركة لتدابير التخفيف من آثا

مواءمة األطر وخطط العمل الوطنية واإلقليمية

االنتهاء من عمليات التخطيط الوطني للصحة وتغير املناخ

دمج رصد املخاطر واإلنذار املبكر

اكتمال تقييمات القابلية للتأثر والتكيف من أجل الصحة

اكتمال خطط التأهب للطوارئ 

اكتمال آليات التعاون بين القطاعات للتصدي لتغير املناخ

يف الحفاظ على القدرات والبنية التحتية واستدامة إجراءات التك
والتخفيف

ناختوفر مؤشرات أهداف التنمية املستدامة املتعلقة بتغير امل
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. حالة تنفيذ اإلجراءات ذات األولوية الواردة في إطار العمل اإلقليمي بشأن تغير املناخ والصحة  2الشكل  
 ( في سبعة بلدان في إقليم شرق املتوسط 2017-2021)

األمراض  و  .9 أكثر  هي  والغذاء  والهواء  واملياه  بالنواقل  املنقولة  األمراض  أن  اإلقليم  بلدان  معظم  ترى 
ا عن تأثيرات   الحساسة للمناخ التي تثير قلق القطاع الصحي التخاذ إجراءات بشأن تغير املناخ. وأبلغت أيض 

ر املناخ على التغذية، والصحة النفسية، واألمراض التنفسية، وال  صحة املهنية، واإلصابات الناجمة عن  تغيُّ
 الظواهر املناخية القاسية.  

التغطية   .10 الترصد مع توسيع نطاق  في اإلقليم على تعزيز  ويشتمل عمل قطاع الصحة بشأن تغير املناخ 
م  الجغرافية، و 

ُ
ظ

ُ
 ب باكستان وجمهورية  ن

جر 
ُ
اإلنذار املبكر، وتطوير بنية تحتية صحية قادرة على الصمود. وت

ر املناخ واملستدامة  اإلسالمية إرشادات املنظمة بشأن مرافق الرعاية الصحية القادرة على التكيف مع تغيُّ   إيران
  
تجر  حين  في  ا،  الحسَّ بيئيًّ لألمراض  املبكر  لإلنذار  ا  نظام  ُعمان  و ب  للمناخ.  لتمويل  قد  اسة  مقترحات  عت  ُوض 

إلسالمية، وأعرب املغرب وُعمان عن اهتمامهما  الصندوق األخضر للمناخ من أجل باكستان وجمهورية إيران ا
 بهذا األمر، وبدأ الحوار بشأنه.

 التحديات

ن حتى   .11  
عي 
ُ
في اإلقليم عدد قليل من البلدان )ال سيما البلدان التي تعاني من حاالت طوارئ ممتدة( التي لم ت

مسؤوليت تحديد  مع  املناخ،  وتغير  بالصحة  معنية  وطنية  تنسيق  جهة  ميزانيتها  اآلن  وتخصيص  ومساءلتها  ها 
 بوضوح، لتيسير وتنسيق إعداد استجابة الصحة العامة لتغير املناخ داخل وزارة الصحة/ قطاع الصحة. 

تشير معظم بلدان اإلقليم إلى الحاجة إلى دعم مالي وتقني لالسترشاد به في إعداد استجابة الصحة العامة  و  .12
إلى ذلك،    

 
املناخ. وإضافة في قطاع  لتغير  العاملين  لتنمية قدرات  إلى دعم تقني وتدريب  البلدان  تحتاج جميع 

املناخ على الصحة، وعلى وضع خطط عمل   ر  تغيُّ التعرض ألثر  تقييم مدى  يكونوا قادرين على  الصحة حتى 
 الصحي.نظام الستجابة ال

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Designate and empower national focal point on
health and climate change

Undertake national assessment of health
vulnerability to climate change

Develop national policy, strategy and action plan on
health and climate change

Develop climate-based early warning system for
climate-sensitive diseases

Update strategic plans of national health
programmes on climate-sensitive diseases to take…

Assess climate resilience of health infrastructures
and update national standards and building codes…

Completed In Progress Not Started

املناخغيرتأمامالصمودعلىالصحيةالتحتيةالبنيةقدرةتقييم
صحيةالالرعايةمرافقبناءوقوانينالوطنيةاملعاييروتحديث

بشأنالوطنيةالصحيةللبرامجاالستراتيجيةالخططتحديث
الصحيالتأثرنتائجملراعاةللمناخالحساسةاألمراض

ةالحساسلألمراضاملناخعلىقائممبكرإنذارنظامتطوير
للمناخ

وتغيرةالصحبشأنوطنيةعملوخطةواستراتيجيةسياسةوضع
املناخ

املناخبتغيرالصحيللتأثروطنيتقييمإجراء

املناخوتغيربالصحةمعنيةوطنيةاتصالجهةوتمكينتعيين

اكتمل العمل جار   لم يبدأ
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)مثل بعض    ستدامة أظهرت أن الحد من األنشطة البشرية غير امل   19-على الرغم من أن جائحة كوفيدو  .13
وتنظيمها يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على تلوث الهواء وتغير املناخ، فإن ضمان استدامة هذا    وسائل النقل(

ا  االتأثير وحدوث التعافي البيئي ال يزال تحدي   . كبير 

  
ُدًما ُسُبل املض ي 

ُ
 ق

وإطار    3-/ق64يذ أحكام القرار ش م/ل إنحث الدول األعضاء على اتخاذ اإلجراءات الالزمة ملواصلة تنف .14
والدعم   التوجيه  تقديم  املنظمة  تواصل  املتوسط. وسوف  إقليم شرق  في  والصحة  املناخ  تغير  بشأن  العمل 

 .البلدانمن  امتالك زمام األمور التقني، لكن ال بد أن يأتي االلتزام السياس ي واملوارد و 

تعبئة  و  .15 مواصلة  القصوى  األهمية  السُّ من  بمختلف  املالية  األخضر  املوارد  الصندوق  يشمل  )وهذا  ُبل 
م الذي تحرزه الدول األعضاء في مجال الصحة  للمناخ، الذي تشارك باكستان في رئاسته حاليًّ  ا( لدعم التقدُّ

بالصحة  وتغيُّ  للنهوض  للمناخ  األخضر  الصندوق  إلى  الوصول  في  البلدان  دعم  املنظمة  وستواصل  املناخ.  ر 
 ر املناخ والتخفيف من آثاره.ل أعمال التكيف مع تغيُّ وبجدو 

تغيُّ و  .16 اللبنات  نحث وزارات الصحة على ضمان أن تكون حماية الصحة من  في موقع جيد ضمن  ر املناخ 
جميع   لدى  الدعوة  أنشطة  وتعزيز  الصمود،  على  القدرة  زيادة  أجل  من  الوطنية  الصحية  للنظم  األساسية 

 لسلطات املعنية. قطاعات التنمية والخدمات وا

ستقدم املنظمة اإلرشادات التقنية والدعم والتدريب لبناء قدرات جهات التنسيق الوطنية املعينة التي  و  .17
مجال   في  واالستجابة  التأهب  عناصر  مختلف  إلعداد  الصحيين  العاملين  وسائر  املناخ  ر  وتغيُّ بالصحة  عَنى 

ُ
ت

م اإل 
ُ
ظ

ُ
ن املناخ، مثل إنشاء  ر  لتغيُّ العامة  للتغير    ،نذار املبكرالصحة  العواقب الصحية الحتمية  والتكيف مع 

 املناخي، وبناء مرافق رعاية صحية قادرة على الصمود.  


