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 الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
 السادسة واألربعونالدورة 
 2017أيار/مايو  18-8بون، 
 من جدول األعمال 3البند 

برنامج عمل نيروبي المتعلق بتأثيرات تغير المناخ والقابلية للتأثر به 
 والتكيف معه

الصحح ة الرشححراة والتكيححفآ اهححغ رثححار تغيححر المنححاخ علحح  الصحح ة واححر    
 اتخاذ إجراءات

 ورقة توليفية من األمانة  
 موجز  

يشكل تغري املناخ خطراً على الصحة من أوجه شىت. فاملخاطر الصححةة الناةحة عحن ر حار  
تغححري املنححاخ ب البلححدان رخححغري ب الوغححري والححرواب  الحا مححة بححا الصحححة وتغححري املنححاخ وال وامححل األخححر  

ألنشححطة للوغحريا  البةيةححة ال املةحة م حححدري وىلوحام أف ف.ححجي أفسححل. ونحرذ عححلكاً تنكةحغ عححد   بحري مححن ا
من أجل الوصدذ آل ار تغري املناخ علحى الصححة، و حت تونحو  محن عةاعحا   طح  محا ا كومحا  
وتنكححغ ا أف لولححج اءجححرايتا  الحح  تنكححغ ا املنيمححا  ا كومةححة الدولةححة واملنيمححا   ححري ا كومةححة 

ثحةحج، و حغل  يو لح  بالووعةحة والو عحةما فةمحا واجملوم ا  احمللةحة. بةحد أن عحد اً محن الوححديا ، وا
 يزال حيد من اءجرايتا  ب املةدان. الوخطة  والحدرا  واآللةا  املالةة، ا

ولوحسا محاية الصحة البشرية محن ر حار تغحري املنحاخ، ينبغحت تنكةحغ ال ديحد محن اءجحرايتا   
خ الو اونةحححة. وخحححتل املنوحححد  ال اشحححر ملرا حححز تنسحححة  برنحححامث عمحححل نحححريو  املو لححح  بوححح  ريا  تغحححري املنحححا 

والحابلةحححة للوححح  ر بحححه والوكةحححج م حححه يببرنحححامث عمحححل نحححريو ا، نحححا   األطحححرا  واملنيمحححا  الشحححريكة 
واخلححح ايت عموعحححة محححن اءجحححرايتا  الو اونةحححة  مايحححة الصححححة محححن ر حححار تغحححري املنحححاخ واعحححوحدا  نيحححجي 

 صحةة  ا رري على الصمو .
خ علحححى الصححححة البشحححرية، وتححححدذ  حححغي الو ةححححة تولةكحححاً للم لومحححا  املو لححححة ب  حححار تغحححري املنحححا  

ب ذلحح  ب أطححار  وباألنشحطة والوحححديا  والكحرن الناشححية لتجححرايتا  الو اونةحة ب عححال املنححاخ،  حا
برنححامث عمححل نححريو  املو لحح  بوحح  ريا  تغححري املنححاخ والحابلةححة للوحح  ر بححه والوكةححج م ححه. و ححت تسححوند أف 

نيمححححا  امل نةححححة األخححححر ، ومححححدخت  امل لومححححا  املحدمححححة مححححن األطححححرا  واملنيمححححا  الشححححريكة وامل
 املشار ا ختل وب د املنود  ال اشر ملرا ز الونسة  بش ن الصحة والوكةج.
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 مقدمة -أوالا  
 نطاق العمل -ألف 

تحدذ  غي الو ةحة تولةكحاً للم لومحا  املو لححة بوح  ريا  تغحري املنحاخ علحى الصححة البشحرية،  -1
وباألنشطة والوحديا  والكرن الناشية لتجرايتا  الو اونةة ب عال املناخ، لةنير فة.ا ب الدورري 

سححوند  ححغي السا عححة واألرب ححا لل.ةيححة الكرعةححة للمشححورري ال لمةححة والوكنولوجةححة يب ةيححة املشححورريا. وت
الور ة الوولةكةة أف امل لوما  املحدمة من األطرا  واملنيما  الشريكة واملنيما  امل نةة األخحر  
ب الور ا  واملدخت  الحوار ري محن املشحار ا خحتل وب حد املنوحد  ال اشحر ملرا حز الونسحة ، للنيحر 

 فة.ا ب الدورري السا عة واألرب ا مةية املشورري.
ن تونححه باملححدخت  والو لةحححا  الحةمححة الحح   ححدم.ا املشححار ون ب املنوححد  وتححو  األمانححة أ -2

 .ا1يبال اشر ملرا ز الونسة  أعدا اً مغي الو ةحة

وعحب بةان موجز لنطحاق ال محل، يغطحت الكصحل األول وايحة و ور برنحامث عمحل نحريو   -3
ملسحت  حدماً بحاءجرايتا  الحا محة املو ل  بو  ريا  تغحري املنحاخ والحابلةحة للوح  ر بحه والوكةحج م حه ب ا

على امل رفة الرامةة أف م اجلة شؤون الصحة. ويحدذ الكصل الثاين م لوما  عحن النوحا ث الر ةسحةة 
للوولةج اعونا اً أف امل لوما  الوار ري ب الكصول من الثالث أف اخلامس. واعونا اً أف الور ا ، 

ال املةحة، واملنا شحا  الح  عرف.حا املنوحد  ال اشحر، وال رض الر ةست املحدذ من ممثل منيمة الصحة 
واملحححدخت  الت ححححة املحدمحححة محححن املشحححار ا ب املنوحححد ، يححححدذ الكصحححل الثالحححث النوحححا ث الر ةسحححةة 
بش ن ت  ريا  تغري املناخ على الصحة البشرية وأجرايتا  محايحة الصححة البشحرية. ويسحل  الكصحل 

لر ةسحححححةة الححححح  بحححححرأ  محححححن املنا شحححححا  أ نحححححايت املنوحححححد  الرابحححححو السحححححويت علحححححى األفكحححححار واملح  حححححا  ا
ب ذلح  ب  واملدخت  الحوار ري ب حدي، والح   كحن اعوبار حا أعاعحاً للخطحوا  املحبلحة املمكنحة،  حا

 عةاق برنامث عمل نريو ، موبوعة بااعونواجا  واخلطوا  املحبلة ب الكصل اخلامس.

 ض باإلجراءات من خالل المعراةوالاة ودور برنامج عمل نيروبي اي النهو  -باء 
علمت باملخاطر الناشية املوصلة بو  ريا  تغري املنحاخ علحى الصححة  اتكحت األطرا ، أذ -4

البشرية، على تنكةغ أنشطة ملموعة ت حا  شحؤون الصححة ب أطحار برنحامث عمحل نحريو  محن أجحل 
 ا2يبوالححوطو و ون الححوطوأ ححرايت الوخطححة  للوكةححج واءجححرايتا  املو لحححة بححه علححى الصحح د اء لةمححت 

 يبانير املرف  األول لتطت  على م لوما  أعاعةة عن برنامث عمل نريو ا.
واعوجابة مغي الواية، اضطل ت األمانحة باألنشحطة الوالةحة ب أطحار برنحامث عمحل نحريو   -5

بشححرية مححن أجححل املسححت  ححدماً بححاءجرايتا  الحا مححة علححى امل رفححة عحح ةاً أف م اجلححة شححؤون الصحححة ال
 ا:1يبانير الشكل 

 خطحححوري أوف، اضحححطل ت األمانحححة ب ملةحححة مسحححو لوحديحححد اخلححح ايت واملؤعسحححا   يبأا 
اخلبريري ب اجملال الصحت، واتصلت هبؤايت اخل ايت واملؤعسا  و غل   را حز تنسحة  برنحامث عمحل 
نريو  ومرا ز تنسة  اتكا ةة األمجي املوحدري اءطارية بش ن تغري املنحاخ طالبحة ألحة.جي تحاعحجي محارهبجي 

__________ 

طلبت  ةيحة املشحورري أف األمانحة أن ت حد، بالوشحاور محو املشحار ا ب منوحد  مرا حز الونسحة ،  حغي الور حة الوولةكةحة  ا1يب
 ا.14، الكحرري FCCC/SBSTA/2016/4يب

 ا.أيب15، الكحرري FCCC/SBSTA/2016/2 ا2يب
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طرفحاً وعموعحة  14محن  ا3يبطري  تحدمي ور ا . ونوةجحة محغي املبحا رري، ور   ور حا وخ اهتجي عن 
منيما  شريكة ل نامث عمل نحريو ا، ور حز   8منيمة م نةة يب ا ب ذل   12من األطرا  و

ب ذلححححح :  علحححححى األعمحححححال األخحححححريري ب عحححححال تححححح  ريا  تغحححححري املنحححححاخ علحححححى الصححححححة البشحححححرية،  حححححا
ب ذلح   ا واملسا ل الصحةة اجلديدري والناشية،  حا2و اجلغراب لألمراض؛ يبالوغريا  ب الووأي ا1يب

األمححراض املداريححة وت  رياهتححا علححى امةا ححل ااجوماعةححة واا وصححا ية، و ححغل   سححايا عححويت الوغغيححة 
ا ور ار تغري املنحاخ علحى 3واألمراض املنحولة باملايت واألمراض املنحولة بالنوا ل وت  ريا  الكوار ؛ يب

ي تححب علححى ذلحح  مححن ر ححار علححى الصحححة والسححتمة  حة واءنواجةححة ب مكححان ال مححل، مححو مححاالصحح
 امل.نةوا وا ماية ااجوماعةة يبانير املرف  الثاين لتطت  على حملة عامة عن الور ا ا؛

 يلت: مشلت اخلطوري الثانةة ما يببا 
نوحد  ال اشحر اعو راض الور ا  من أجل اعحوختن النوحا ث الر ةسحةة ء حرايت امل '1'

 ملرا ز الونسة ؛
 الوخطة  للمنود ؛ '2'
املواب حححة محححو  بحححار خححح ايت الصححححة اعحححونا اً أف ور حححاهتجي فةمحححا يوصحححل  شحححار و.جي  '3'

 ومدختهتجي أ نايت املنود ؛
 انححت اخلطححوري الثالثححة  ححت املنوححد  ال اشححر ملرا ححز الونسححة ، الححغذ ي.ححد  أف  يبما 

طححرا  وخحح ايت الصحححة لومكةححن.جي مححن منا شححة أجححرايتا  م اجلححة ت زيححز الححو لاجي وا ححوار فةمححا بححا األ
 الشؤون الصحةة يبانير املرف  الثالث لتطت  على م لوما  عن مداوا  املنود ا؛

أعتي، متثلت اخلطوري الراب ة ب أعدا   4اعوجابة للواية املشار ألة.ا ب الكحرري  يب ا 
عوما اً علحى محدخت  محن املشحار ا ب املنوحد   غي الور ة الوولةكةة الغذ جر  بطريحة ت اونةة ا

 ال اشر ملرا ز الونسة ؛
عوكون اخلطوري الن.ا ةة عندما تنا   األطرا   غي الور ة الوولةكةة وتنير فة.ا  يبها 

ب الححدورري السا عححة واألرب ححا مةيححة املشححورري. و كححن أن تسححنو املزيححد مححن الكححرن ب أطححار برنححامث 
مححن أجححل تةسححري أجححرايتا  ا ححد مححن ‘ املمارعححة - ال لححجي - السةاعححة‘ عمححل نححريو  لو زيححز ت ححاون

 املخاطر املناخةة على الصحة وت زيز  درري النيجي الصحةة على الصمو  بشكل عاذ.

__________ 

 /http://www4.unfccc.int/submissions/SitePagesالور حححا  املحدمحححة محححن األطحححرا  موا حححة ب الحححراب  الوحححايل:  ا3يب
sessions.aspx?showOnlyCurrentCalls=1&populateData=1&expectedsubmissionfrom=Parties&foc

alBodies=SBSTA والور ا  املحدمة من املنيما  الشريكة ل نامث عمل نريو  و ري حا محن املنيمحا  امل نةحة ،
 .http://unfccc.int/7482موا ة ب الراب  الوايل: 

http://www4.unfccc.int/submissions/SitePages/sessions.aspx?showOnlyCurrentCalls=1&populateData=1&expectedsubmissionfrom=Parties&focalBodies=SBSTA
http://www4.unfccc.int/submissions/SitePages/sessions.aspx?showOnlyCurrentCalls=1&populateData=1&expectedsubmissionfrom=Parties&focalBodies=SBSTA
http://www4.unfccc.int/submissions/SitePages/sessions.aspx?showOnlyCurrentCalls=1&populateData=1&expectedsubmissionfrom=Parties&focalBodies=SBSTA
http://www4.unfccc.int/submissions/SitePages/sessions.aspx?showOnlyCurrentCalls=1&populateData=1&expectedsubmissionfrom=Parties&focalBodies=SBSTA
http://unfccc.int/7482
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  1الشكل 
 عملية من خمس خطوات بشأن الص ة والتكيف اي إطار برنامج عمل نيروبي

 
Abbreviations: SBSTA 46 = forty-sixth session of the Subsidiary Body for Scientific and 

Technological Advice, WHO = World Health Organization. 

 موجز النتائج الرئيسية -ثانياا  
فوحح  ريا  تغححري املنححاخ علححى  اشححكل تغيححر المنححاخ خطححراا علحح  الصحح ة مححن أوجححه  ححت   -6

خحاطر الكبحريري لوغحري املنحاخ الصحة باتت واضحة علكاً، وعوصبو شحا  ة أ ثحر فح  ثر. وتشحمل امل
علححى الصحححة ر ححاراً مباشححرري يبمثححل اا حح ار ال ححاذ الححغذ يححؤ ذ أف الوفةححا  املوصححلة بححا رارري وأيححا ري 
انوححال املححرضا ور ححاراً  ححري مباشحرري يبمثححل ر ححار تغححري املنححاخ علحى أنوححام األ غيححة، وم ححدا  امجححرري، 

 لشدريا.و درري الناس على ال مل ب األ وال اجلوية البالغة ا
ومن.ححا  والمخححاطر والتححأثيرات الصحح ية لتغيححر المنححاخ اححي الرلححدان رخحح ة اححي التغيححر  -7

الوغريا  ب الووأيو/النم  اجلغراب ألمراض يبمثل املتريا ومحى السن ا؛ ومسا ل صحةة جديدري 
 حل فة.ا موجا  ا ر و ري ا من األ دا  البالغة الشدري؛ واآل حار الت ححة علحى امةا  وناشية،  ا

 ااجوماعةة واا وصا ية.
 مسححألة الصحح ة وتغيححر المنححاخ مسححألة معقححدة ولهححا العداححد مححن ال وانحح  المترابطححة و  -8

وعلى عبةل املثال،  ل  أيا ري موجا  ا ر  سايا صحةة لل محال ب ب حا الصحناعا ، ولكن.حا 
اءعحح.ال، و حححغا   يحححؤ ذ أف انوشححار ب ححا أمحححراض تححؤ ر تحح  رياً عحححلبةاً أيسححاً علححى جحححو ري املةححاي، ممححا

يؤ ر على األمن الغحغا ت ويسح.جي ب عحويت الوغغيحة ونحصح.ا. وعحتوري علحى ذلح ، محن   مةو.ا، مما
اهححغ ومعال ححة الححروابئ القائمححة بححين تغيححر المنححاخ وليححرح مححن العوامححل الم ر ححة امل.ححجي ىلسححا 

لححححوجت، ، مثححححل اليححححرو  ااجوماعةححححة واا وصححححا ية، وفحححححدان الونححححو  البةو للتغيححححر الريئححححي العححححالمي
 الو ت نكسه م اجلة ر ار تغري املناخ على الصحة البشرية. واضطراب النيجي اءيكولوجةة، وب

وا ححرس سححلفاا تنفيحح  عححدد  ريححر مححن األنشححطة للتصححدس لتححأثيرات تغيححر المنححاخ علحح   -9
الصحح ةو و ححي تتححدرل مححن السياسححات التححي تخطححئ لهححا ال كومححات وتنفحح  ا إلحح  مختلححف 

المنظمحححححات ال كوميحححححة الدوليحححححة والمنظمحححححات ليحححححر ال كوميحححححة اإلجحححححراءات التحححححي تنفححححح  ا 
ينكحغ محن أجحرايتا  الوكةحج  تدرك البلدان ا اجحة أف ااعحوكا ري ممحا وأذ والم تمعات الم لية 

مو تغري املناخ والصمو  أمامه، ينبغت ما ت زيز  حدرري نيم.حا الصححةة علحى الصحمو  وبنحايت ىلصحا 
ة الححح  تححححدذ اخلحححدما  األعاعحححةة يبمثحححل املةحححاي والصحححر  محححن ال وامحححل املناخةحححة لل.ةا حححل األعاعحححة

 الصحت والنيافة الصحةةا جل ل اجملوم ا  احمللةة أ ثر  درري على الصمو .
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 ناك عدداا من الت داات أمام المضي اي اإلجراءات المناخيحة الراميحة إلح  بةد أن  -10
ة والوكةحج وأمكانةحة و حت تشحمل تحوافر الومويحل للصحح معال ة المخاطر الص ية اي الرلحدان 

 صص للمشاريو الصحةة  الوصول ألةه. ف لى عبةل املثال، أفا   منيمة الصحة ال املةة أنه ا
نسححبة ميويححة ضححيةلة للغايححة مححن األمححوال املرصححو ري للوكةححج مححو تغححري املنححاخ. و نححاك أيسححاً عححدذ   أا

  كاية  مث الصحة ب خط  الوكةج وااع اتةجةا  اءمنا ةة.
إجححححراءات  ححححت  تشححححمل التعححححاون بححححين مختلححححف ال هححححات وا حححح ط األطححححرا  واخلحححح ايت  -11

ايها ال كومات الوطنيحة ودون الوطنيحةو وال هحات بحاارة المصحل ة محن ليحر  الفاعلةو بما
األطحححراث ممحححل منظمحححة الصححح ة العالميحححة وملسسحححات الخرحححراء المعنيحححةو وجامعات  ليحححات 

ن الهيئحات ومسحارات العمحل المنشحأةو ممحل له بلة م الط و وأوساط الر وث والعلغو وما
وتنحححدرم  حححغي األعمحححال ضحححمن  برنحححامج عمحححل نيروبحححيو احححي إطحححار عمليحححة االتفاقيحححة اإلطاراحححة 

 اجملموعا  الوالةة:
 ت زيز البحو  ونيجي امل لوما  الصحةة؛ يبأا 
اعوما  هنث شامل أأايت أ مام الصححة ب خطح  ومشحاريو وبحرامث الوكةحج محو  يببا 

 عملةة ةو تغري املناخ مو حمد ا  وعوامل حمر ة أخر  لنيجي الرعاية الصحةة؛ وبتغري املناخ، 
تطحوير  ححدرري ال ححاملا ب عحال الرعايححة الصحححةة واملؤعسحا  الو لةمةححة مححن أجححل  يبما 

 اعوحدا  نيجي رعاية صحةة  ا رري على الصمو  أماذ تغري املناخ؛
  مة املو د ري املسوويا ؛ت زيز اءجرايتا  املش  ة با الحطاعا  وا و  يب ا 
تشححجةو  ةا ححل أعاعححةة وتكنولوجةححا  صحححةة مسححودامة و ححا رري علححى الصححمو   يبها 

 أماذ املناخ؛
أيحا ري ااعحوثمارا /الودفحا  املالةححة طحو خطحح  وأجحرايتا  الوكةححج الح  ت ححا   يبوا 

 شؤون الصحة.

ممارسححححة النتححححائج الرئيسححححية بشححححأن التححححأثيرات الصحححح ية لتغيححححر المنححححاخو وال -ثالماا  
 ال اليةو والفر و والت داات

اعونا اً أف الور ا ، وال رض الر ةست ملنيمة الصحة ال املةة، واملنا شا  ال  جر  ب  -12
تححتي مححن مححدخت  محدمححة مححن املشححار ا ب املنوححد ، يحححدذ  ححغا الكصححل  املنوححد  ال اشححر، ومححا

 النوا ث الر ةسةة ب أطار اجملاا  الوالةة:
   تغري املناخ على الصحة البشرية؛ت  ريا يبأا 
 أجرايتا  محاية الصحة البشرية: املمارعة ا الةة والكرن والوحديا . يببا 

 تأثيرات تغير المناخ عل  الص ة الرشراة -ألف 
يصحححج  حححغا الكصحححل الكرعحححت بدايحححًة ال ت حححة بحححا الصححححة البشحححرية وتغحححري املنحححاخ. وتححححدذ  -13

لر ةسححةة بشح ن تحح  ريا  تغحري املنححاخ علححى الصححة البشححرية ضححمن الكصحول الكرعةححة الت ححة النوححا ث ا
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عحححن أ وا  وأعحححالةب تحةحححةجي  يبانيحححر املرفححح  الرابحححو لتطحححت  علحححى عحححرض عحححاذ ا4يباملواضحححةو الوالةحححة
           امشاشحححححة واأل حححححر، والوخطحححححة  والونكةحححححغ، والرصحححححد والوحةحححححةجي، وم اجلحححححة شحححححؤون الصححححححة املحححححغ ورري 

 ب الور ا ا:
 اجلغراب لألمراض؛الوغريا  ب الووأيو  يبأا 
ب ذل  األمراض املدارية وت  رياهتحا علحى  الحسايا الصحةة اجلديدري والناشية،  ا يببا 

 امةا ل ااجوماعةة واا وصا ية؛
 سحححححايا عحححححويت الوغغيحححححة واألمحححححراض املنحولحححححة باملةحححححاي واألمحححححراض املنحولحححححة بالنوا حححححل  يبما 

 وت  ريا  الكوار ؛
ي تححب عححن  واءنواجةححة ب مكححان ال مححل، مححو مححا ر ححار تغححري املنححاخ علححى الصحححة يب ا 

 ذل  من ر ار على الصحة والستمة امل.نةوا وا ماية ااجوماعةة.

 العالقة بين الص ة الرشراة وتغير المناخ -1 
يشححكل تغححري املنححاخ شححا ًت مشحح  اً بالنسححبة لصحححة ورفححاي البشححر. ويوكاعححل تغححري املنححاخ،  -14

و، محو األوضحا  وامةا حل األعاعحةة البةيةحة وااجوماعةحة ويحؤ ر فة.حا، باعوبحاري جحزيتاً محن نيحاذ أوعح
و كن أن يؤ ذ أف تكا جي الو  ريا  املناو ة لوغري املناخ على صحة البشر ب ةةو منحاط  ال حا . 
ولغل  من امل.جي ف.جي والوككري ب ىلحة  تكامحل أفسحل بحا تغحري املنحاخ و حريي محن ال وامحل احملر حة 

بةيةحححححة ال املةحححححة، مثحححححل اليحححححرو  ااجوماعةحححححة واا وصحححححا ية، وفححححححدان املو حححححل، وتحححححد ور للوغحححححريا  ال
الو حححت نكسحححه م اجلحححة تححح  ريا  تغحححري املنحححاخ علحححى  األراضحححت، واضحححطراب الحححنيجي اءيكولوجةحححة، وب

 الصحة البشرية.
وقد باتت تأثيرات تغير المناخ عل  الص ة الرشراة واضح ة سحلفااو وسحوث تصحر   -15

ا مباشحرري عحن 1ويؤ ر تغحري املنحاخ علحى الصححة محن خحتل  ت حة مسحارا : يب أ مر  ائعة أ مر ا
ا وبشححكل  ححري مباشححر مححن خححتل الححنيجي 2طريحح  موغححريا  الطحححس يبمثححل ا ححرارري وال واصححجا؛ يب

ا ومن ختل مسحارا  توسحبب فة.حا  ثحرياً الحنيجي البشحرية مثحل 3الطبة ةة مثل نا ت  األمراض؛ يب
ب ذل  ا حرارري و طحول  ،  ةث يؤ ذ تغري املناخ وت  رياته،  اا5يبا2نحص الوغغية يبانير الشكل 

األمطحححار والكةسحححانا  وال واصحححج أف جانحححب  ري حححا، و حححغا الوكاعحححل محححو ال وامحححل الوعحححةطة مثحححل 
اليرو  البةيةة، وامةا ل األعاعةة ااجوماعةة، و درا  الصحة ال امة، وتدابري الوكةج، يؤ ذ 

لصحححححةة. وتححححر   ححححغي الوكححححاعت  أيسححححاً ب الور ححححا ، الحححح  تشححححري أف أف طا كححححة مححححن الوحححح  ريا  ا
عموعححا  خاصححة مححن  ابلةححا  الوحح  ر بوغححري املنحححاخ، و ححغا لولححج ال وامححل الوعححةطة الحح  توسحححافر 

يوجحد هنهنحث وا حد  لوخل  ت  ريا  صححةة علحى أرض الوا حو. ونوةجحة لو حةحد  حغي الوكحاعت ، ا
 يناعب اجلمةوهن أأايت الوكةج الصحت.

وتشمل ال ديحد محن املخحاطر امامحة لوغحري املنحاخ علحى الصححة ر حاراً مباشحرري مثحل اا ح ار  -16
ال ححاذ املححؤ ذ أف الوفةححا  املوصححلة بححا رارري وأيححا ري انوحححال املححرض؛ ور ححار  ححري مباشححرري مثححل تحح  ريا  

  اجلويحة تغري املنحاخ علحى اءنوحام الغحغا ت وم حدا  امجحرري، و حدرري النحاس علحى ال محل ب اليحرو 

__________ 

 ‘.1‘ايبأ15، الكحرري FCCC/SBSTA/2016/2 ا4يب
 امل لوما  املسوحاري من ال رض الر ةست ملنيمة الصحة ال املةة املحدمة أ نايت املنود  ال اشر ملرا ز الونسة . ا5يب
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، تشححمل الوو  ححا  املوحكيححة تكححا جي نحححص الوغغيححة، وأمححراض 2030 البالغححة الشححدري. و لححول عححاذ
 املتريا واءع.ال، والوفةا  الناةة عن ا رارري.

  2شكل ال
 السرل الرئيسية المالث للتعرض لتغير المناخ التي الثر بها عل  الص ة

 
Source: Field CB, Barros VR, Dokken DJ, Mach KJ, Mastrandrea MD, Bilir TE, Chatterjee M, 

Ebi KL, Estrada YO, Genova RC, Girma B, Kissel ES, Levy AN, MacCracken S, Mastrandrea PR 

and White LL (eds.). 2014. Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. 

Contribution of Working Group II to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel 

on Climate Change. Available at https://www.ipcc.ch/report/ar5/wg2/. 

سحلفاا عرئحاا   واتوقع أن الدس تغير المناخ إل  تفحاقغ المشحا ل الصح ية التحي تشحكل -17
وتي.ر النوا ث املوصلة بوغحري املنحاخ والصححة محن مسحا ة   ريراا عل  الفئات السكانية الضعيفة 

أن أ حر  ا6يبالكري  ال امل الثاين ب تحرير الوحةةجي اخلامس لل.ةية ا كومةة الدولةة امل نةحة بوغحري املنحاخ
لوح  ريا  الصحححةة املوو  حة اعوبححاراً مححن تغحري املنححاخ علحى الصحححة  بحري وعححلي. فالوححديرا  احملافيححة ل

فصححححاعداً  ف ححححت منيمححححة الصحححححة ال املةححححة أف أن توو ححححو أن يححححؤ ذ تغححححري املنححححاخ أف  2030 عححححاذ
ب ذلحح  نححص الوغغيحة والوفةححا   اعحوكحال شحديد لل ديححد محن املسحا ل الصحححةة ب املسحوحبل،  حا

 .ا7يبحولة باملايتالناةة عن ا ر واألمراض املنحولة بالنوا ل واألمراض املن

التغيححرات اححي التوااححع ال غرااححي لامححراضو والمسححائل الصحح ية ال داححدة والنا ححئة وتأثيراتهححا  -2 
 عل  الهيا ل االجتماعية واالقتصاداة

و حىت  اطيل تغير المناخ موسغ العدوى بالعداد األمراض واوسع نطاقهحا ال غرااحي  -18
 املت، عةزيد تغري املناخ من املخاطر، وخباصة على مو النمو اا وصا ذ املوكا ل، على الص ةد ال

م يحجي الور حا ، جحر  تسحلة  السحويت علحى اانوشحار اجلغحراب املوغحري  أض ج فيا  السكان. وب
لألمراض باعوباري مصدر  ل   بري. وتشمل األمثلة األمراض املونحلة صوب نصج الكرري األرضحةة 

__________ 

مواط ب الراب  الوايل:  .Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability  ا6يب
https://www.ipcc.ch/report/ar5/wg2/.            

 امل لوما  الوار ري من ال رض الر ةست ملنيمة الصحة ال املةة املحدذ أ نايت املنود  ال اشر ملرا ز الونسة . ا7يب

https://www.ipcc.ch/report/ar5/wg2/
https://www.ipcc.ch/report/ar5/wg2/
https://www.ipcc.ch/report/ar5/wg2/
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ظ.ور حا ب منحاط  مداريحة  مناط  طول األمطار، أوالشمايل بسبب ارتكا   رجا  ا رارري وتغري أ
 تو رض ليوا ر مدمرري بالغة الشدري.

العوامححححل الم ححححددة لامححححراض ممححححل الكمااححححة السححححكانية و ححححد أظ.ححححر  الدراعححححا  أن  -19
وانصحب  والتداقات الرشراة تكتسي بدور ا أ مية احي التوااحع المكحاني لامحراض وتوسحعها 

بالنوا ل ب م يمه علحى الووأيحو املكحاين الك لحت واملوو حو للحشحرا ، ال  ةز على األمراض املنحولة 
ولةس لووأيو فرا   األمراض، وأن  ان ينبغت أخغ األخري ب ااعوبار أيساً. ف لحى عحبةل املثحال، 

 حو  من املرجو أن توسو شروط انوحال محى السن  بشكل  بري لوشحمل ةةحو أطحايت ال حا ،  محا
املنحححاط  املواتةحححة انوححححال مححححى السحححن   3البحححاب يبأا محححن الشحححكل  . ويي.حححر3موضحححو ب الشحححكل 

، ويي.ححر الكححر  يببا  ةححج أن  ححغي املنححاط   كححن أن تووعححو نوةجححة لوغححري املنححاخ ب 1990 عححاذ
حيد  انوحال األمحراض تلحا ةحاً أذا اعحوخدمت تحدخت  الصححة ال امحة  مثانةنا   غا الحرن. ولن

 ا أع.ل نوةجة لوغري املناخ. ماية السكان، وأمنا عةصبو انوحام
  3شكل ال

 األنماط المتغيرة لامراض المعداةآ انتقال ام  الضنك

 

Source: Based on data from Hales S, de Wet N, Maindonald J and Woodward A. 2002. Potential 

effect of population and climate changes on global distribution of dengue fever: an empirical 

model. Lancet. 360: pp.830-834. 

Notes: (1) Section (a) shows dengue fever transmission in 1990; (2) Section (b) shows projected 

expanded distribution of dengue fever in the warmer, wetter and more humid conditions expected 

in the 2080s, assuming no change in non-climatic determinants of dengue distribution. 

اكححححون قطححححاا الصحححح ة العامححححة مححححدر اا إلمكانيححححة اححححدوث وبةنمححححا مححححن األعاعححححت أن  -20
ليححر متوقعححةو مححن المهححغ أاضححاا إجححراء تشححخيع  امححل لفهححغ العوامححل  عححدا تغيححر ‘ اتبححدم‘

وأ ححد األمثلححة الحح   ححدمو.ا منيمححة الصحححة ال املةححة المنححاخا التححي تسححا غ اححي رهححور األمححراض  
. 2015 ورو  أوف الوحححارير عححن تكحح   ححا  لكححريوس أيكححا وألعراضححه ب األجنححة  ححوايل هنايححة عححاذ

 كحححن عحححزو صحححدما  صححححةة محححن  حححغا الحبةحححل بالكامحححل أف ال وامحححل  اومحححن  ون  حححو   افةحححة، 
املناخةححة؛  ححري أنححه مححن املت ححي أن الوو ةححت واليححرو  املناخةححة ب املنححاط  املوسححررري  انححت شححاذري 
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ومواتةححة بصححورري اعححوثنا ةة انوشححار املححرض. وانطت ححاً مححن  ححغا املثححال، أشححري أف أن املتيتمححة البةيةححة 
مو توأيو املناط  املدارية وشبه املدارية. ف لى عبةل املثال، توجد ب وايوا لكريوس أيكا توطاب  

ب الوايححححا  املوحححححدري األمريكةححححة، فلوريححححدا ولويزيانححححا، ظححححرو  شححححبه مداريححححة مححححو مححححزيث مححححن الونححححو  
ىلا ت نا لوه النياذ  البةولوجت. ونوةجة لغل ،  كن اعوبار ذل  متيتمة بةيةة لكريوس أيكا  ما

 جت وتوأيو اجملومو األ ةا ت ا الةا.اءيكولو 
وتعد التكلفة االجتماعية واالقتصاداة للمشا ل الصح ية الناجمحة عحن تغيحر المنحاخ   -21

 ريحححرةو وتتحححأثر بعحححا الم موعحححات بشحححدة أ رحححر بحححاألمراض ال ساسحححة للمنحححاخ وبالتحححأثيرات 
ا بكحريوس نححص و كن أن تشمل  غي اجملموعا  األطكحال واملسحنا واملصحابالص ية األخرى  

املناعححححة البشححححرية وامل.ححححاجرين والسححححكان األصححححلةا واألشححححخان الححححغين ي ةشححححون ب فحححححر والنسححححايت 
عةما ا واملا. ف لى عبةل املثال، وفحاً ملنيمة الصحة ال املةحة، يوو حو أن يحؤ ذ تغحري املنحاخ  يبوا

ك ححححححححل أف وتكشححححححححت األمححححححححراض وأيححححححححا ري وتححححححححريري انوحالححححححححه ب املنححححححححاط  الحححححححح   ححححححححان يوجححححححححد فة.ححححححححا بال
. 2030من املتريا،  ل عنة،  لول  60 000وفاري أضافةة من اءع.ال و 48 000  دو 

              و ححححد وج حححح  جةححححداً أن ا وامححححل أ ثححححر عرضححححة آل ححححار فححححريوس أيكححححا، بسححححبب اخلطححححر الححححغذ يشححححكله 
 .ا8يبعلى األجنة

النحاجغ للتنقحل الرشحرس ومن السبل  ري املباشرري ال  يؤ ر هبا تغري املنحاخ ب الصححة أن  -22
، الغذ ي ر  تصاعداً، تكلكة اجوماعةة وا وصا ية و كن أن يؤ ر على الصحة عن تغير المناخ

ملةحححون شحححخص  22.5الطححححس  ال حلةحححة والبدنةحححة. ويجححححدر أن تجشحححرمل  الكحححوار  املوصحححلة باملنحححاخ أو
آل ححححار عححححنوياً، ويوو ححححو أن ترتكححححو  ححححغي األر ححححاذ ب املسححححوحبل. ويوو ححححو أن تححححؤ ر ا ححححرارري الحصححححو  وا

األخححر  لوغححري املنححاخ ب األمححا ن الحح   كححن أن ي ححة  فة.ححا النححاس، وتححدفو ال ديححدين أف امجححرري 
على الص ةدين الداخلت والدويل  ثاً عن عبل الحرأق. ومحن املوو حو أن  لح   حغا الونححل ىلحديا  

 ةدري.أضافةة مثل امشاشة أماذ املرض واملشا ل ب ا صول على خدما  الرعاية الصحةة اجل

قضحححااا سحححوء التغ احححة واألمحححراض المنقولحححة بالميحححاح واألمحححراض المنقولحححة بالنواقحححل وتحححأثيرات  -3 
 الكوارث

احححي ذلحححك األمحححراض التحححي تنتشحححر عحححن طراحححق  إن  ميححراا محححن األمحححراض المعداحححةو بمحححا -23
عت حة الحوتأذ بحا  رجحة  4. ويوضحو الشحكل ا9يبالمياحو  حدادة ال ساسحية للظحروث المناخيحة

املت يحا  الةومةحة لحدرجا  ا حرارري ب لةمحا ب  4ري واءع.ال. ويبا الكر  بايت من الشحكل ا رار 
تس ةنا  الحرن املاضحت. وتشحري األمحا ن امليللحة بحاألأرق أف  حد  ظحا رري النةنةحو، الحغذ  انحت 

عححد  األطكححال الححغين  بلححوا ب  4فةححه  رجححة ا ححرارري فححوق املووعحح . ويبححا اجلححزيت ألححج مححن الشححكل 
ري طب األطكال الر ةسةة ب لةما بسبب أعح.ال  حا . و كحن أن تت محي محن تلح  البةانحا  عةا 

 عت ة تتأذ  وية با ارتكا   رجا  ا رارري وارتكا  اءصابة باءع.ال.

__________ 

 أعتي. 7مثل ا اشةة  ا8يب
 أعتي. 7مثل ا اشةة  ا9يب
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  4شكل ال
 اساسية مرض اإلسهال لااوال ال واة

 

Source: Checkley W et al. 2000. Effects of El Niño and ambient temperature on hospital 

admissions for diarrhoeal diseases in Peruvian children. Lancet. 355: pp.442-450. 
Notes: (1) Section A of the figure shows daily admissions for severe diarrhoea at the main 

paediatric clinic in Lima; (2) Section B of the figure shows daily variations in temperature for 

Lima over the same period. 

وارحححدو أن رهحححور األمحححراض والتغييحححر احححي التوااحححع ال غرااحححي لهححح ح األمحححراض أاحححد  -24
وفةمححا يلححت ب ححا  ة المسححائل الرئيسححية المميححرة للقلححق التححي تتطلحح  إجححراءات جداححدة ومرتكححر 

 النوا ث الر ةسةة فةما يوصل هبغا األمر:
الح  يوحواتر ذ ر حا  ثحرياً ب الوححارير  المنقولحة بالنواقحلالناشحية  األمراضتشمل  يبأا 

عحةما املتريحا  املحدمة من بلدان رعةا وأفريحةا وأمريكا التتةنةة األمراض ال  ينشر ا الب حوض، وا
حةكجونحفغجونفةا، وفحريوس روس ريكحر، وفححريوس  ولكحن أيسحاً مححى السححن ، ومححى  حرب النةحل، ومحححى شو

لةشمانةا  ال  تنحل.ا الكواصحد. وأعحرب عحن الحلح  بشح ن أيكا. وأجشري أيساً أف تو و أيا ري ب ال
ي حاو  الي.حور ب املنحاط  الح  عححب   املتريحا ب أوروبحا،  ةحث يوو حو أن ينوشحر املححرض جغرافةحا، أو

أن أأيححل الو.ديححد من.ححا، مححثًت مححن خححتل الوغةححريا  ب امةا ححل األعاعححةة وىلسححا مرافحح  الصححر  
 الصحت؛
فة.ححححا الححححوار ري مححححن ااىلححححا  األورو  وااىلححححا   ر ححححا ،  ححححاتشححححري ال ديححححد مححححن الو  يببا 

عححةما  ايت امي، ولكححن أيسححاً الو.ححاب  الروعححت، أيسححاً أف انوشححار األمححراض عححن طريحح  الحححرا ، وا
ةَّا  املنحولة بالحرا ؛  الدماغ والووارمةة و ايتج البابوسو

دان املوحدمحححة ، الشحححا ل الر ةسحححت للبلحححبحححاألمراض المنقولحححة بالمحححاءيو لححح   فةمحححا يبما 
والبلححدان النامةحححة  لوة.محححا  حححو أيححا ري أمحححراض اءعححح.ال وأيحححا ري انوشححار ا اجلغحححراب. وتشحححري الور حححا  
ىلديحححداً أف الو.حححاب امل حححدري واألم حححايت، وأف أمحححراض أخحححر  منحولحححة باملحححايت مثحححل الكحححولريا والوةكو ةحححد 

ر أف أن ال ديحححد محححن النوا حححل والز حححار. ومثحححة صحححلة  ويحححة بحححا املةحححاي واألمحححراض املنحولحححة باملحححايت، بحححالني
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ألة.حححححاا والحوا ححححححو  ت حححححة  و/أو تووالحححححد ب املةحححححاي الرا حححححدري، ومن.حححححا مححححححثًت الب حححححوض يباملتريحححححا، ومحححححا
أجشححري أف أن ر ايتري نوعةححة مةححاي الشححرب واافوحححار أف أمكانةححة  ألةححها.  مححا البل.ارعححةا  ومححا يب ايت

 فة.ا االو.ابا . مراض،  اا صول على مةاي للصر  الصحت يؤ يان أف عد   بري من األ
الو.حاب السححايا، وأمحراض اجل.حاأ الونكسحت  ومن األمراض األخحرى ال ساسحة للمنحاخ -25

يبلولححج أنححوا  اءنكلححونزاا، واألمححراض ا ةوانةححة املصححدر يبمثححل ا مححى الحتعةححة، وأنكلححونزا الطةححورا، 
وريية واألمراض املزمنحة يبمثحل أمحراض ا، واألمراض البكالسلمونةلةواألمراض املنحولة باأل غية يبمثًت 

أجشحري أف ر حار تغحري املنحاخ علحى أمحراض ا ساعحةة. وأضحافة  الحلب واألوعةة الدمويحة والربحوا.  محا
أف ذلححح ، أجشحححري أف املسحححا ل الصححححةة  حححري املرتبطحححة بحححاألمراض وعزيحححت أف تححح  ريا  تغحححري املنحححاخ، 

لصححححة ال حلةحححة مثحححل اضحححطراب الكحححرب الوحححايل ومن.حححا اجلحححروط، واالو.ابحححا  البكورييحححة، ومسحححا ل ا
للرضو. وأجشحري أف أنحه  كحن أن تنحوث تح  ريا  شحديدري علحى الصححة ال حلةحة عحن الوشحر ، وفححدان 

 أف ذل . عبل  سب الرأق، وفحدان الثحافة، وما
وامكن توقع أن تكون األمراض األ مر اساسية لااوال ال واة  حي األ محر تحأثراا  -26

و كححن لألنححوا  النا لححة، علححى عححبةل  ولكححن العالقححة ليسححت دائمححاا عالقححة خطيححة  بتغيححر المنححاخو
ىلملحه مححن  املثحال، أن تسحوكةد مححن ظحرو  أ ثححر مواتحاري لحدورري  ةاهتححا بسحبب تغححري املنحاخ ولكحن مححا

تواتةه اليرو  نكس.ا. ولغل  ينبغت أخغ  غي الوكاعت  املو د ري  فريوعا   د ا طكةلةا  أو
حماولة ف.جي ر ار تغري املنحاخ علحى األمحراض ا ساعحة للمنحاخ. وعلحى ال كحس محن ب ااعوبار عند 

ذل ،  د تكون ب ا النوا ل أ ل تواؤماً مو موا ل.ا املوغريري وبالوايل  حد تونحا ص أعحدا  ا،  ةحث 
 الكريوعا  ال  تسوخدم.ا ختل  ورا   ةاهتا. توفر عد اً أ ل من م ةت  الطكةلةا  أو

الضوء عل  سوء التغ احة ونقحع التغ احة باعترار محا مصحدر قلحق لعحدد وجرى تسليئ  -27
من الرلدان النامية اي أاراقيا ورسيا وأمراكا الالتينيةو التي ناقشت تحأثيرات تغيحر المنحاخ علح  

و انححت تحح  ريا  الكححوار  علححى  سححيما ايمححا اتصححل بالفيضححانات وال فححاث  األمححن الغحح ائيو وال
  تسححببت فة.ححا مصححدر  لحح  ر ةسححت. ووفحححاً لوحريححر البنحح  الححدويل امل نححون الححنيجي الغغا ةححة واألأمححا  الحح

،  كحن أن يحؤ ذ عحويت الوغغيحة النحاججي ا10يب‘: الونمةة وتغحري املنحاخ2010تحرير عن الونمةة ب ال ا  ‘
متيحا وفحاري أضحافةة عحنوياً علحى الصح ةد ال حاملت  لحول  3عن عحدذ  كةحج تح  ريا  تغحري املنحاخ أف 

رن. وينححوث األ ححر ال ححاملت عححن  حةحححة أن تغححري املنححاخ يححرجو أن يرفححو أعحح ار الغححغايت ال املةححة، هنايححة الححح
 يؤ ذ أف تكا جي عويت الوغغية ب البلدان املوحدمة والبلدان النامةة على السوايت. مما

، بححرأ  الكةسححانا  ب البلححدان النامةححة    ححد مصححا ر بتححأثيرات الكححوارثيو لحح   وفةمححا -28
عحةما ب البلحدان األفريحةحة.  ة. وأضافة أف ذل ، فإن اجلكا  مصدر  ل   بري، واالحل  الر ةسة

البلدان املوحدمة، أجشري أف موجا  ا ر باعوبار ا الير  الر ةست البالغ الشدري. وأجشحري أيسحاً  وب
أف ال ديححححححد مححححححن تحححححح  ريا  الكححححححوار  األخححححححر ، ومن.ححححححا  را حححححح  الغابححححححا  وااهنةححححححاا  األرضححححححةة 

. واملسحا ل الصححةة املرتبطحة بحالكوار   حت ب اآلن نكسحه ما يحة يباءصحابا ، وفححدان وال واصج
أهنححححا عحلةححححة وذا  صحححححلة  أف ذلحححح ا،  مححححا األرواط، وفحححححدان امةا ححححل األعاعححححةة الصحححححةة، ومحححححا

 باألمراض، بسبب الصدمة املوسبب فة.ا.
عحنة  20ري  حل وأوضحت منيمة الصحة ال املةة أن موجحا  ا حر الح  ىلحد   الةحاً محر  -29

عحنوا . وتسحبب السحغوط املناخةحة محن  4 أو 3عوحد ،  لحول منوصحج  حغا الححرن، محرري  حل 
مثل موجا  ا ر ب تكا جي السحغوط املوجحو ري  الةحاً  اخحل اجملوم حا  احمللةحة، مثحل الكححر. وعحا ري 

__________ 

  .https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/4387 ا10يب
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 مثحححححال يبانيحححححر   2003 يكحححححون املسحححححنون األشحححححد تسحححححرراً. و جحححححدمت موجحححححة  حححححر بحححححاريس ل حححححاذ محححححا
ا. و نحاك عت حة تحتأذ مباشحرري بحا أعلحى  رجحا  ا حرارري يباملشحار ألة.حا بحاخل  األمححرا 5 الشحكل

 والوفةا  يباملشار ألة.ا بالحسبان اخلسرايت واألرجوانةةا.
  5الشكل 

عححدد الوايححات المرلحح  عنهححا وال ححدان األدنحح  واألقصحح  لححدرجات ال ححرارة اححي بححاراس أثنححاء 
 2003 موجة ار بيف عام

 

 Source: Based on data retrieved from the European Environment Agency website, originally 

published in 2009 under the section titled "Number of reported deaths and minimum and 

maximum 

temperature in Paris during the heatwave in summer 2003". Available at 

http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/. 

 رثار تغير المناخ عل  الص ة واإلنتاجية اي مكان العمل -4 
ي حححد عمحححال ب حححا الحطاعحححا  والصحححناعا ، مثحححل املحححزارعا وعمحححال البنحححايت وال حححاملا ب  -30

وامكحححن أن احححلدس اإلجهحححاد السحححةا ة والنححححل، م رضحححا علحححى طحححو خحححان آل حححار تغحححري املنحححاخ. 
تطحححاقو وااحححادة خطحححر أمحححراض القلححح   ال حححرارس إلححح  انخفحححاض اإلنتاجيحححةو ورحححروث عمحححل ال

وأشحار  منيمحة الصححة ال املةحة أيسحاً أف تح  ري  لكلح  واألوعية واألمراض التنفسحية وأمحراض ا
 الرطوبة، باا  ان مو ا رارري، على ال مال.

وامكحححن لتحححأثيرات تغيحححر المنحححاخ علححح  أعمحححال النحححاش أن تحححلدس أاضحححاا إلححح  مشحححا ل  -31
مثححححل اا ويححححاب. و كحححن أن تزيححححد م ححححدا  اانوححححار لححححد  األشححححخان  ححححري  الصححح ة العقليححححةو
ل وأعالة أنكس.جي وأعر جي، ب الحطا  الزراعت مثًت. وا يت ب حا الور حا  الحا رين على ال م

أن  نحححاك تباينحححاً أ لةمةحححاً ب  حححغا الصحححد ، محححو اءشحححارري أف جنحححوب رعحححةا باعوبار حححا منطححححة عالةحححة 
 املخاطر.

 إجراءات امااة الص ة الرشراةآ الممارسة ال الية والفر  والت داات -باء 
زاً للوجححارب ا الةححة مححو أجححرايتا  الوكةححج الرامةححة أف محايححة يسححوخلص  ححغا الكصححل مححوج -32

ا وفحححرن وىلحححديا  املسحححت  حححدماً ب اءجحححرايتا  املناخةحححة 1-بحححايت-الصححححة البشحححرية يبالكصحححل راب حححاً 
 .ا2-بايت-الرامةة أف م اجلة شؤون الصحة يبالكصل  الثاً 

http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/
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 راةالت ربة ال الية مع إجراءات التكيف الرامية إل  امااة الص ة الرش -1 
أضافة أف النير ب الصحة ب أطار برنامث عمل نريو ، تجوناول أيساً ب عحاا  عمحل  -33

 أخر  من عملةة ااتكا ةة اءطارية:
تبدو الصحة، باعوبار حا أ حد الحطاعحا  الر ةسحةة عنحدما يو لح  األمحر بوح  ريا   يبأا 

. اء المعنححي بأقححل الرلححدان نمححواا اراححق الخرححر تغحري املنححاخ و لححول الوكةححج، تحريبححاً ب ةةححو أنشححطة 
و ححت مدرجححة ضححمن الحطاعا /املوضححوعا  الر ةسححةة ب أنشححطة الووجةححه الوحححو والوححدريب وأ ارري 
امل ححححار  والوواصححححل. وت وحححح  بححححرامث ال مححححل الوطنةححححة للوكةححححج، علححححى عححححبةل املثححححال، الصحححححة أ ححححد 

 ية؛الحطاعا  ذا  األولوية من أجل تنكةغ أجرايتا  الوكةج ال اجلة والكور 
الل نة التنفي اة آللية وارسو الدولية المعنية بالخسائر واألضرار وب عةاق  يببا 

، ت و  اخلسا ر  ري اا وصا ية أ د  اجملحاا  الر ةسحةة للو حاون المرترطة بتأثيرات تغير المناخ
. والصححححة أ حححد  اخلسحححا ر  حححري اا وصحححا ية. ا11يبمحححن أجحححل ت زيحححز امل حححار  واءجحححرايتا  والحححدعجي

خلطحححة عمحححل اللجنحححة  4م يحححجي األعمحححال ذا  الصحححلة،  حححىت اآلن، ب أطحححار عحححال ال محححل  ونكحححغ 
الونكةغيحححة األولةحححة الححح  متوحححد علحححى عحححنوا. وتو حححاون منيمحححة الصححححة ال املةحححة ب تنكةحححغ رلةحححة وارعحححو 

 ؛ا12يبب ذل  بوصك.ا عسواً فنةاً ب فري  اخل ايت امل و باخلسا ر  ري اا وصا ية الدولةة،  ا
ممت المححواد التدراريححة لفراحححق الخرححراء االستشححارس المعنححي بالراللحححات بحح يبما 

الوطنيححة المقدمحححة مححن األطحححراث ليححر المدرجحححة اححي المراحححق األول لالتفاقيححة  اراحححق الخرحححراء 
لوةسحري أعحدا  البت حا  الوطنةحة املحدمحة محن األطحرا   حري املدرجحة ب املرفح  األول  االستشارسا

. و جحححزيت محححن محححوا ي الودريبةحححة املو لححححة بحابلةحححة ا13يبوجة.ةحححة ذا  الصحححلةلتتكا ةحححة وفححححاً للمبحححا   الو
الو  ر والوكةج، ف.ت تشمل و دري بش ن الصحة البشحرية، تغطحت األعحالةب الح  تسحوخدذ عحا ري 

 ب الحطا  الصحت من أجل تحةةجي الحابلةة للو  ر والوكةج؛
مححل املشحح ك ت .ححد بال  - ليمححا للمعححارث المتعلقححة بححالتكيف مرححادرةعححلطت  يب ا 

، يسح ى أف ىلديحد وعحد ا14يبمن برنامث األمجي املوحدري للبةية واألمانة ب أطار برنامث عمل نريو 
السحححويت علحححى عحححد  محححن الثغحححرا  امل رفةحححة املوصحححلة  - الثغحححرا  امل رفةحححة علحححى الصححح ةد  ون اء لةمحححت

الو  ريا  املباشحرري  ب ذل  عدذ  كاية امل ار  وامل لوما  الحا مة على األ لة بش ن بالصحة،  ا
و ححري املباشححرري لوغححري املنححاخ علححى الصحححة، و لححة وعححت اجلم.ححور ووعححا   اءعححتذ ب  ححار تغححري املنححاخ 

 على الصحة، وتدابري الوكةج.
وتوحدرم  حغي األنشحطة و ناك عدد  رير من األنشطة ال ارس تنفي  ا ميحدانياا سحلفاا   -34

ةححة و ون الوطنةححة أف لولححج اءجححرايتا  الحح  مححن عةاعححا   طحح  مححا وتنكححغ ا ا كومححا  الوطن
توخححغ ا املنيمححا  ا كومةححة الدولةححة واملنيمححا   ححري ا كومةححة واجملوم ححا  احمللةححة. ف لححى عححبةل 

مشحروعاً محن مشحاريو  35املثال، أبرأ  منيمة الصحة ال املةة أن ال ديحد محن املنيمحا  أطلححت 
السححنوا  الثمححان املاضححةة بو ححاون مححو  ححغي  الوكةححج الصحححت ب املةححدان ب لولححج البلححدان خححتل

__________ 

   كن ا صول على مزيد من امل لوما  عن اخلسا ر  ري اا وصا ية ب الراب  الوايل:   ا11يب
http://unfccc.int/9431.php.            

 .http://unfccc.int/9694.php ا12يب
 .http://unfccc.int/349.php ا13يب
 http://www4.unfccc.int/sites/nwp/Pages/Item.aspx?ListIteتكاصةل ت .حد ال محل موا حة ب الحراب  الوحايل:  ا14يب

mId=23181&ListUrl=/sites/nwp/Lists/MainDB. 

http://unfccc.int/9431.php
http://unfccc.int/9431.php
http://www4.unfccc.int/sites/nwp/Pages/Item.aspx?ListItemId=23181&ListUrl=/sites/nwp/Lists/MainDB
http://www4.unfccc.int/sites/nwp/Pages/Item.aspx?ListItemId=23181&ListUrl=/sites/nwp/Lists/MainDB
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البلدان. وبنايت على الوحدذ احملرأ  ىت اآلن، ينبغحت للبلحدان أن ت محل  الةحاً علحى اعحوحدا  نيحجي 
ب ذل  ت زيز امةا ل األعاعةة الحا مة ال  ت ا  شؤون الصححة  صحةة  ا رري على الصمو ،  ا

عاعححةة األولةححة يبمثححل املةححاي والصححر  الصحححت وأتا حة املزيححد مححن فححرن ا صححول علححى اخلحدما  األ
 والنيافة الصحةةا.

برامج ب وث ودراسات أ ادامية  ت  ُت ّسحن اهحغ الحروابئ بحين ونرذ أيساً تنكةغ  -35
للوغةري ال املت والصحة و حغل  تلح  الح  تححةجي تح  ريا   تغير المناخ والعوامل الم ر ة األخرى

 يلت: تغري املناخ على الصحة البشرية. وتشمل  غي ال امث والدراعا  ما
تناولححت  راعححا  صححا رري مححؤخراً عححن علححس البحححو  الصحححةة ب نةبححال بو ححاون  يبأا 

نحولححة بالنوا ححل ب منطحححة مححو جام ححة  وتححه ب فرانككححور ، ب ملانةححا، تغححري املنححاخ وتوأيححو األمححراض امل
 ؛ا15يب ندو  وش ب امةماايا

جرى أاضاا تطوار أدوات وخواراميات إلجراء تقييمات المخحاطر الصح ية  يببا 
محايحة الصححة محن تغحري املنحاخ: ‘وعلى عبةل املثال، يحةجي تحريحر منيمحة الصححة ال املةحة  المناخية 

ال وامل املناخةة والوحلحب املحو ت علحى الصححة ت  ري  ا16يب‘ا2013يبتحةةجي الحابلةة للو  ر والوكةج 
من أجل  ساب عوامل اخلطر. و و مصحمجي لوحوفري توجة.حا  أعاعحةة ومرنحة بشح ن أجحرايت تحةحةجي 

 ون وطحححو للحابلةحححة ا الةحححة واملسحححوحبلةة للوححح  ر باملخحححاطر الصححححةة لوغحححري املنحححاخ، وبشححح ن  وطحححو أو
الحححدرري علححى الصححمو ، مححو مراعححاري احملححد ا  تصححمةجي السةاعححا  والحح امث الحح   كححن أن تزيححد مححن 

املو د ري للنوا ث الصحةة ا ساعة للمناخ. وت د مبا رري أ ارري الوكةحج محو املنحاخ واابوكحار، و حت 
مبححا رري ل نححامث األ غيححة ال ححاملت متومححا  كومححة السححويد، مثححاًا رخححر علححى تطححوير ىللححةت  ان ححداذ 

ا ممارعا  ترمت أف أ رايت ال عة وصحنو الححرار. وينصحب األمن الغغا ت الناججي عن تغري املناخ و غ
بلحداً تغطحت رعحةا والشحرق األوعح   16تر ةز مبا رري أ ارري الوكةج مو تغري املنحاخ واابوكحار علحى 

 .ا17يبوشرق ووع  ومشال أفريحةا
بحرأ   بالريانات والمعلومات والمعارث المتعلقة بالص ة وتغير المناخويو لح   وفةما -36

 اجا  الوالةة:ااعونو
توجحححد  حححركات لربحححد األمحححراض والمراقرحححة الوبائيحححة احححي بعحححا الرلحححدانو  يبأا 

ف لححى عححبةل  اححي ذلححك  ححرا ات بححين القطححاا الصحح ي وخححدمات المعلومححات المناخيححة  بمححا
، الحححح  تنكححححغ ا وأارري الشححححؤون ااجوماعةححححة والصحححححة  املثححححال، ترصححححد شححححبكة مرا بححححة الب جححححوض البمحححح ف

وض البحح  ب فرنسححا، مححو ىلححول البلححد أف مو ححل مححوا  اعوسححافوه بسححبب الكرنسححةة، ىلر ححا  الب حح
 ؛ا18يبتغري املناخ
تظهححر أاضححاا منصححات  ححركية لترححادل الريانححات ولير ححا مححن مرححادرات تقاسححغ  يببا 

ف لى عبةل املثال، تحدذ بوابة م ار  الوكةج  المعارث توار معلومات عن الص ة والتكيف 
__________ 

 https://unfccc.int/files/parties_observers/submissions_from_observers/application/pdf/723.pdf ا15يب

 ./http://nhrc.org.npو
 ./http://www.who.int/globalchange/publications/vulnerability-adaptation/en ا16يب
 .http://www.wfp.org/climate-change/initiatives/c-adapt ا17يب
-http://social-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/risques-microbiologiques-physiques-et ا18يب

chimiques/especes-nuisibles-et-parasites/article/moustiques-vecteurs-de-maladies وthe reporting 
portal at http://www.signalement-moustique.fr/signalement_albopictus/. 

https://unfccc.int/files/parties_observers/submissions_from_observers/application/pdf/723.pdf
http://nhrc.org.np/
http://www.who.int/globalchange/publications/vulnerability-adaptation/en/
http://www.wfp.org/climate-change/initiatives/c-adapt
http://social-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/risques-microbiologiques-physiques-et-chimiques/especes-nuisibles-et-parasites/article/moustiques-vecteurs-de-maladies
http://social-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/risques-microbiologiques-physiques-et-chimiques/especes-nuisibles-et-parasites/article/moustiques-vecteurs-de-maladies
http://social-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/risques-microbiologiques-physiques-et-chimiques/especes-nuisibles-et-parasites/article/moustiques-vecteurs-de-maladies
http://www.signalement-moustique.fr/signalement_albopictus/
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م لومححححا  بشحححح ن  راعححححا   ححححاا  أفرا يححححة وأ وا  مو لحححححة  ا19يبب أطححححار برنححححامث عمححححل نححححريو 
 Clim-Healthب ذلححح  الصححححة؛ وت محححل منيمحححة الصححححة وتغحححري املنحححاخ ب أفريحةحححا يب بحححالوكةج،  حححا

Africa ا  ثابححة مر ححز اف اضححت توحاعححجي فةححه اخلحح ا  بشحح ن تغححري املنححاخ والصحححة، وذلحح  مححن أجححل
 ؛ا20يبالصحة واملناخ ب أفريحةاتطوير  درا  أوعاط ومؤعسا  وممارعت ومكاوضت 

تتححاأ أاضححاا منت ححات معرايححة ترمححي إلحح  تزواححد واراء الصحح ة وبححناا القححرار  يبما 
الص ي والدعاة بلم ة موجزة قطراحة قائمحة علح  األدلحة للمخحاطر المناخيحة والصح ية التحي 

ن املنحححاخ ويشحححكل نشحححر املنوجحححا  امل رفةحححة وتححححارير األ حححر، املحححواجةز الحطريحححة بشححح  تواجحححه الرلحححدان 
 .ا21يبوالصحة لتتكا ةة اءطارية ومنيمة الصحة ال املةة، مثاًا جةداً ب  غا الصد 

بإدمحححال الصححح ة احححي الخطحححئ والمشحححاراع والرحححرامج احححي المسحححتواات يو لححح   وفةمحححا -37
 ظ.ر  ااعونواجا  الر ةسةة الوالةة: المختلفةو
ف لحى  للتكيحف  تدمج بعا الرلدان الص ة اي خططها وبرام ها الوطنيحة يبأا 

عحححبةل املثحححال، أجحححرذ الوحةحححةجي الحححوطو لل.شاشحححة الصححححةة أأايت تغحححري املنحححاخ وأ حححري والوكةحححج م حححه ب 
ة.وريححححة محححححدونةا الةو وعححححتفةة عححححابحاً  جححححزيت مححححن مبححححا رري ملنيمححححة الصحححححة ال املةححححة ووأارري أملانةححححا 

ة بلححدان، ىلححت عنححوان ااىلا يحة للبةيححة و كححي الطبة ححة وعححتمة املبححاين واألمحان النححووذ تشححمل عححب 
هنمحاية الصحة من تغري املناخ ب جنوب شرق أوروبا ووع  رعحةا والشحمال الروعحتهن، نكحغ  ب 

 ؛ا22يب2013-2009الك ري 
اتخحح ت منظمححات مرححادرات أاضححاا لححدعغ الرلححدان اححي وضححع وتنفيحح  خطححئ  يببا 

نيمححة ف لححى عححبةل املثححال، أصححدر  م التكيححف الوطنيححة وتنفيحح  التكيححف اححي الم ححال الصحح ي 
 ا23يب2014الصحححححححة ال املةححححححة ملححححححححا للمبححححححا   الووجة.ةححححححة خلطحححححح  الوكةححححححج الوطنةححححححة عححححححامت 

 ، على الووايل، لدعجي ال ملةة الوطنةة للوخطة  للوكةج؛ا24يب2015و
 نحححاك أدلحححة أاضحححاا علححح  إدمحححال الصححح ة احححي خطحححئ قطاعيحححة أخحححرى  ممحححل  يبما 

 ححد مححن مخححاطر الكححوارث المححوارد والهيا ححل األساسححية المائيححةا واسححتراتي يات مححن ممححل ال
ف لى عحبةل  بطراقة تعزا القدرات الوطنية للرلد عل  مواجهة رثار تغير المناخ عل  الص ة 

املثححال، يرمححت مشححرو  الو  ححب  ححاا  الطححوار  الحححا جي علححى الونبححؤا  املو لحح  باملخححاطر املناخةححة، 
ىلا يححة، أف تطححوير رلةححة متويححل الححغذ ينيمححه برنححامث األ غيححة ال ححاملت ومتولححه وأارري خارجةححة أملانةححا اا

 ا مححة علححى الونبحححؤا  وأجححرايتا  تشحححغةل مو ححدري ت حححزأ الحححدرا  الوطنةحححة للو  ححب وااعحححوجابة ب 
__________ 

 .http://www4.unfccc.int/sites/nwp/Pages/Home.aspx ا19يب
 .http://www.climhealthafrica.org ا20يب
 ./http://www.who.int/globalchange/resources/countries/en ا21يب
 Kendrovski V and Spasenovska M (eds.). 2011. Theو؛ http://toplotnibranovi.mk/en/index.asp ا22يب

Effects on Health of Climate Change in the Republic of Macedonia. Ministry of Health: Skopje.  موحاط ب
؛ http://toplotnibranovi.mk/en/downloads/4_Publication_5_Vulnerability_assessment.pdfالحححححححححححراب  الوحححححححححححايل: 

 Kendrovski V, Spasenovska M and Menne B. 2014. The public health impacts of climate change in theو

former Yugoslav Republic of Macedonia. International Journal of Environmental Research and Public 

Health. 11(6): pp.5975–5988 :مواط ب الراب  الوايل .http://www.mdpi.com/1660-4601/11/6/5975/htm. 
 .http://www4.unfccc.int/nap/Documents/Supplements/WHO%20H-NAP%202014.pdf ا23يب
 %http://www4.unfccc.int/nap/Documents/Supplements/WHO%20climate%20resillient ا24يب

20health%20systems%202015.pdf. 

http://www4.unfccc.int/sites/nwp/Pages/Home.aspx
http://www.climhealthafrica.org/
http://www.who.int/globalchange/resources/countries/en/
http://toplotnibranovi.mk/en/index.asp
http://www.mdpi.com/1660-4601/11/6/5975/htm
http://www4.unfccc.int/nap/Documents/Supplements/WHO%20H-NAP%202014.pdf
http://www4.unfccc.int/nap/Documents/Supplements/WHO%20climate%20resillient%20health%20systems%202015.pdf
http://www4.unfccc.int/nap/Documents/Supplements/WHO%20climate%20resillient%20health%20systems%202015.pdf
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 ،ونةبححال ،والكلبححا ،واجلم.وريححة الدومةنةكةححة ، الححة الونبححؤ  ححدو  صححدمة. وعححةنكغ ب بححنغت ي 
صححح ةد الحححوطو، علحححى عحححبةل . وتشحححمل املشحححاريو والححح امث املو حححد ري الحطاعحححا  علحححى الا25يبو حححاي 

املثال، ال مل الغذ تسطلو به منيمة مةحاي ومسحاعدا ، و حت عسحو ب ىلحالج الوكةحج ال حاملت 
جاً أأايت املةاي والصر  الصححت والنيافحة الصححةة  حا رري علحى الصحمو  أمحاذ  للمةاي، و و يشمل هنج

ة الصححححةة ذا  تغحححري املنحححاخ محححن أجحححل  كالحححة اعحححودامة خحححدما  املةحححاي والصحححر  الصححححت والنيافححح
األ ةحححة ا ا حححة و حححدرهتا علحححى الصحححمو  أمحححاذ تححح  ريا  تغحححري املنحححاخ. ونحححرذ ال محححل  الةحححاً ب عحححدري 
بلدان، من  رب أفريحةا أف جنوب رعةا، وعلى الص ةد اء لةمت ب أفريحةا واألمريكوا ومنطحة 

نححرذ  الصحححة: أذ . وحيةححل مثححال رخححر علححى  ةكةححة تكةاححج  طححا ا26يبرعححةا واحملححة  امححا   وأوروبححا
تنكةحغ مبححا رري املرافحح  الصحححةة الغ ةححة وعجححدَّري املسوشححكةا  الغ ةححة ب منطحححة البحححر الكححاريي هبححد  
 عجي  كوما  بلدان لوارري ب تحةةجي وىلديحد أولويحا  اعحوثمارا  ا حد محن امشاشحة ب مرافح.حا 

ري ل يطانةحا ال يمحى وريرلنحدا . ومتول  غا املشرو  وأارري الونمةة الدولةة للمملكة املوححدا27يبالصحةة
الشمالةة ونرذ تنكةغي بواعطة منيمة الصحة للبلدان األمريكةة بشرا ة مو وأارري الصحة ب  ل 

 بلد مسو.د ؛
ومحححن أمثلو.حححا   نحححاك مرحححادرات تسحححت ي  للم تمعحححات الم ليحححة الضحححعيفة  يب ا 

املت وفحر  أمريكحا ملنيمحة مبا رري الحدرري علحى الوحمحل ب األريحا  الح  وضح .ا برنحامث األ غيحة ال ح
. وهتححد  مبححا رري الحححدرري ا28يبومححتوذ ،والسححنغال ،وأامبةححا ،أو سححكاذ، مححو بححرامث مريبةححة ب أ ةوبةححا

على الوحمل ب األريا  أف أضافة عوامل صمو  أعاعةة أف ال وامحل احملحد ري للصححة، وىلديحداً 
جحداً أشححكاًا مبوكححرري للوصححول أف  األمحن الغححغا ت واألصححول اا وصحا ية، بإعطححايت املححزارعا الكحححرايت

 الو ما على احملاصةل عن طري  خط   ا مة على األ ايت بال مل؛
 ناك أاضاا أدلة عل  وجود مرادرات إقليميحة تتعلحق بالوقااحة محن التحأثيرات  يبها 

ف لحى عحبةل املثحال، ي.حد  مشحرو  الحدر  ا حرارذ، املمحول محن املكوضحةة  الص ية لتغير المنحاخ 
ة، أف ىلسا  درري الحوري ال املة األوروبةة على ىلمل ا حرارري ب عحةاق تغحري املنحاخ، وتحوفري األوروبة

 ؛ا29يبالدراية الكنةة للجم.ور وصان ت الحرار ا اذ تدابري ملواج.ة اءج.ا  ا رارذ
 نححاك بعححا األدلححة علحح  أخحح  االعترححارات ال نسححانية والفئححات الضححعيفةو  يبوا 

ومححن أمثلححة الوحلةححل املراعححت لتعوبححارا  اجلنسححانةة أ اري  ال سححران ممححل الشححعوص األبححليةو اححي 
عححد فجححوري املغححغيا  ل نححامث األ غيححة ال ححاملت، الححغذ حيلححل األنيمححة الغغا ةححة، مححو مراعححاري تحح  ريا  

أذا  انححت األنيمححة الغغا ةححة تلححي اا وةاجححا  الوغغويححة للكيححا  السحح ةكة،  تغححري املنححاخ، مل رفححة مححا
أذا  ححان  كححن مححغي األ اري أن  ل واملراضححو. ويححدرس برنححامث األ غيححة ال ححاملت مححاب ذلحح  ا وامحح  ححا

تسححاعد علححى ىلسححا ف.ححجي ال وا حح  الحح   كححن لوغححري املنححاخ أن يسحح .ا أمححاذ  صححول السحح كايت علححى 
. وتشححمل ب ححا الحح امث عنصححراً ير ححز ا30يبعححةما األ ثححر عرضححة لسححويت الوغغيححة الوغغيححة الكافةححة، وا

ا، اجمللححس النةوأيلنححدذ للمنححاخ والصحححة، OraTaiaoة، مثححل عمححل أوراتةححاو يبعلححى الشحح وب األصححلة
__________ 

 .http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/communications/wfp288905.pdf ا25يب
-http://www.wateraid.org/uk/what-we-do/policy-practice-and-advocacy/research-and ا26يب

publications/view-publication?id=ffdb9af5-8b49-44e8-8a64-33909cc546ae. 
 .http://www.paho.org/ecc/index.php?option=com_content&view=article&id=426&Itemid=332 ا27يب
 .http://www.wfp.org/climate-change/initiatives/r4-rural-resilience-initiative ا28يب
 .http://cordis.europa.eu/project/rcn/200678_en.htmlو /https://www.heat-shield.eu ا29يب
 .http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/communications/wfp288102.pdf ا30يب

http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/communications/wfp288905.pdf
http://www.wateraid.org/uk/what-we-do/policy-practice-and-advocacy/research-and-publications/view-publication?id=ffdb9af5-8b49-44e8-8a64-33909cc546ae
http://www.wateraid.org/uk/what-we-do/policy-practice-and-advocacy/research-and-publications/view-publication?id=ffdb9af5-8b49-44e8-8a64-33909cc546ae
http://www.wateraid.org/uk/what-we-do/policy-practice-and-advocacy/research-and-publications/view-publication?id=ffdb9af5-8b49-44e8-8a64-33909cc546ae
http://www.paho.org/ecc/index.php?option=com_content&view=article&id=426&Itemid=332
http://www.wfp.org/climate-change/initiatives/r4-rural-resilience-initiative
https://www.heat-shield.eu/
http://cordis.europa.eu/project/rcn/200678_en.html
http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/communications/wfp288102.pdf
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الححغذ ي.ححد  أف الوصححدذ برناعةححاً جلملححة أمححور من.ححا لححاطر تغححري املنححاخ علححى السححكان األصححلةا 
 .ا31يبلنةوأيلندا

الرعااحة  و ناك أاضاا عدد من أنشطة التدرا  وإذ اء الوعي التحي تسحتهدث مهنيحي -38
الصحح ية ومخططححي الصحح ة وبححانعي القححرارات وال مهححور مححن أجححل ت سححين الححوعي وتعزاححز 

ف لحى  اهغ تأثيرات تغير المناخ عل  الص ة وسرل تطوار نظغ بح ية قحادرة علح  الصحمود 
عبةل املثال، نيمت الو الة األملانةحة للو حاون الحدويل  ورا د تدريبةحة يبطور حا م .حد األمحجي املوححدري 

والبحححثا بو ححاون مححو منيمححة الصحححة ال املةححة موج.ححة أف ممثلححت وأارا  الصحححة والبةيححة  للوححدريب
 ولة من الدول األعسايت اآلعةوية واألفريحةحة، وذلح  محن أجحل ت زيحز  حدرهتجي علحى املشحار ة  53  ل

بنجاط ب منا شا  ااتكا ةة اءطارية ذا  الصلة، مو مراعاري أ ر تغري املناخ على الصححة، ومحن 
. ومثحة مثحال رخحر  حو  ورري الحو لجي ا32يبأذ ايت الوعت بو  ريا  تغري املناخ علحى الصححة البشحريةأجل 

الححغاب بشحح ن تغححري املنححاخ والصحححة، و ححت  ورري طور ححا خحح ايت ب امل .ححد الححوطو للصحححة ال امححة ب 
 املكسححة ، علححى منححوال ااعحح اتةجةة وخطححة ال مححل املشحح  ة املو لحححة بوغححري املنححاخ ملنيمححة الصحححة
للبلححححدان األمريكةة/منيمححححة الصحححححة ال املةححححة، ترمححححت أف أذ ححححايت الححححوعت وىلسححححا امل رفححححة بالوحححح  ريا  

ب ذلح  ال حاملون ب عحال  الصحةة لوغري املنحاخ ب أوعحاط عامحة اجلم.حور وعحا ر الحطاعحا ،  حا
. ا33يبيالرعاية الصحةة، وجر  تطوير ا وتحد .ا خصةصاً ألمريكا التتةنةحة ومنطححة البححر الكحاري

ومن أمثلة محت  الووعةة ال امة هنا ملة اءعتمةة/الوواصحلةة محن أجحل صحةج رمحنهن الح  تنكحغ ا 
عنوياً وأارري الصححة اءيطالةحة، والح  هتحد  أف توعةحة السحكان باملخحاطر الصححةة للححرارري البالغحة 

 .ا34يبالشدري و ةكةة الو اية من.ا

 الفر  والت داات -2 
نيمححا  أف عححد  مححن الثغححرا  واا وةاجححا  والوحححديا  ب عححال أشححار  األطححرا  وامل -39

ف.ححجي الححرواب  الحا مححة بححا تغححري املنححاخ والصحححة يبمثححل البةانححا  والرصححد وامل ححار ا و ححدرري البلححدان 
واملنيما  على ااضطت  بإجرايتا  الوكةج الصححت يبمثحل تحوافر و/أو أمكانةحة ا صحول علحى 

الصحححححة ب خطحححح  الوكةححححج وااعحححح اتةجةا  اءمنا ةححححةا.  الومويححححل، والحححححدرا ، والووعةححححة؛ و مححححث
 أ نايا. 46-40ير  أ ناي يبانير الكحرا   وتشمل النوا ث الر ةسةة بش ن  غي املس لة ما

 نحححاك نقحححع احححي الريانحححات والمعلومحححات المتعلقحححة بحححدورة ايحححاة األمحححراض وتوااعهحححا  -40
 ح ا المتعلقحة بعوامحل أخحرى وانتشار ا ال غرااي و أو نقع احي إمكانيحة ال صحول عليهحاو و 

يبمثححل  ون الوطنةححة  ممححل إاالححة الغابححات واقححدان التنححوا الريولححوجيا علحح  مسححتواات متعححددة 
يص ملب عزو حا أف املنحاخ و حريي محن عوامحل اءج.حا ؛ وتحةحةجي املسحا ل الصححةة  والوطنةةا، و و ما

يت تنبحؤا  حمكمحة للسحةناريو ا  ب ذل  األمراض املداريحة والوح  ريا ؛ وأجحرا اجلديدري والناشية،  ا
املسوحبلةة. و ناك أيساً  اجة أف مرا بحة مةدانةحة حمحد ري امحد ، ومنا شحا  عوم ةحة، وىللحةت  

__________ 

 ./http://www.orataiao.org.nz ا31يب
 _https://unfccc.int/files/parties_observers/submissionsو https://www.giz.de/de/en/html/index.html ا32يب

from_observers/application/pdf/675.pdf. 
 /https://www.campusvirtualsp.org/enو https://mooc.campusvirtualsp.org/course/view.php?id=6 ا33يب

launch-self-learning-course-climate-change-and-health 
 .http://www.salute.gov.it/portale/salute/p1_5.jsp?lingua=italiano&id=75&area=Vivi_sicuro ا34يب

http://www.orataiao.org.nz/
https://www.giz.de/de/en/html/index.html
https://unfccc.int/files/parties_observers/submissions_from_observers/application/pdf/675.pdf
https://unfccc.int/files/parties_observers/submissions_from_observers/application/pdf/675.pdf
https://mooc.campusvirtualsp.org/course/view.php?id=6
https://www.campusvirtualsp.org/en/launch-self-learning-course-climate-change-and-health
https://www.campusvirtualsp.org/en/launch-self-learning-course-climate-change-and-health
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علحححى مسحححوو  احملافيحححا  واملحاط حححا ، وبةانحححا  مصحححنكة. وأجشحححري أف  غحححرا  ب امل حححار  بشححح ن 
 يلت من مواضةو بصكة خاصة: ما

ب الحنيجي اءيكولوجةحة علححى علحجي األوبيحة وتوأيححو  ةحج تحؤ ر الوغةحريا  ا اصححلة  يبأا 
 األمراض امل دية؟

 الغذ يكا جي  غا الوغةري؟  ةج وأين تنوشر األمراض وما يببا 
امل لومحححا  املناخةحححة ا الةحححة واملوو  حححة، بغةحححة ىلسحححا الونبحححؤ بحححالوغريا  ب الووأيحححو  يبما 

 اجلغراب لألمراض؛
  ححة ب املسححوحبل علححى عححويت الوغغيححة واألمححراض تحح  ريا  تغححري املنححاخ ا الةححة واملوو  يب ا 

 املنحولة باملايت يبوجو ري املةاي بشكل عاذا، واألمراض املنحولة بالنوا ل، وت  ريا  الكوار ؛
  ةج تحدر تكالةج تدابري ت زيز  درري الصحة على الصمو ؟ يبها 

لممكحن وثمة ااجة إل  نماذل مناخية مصغرة لت سين التنرل باالنتشار ال غرااحي ا -41
 لامراض 

الخطححححئ  و نححححاك نقححححع اححححي إدمححححال الصحححح ة اححححي خطححححئ التكيححححف والتنميححححة واححححي -42
و كحن للحلحول  والسياسات القطاعية األخرى  ممل سياسحات ال حد محن مخحاطر الكحوارثا 

املبوكححححرري الحححح  ت خححححغ ب ا سححححبان ال ابطححححا  بححححا الحطاعححححا ، مثححححل أعححححا ري الونححححو  اجلةححححو للبححححغور 
 فرصاً لوحسا الوكةج مو اليرو  املناو ة الناةة عن تغري املناخ.واحملاصةل، أن توةو 

وت تال خطئ وسياسات وإجراءات التكيحف التحي تعحالج  حلون الصح ة أاضحاا إلح   -43
أن تكحححون مراعيحححة لالعترحححارات ال نسحححانية ب يحححا تأخححح  احححي االعترحححار الفئحححات المستضحححعفة 

يبمثححل األطكححال واملسححنا وا وامححل  المتضححررة بشححكل ليححر متناسحح  مححن تححأثيرات تغيححر المنححاخ
وامل.اجرين و ري جيا. ف لى عبةل املثحال، حيوحام الحراب  بحا نحو  اجلحنس و سحايا املةحاي أف م اجلحة، 
 ةث تكون للكيا  املسوس كة، وخاصة النسحايت، فحرن أ ح  ب الو  حب أذا نزلحت هبحا األخطحار 

ل تححدابري محايححة الصحححة والسححتمة امل.نةوححا، ضححويت فجححوري  ا مححة ب عححا املناخةحة املوصححلة باملةححاي. وب
 نححاك  اجححة أف هنححث  ححا جي علححى  حححوق اءنسححان أأايت تغححري املنححاخ وعةاعححا  الوكةححج الصحححت. 

ب ذلح  ا ح  ب الصححة،  ومن ش ن مثل  غا الن.ث أن ن ل أعمال ةةحو  ححوق اءنسحان،  حا
ان املوسححررين ب عملةححا   دفححه األعاعححت، ومححن شحح ن ذلحح  أن ي ححو فةمححا ي ححو أ رام األشححخ

 .ا35يبصنو الحرار، مو مراعاري الوزاما  ومبا    حوق اءنسان
وعلححح  الحححرلغ محححن ا تمحححام الرلحححدان باتخحححاذ إجحححراءات التكيحححف التحححي تعحححالج  حححلون  -44

ونوةجحححة  الصححح ةو احححإن تحححواار تمواحححل للصححح ة والتكيحححف وإمكانيحححة الوبحححول إليحححه م حححدودان 
ج ب اجملححال الصحححت، و ححغا نيححجي ااعححوجابة املبكححرري، لححغل ، فححإن تنكةححغ خطحح  ومشححاريو الوكةحح

حمدو . و امت منيمة الصحة ال املةة، بو اون مو اجلم ةحة الطبةحة ال املةحة، بوحلةحل وضحو الوغطةحة 
الصحةة ب املسا ا  احملحد ري وطنةحاً. وتوصحل أف أن م يحجي البلحدان يبا عحةما البلحدان املنخكسحة 

عححةما فةمححا يوصححل بححالوكةج. وعلححى  بححاري مشححكلة، واالححدخلا عححلطت السححويت علححى الصحححة باعو
الححر جي مححن  ححغا ااعحح ا  ب  ةححة  ححغا املوضححو ، أشححار  النوححا ث أف أن نسححبة ميويححة ضححيةلة جححداً 

__________ 

 .http://www.ohchr.org/EN/Issues/HRAndClimateChange/Pages/RightHealth.aspx ا35يب

http://www.ohchr.org/EN/Issues/HRAndClimateChange/Pages/RightHealth.aspx
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ب املا ةا من أموال الوكةج مو تغري املناخ  صص ملشحاريو صححةة محارنحة بااعحوثمار ب  1.4يب
 .ا36يب طاعا  أخر 

ري املنحاخ مسح لة م ححدري ومحا ال ديحد محن اجلوانحب امل ابطحة، ومحن وت د مس لة الصحة وتغح -45
العمحححل المتعححححدد القطاعحححات والحححواارات  ميححححراا مث ف.حححت متوحححد علحححى  طاعحححا  مو ححححد ري. بةحححد أن 

و نححاك نحححص ب الحح امث  اطححرأ ت ححدس وضححع برنححامج إجححراءات متكامححل بشححأن الصحح ة  مححا
اءجحححرايتا  املوج.حححة أف تغحححري املنحححاخ والصححححة واملشحححاريو ذا  الطبة حححة املوكاملحححة الححح  ممحححو بحححا 

و طاعحححححا  أخحححححر  مثحححححل املةحححححاي؛ و نحححححاك  اجحححححة أف النيحححححر ب ا لحححححول اابوكاريحححححة املشححححح  ة بحححححا 
 الحطاعا . وتوجد فرن على الص ةدين الوطو وال املت  لة.ما على النحو الوايل:

الحح  تر ححز  علححى الصحح ةد الححوطو، علححى عححبةل املثححال،  كححن ءجححرايتا  الوكةححج يبأا 
علححى الصحححة أن تسححوكةد مححن الو ححاون مو ححد  الحطاعححا  فةمححا بححا وأارا  الصحححة ووأارا  البةيححة 
واملةححححاي وتغححححري املنححححاخ، فسححححًت عححححن الححححوأارا  الحححح  تنخححححرط ب أعمححححال ذا  الصححححلة، مثححححل وأارا  

 الوخطة  وتطوير امةا ل األعاعةة؛
عمححل نححريو ، مححن  ةححث  وري علححى الصحح ةد ال ححاملت،  نححاك  اجححة أف برنححامث  يببا 

بوصححكه رلةححة مؤعسححةة عاملةححة، بغةححة تةسححري تححدف  امل لومححا  بححا خحح ايت الصحححة ال ححاملةا ورلةححا  
 ااتكا ةة اءطارية ذا  الصلة يبمثل امةيا  املنش ريا.

و ناك نقع اي القدرات اي أوساط العاملين اي الرعااة الص ية والممارسين اي  -46
ن نقع وعي ال مهور ايما اتصل بفهغ تأثيرات تغير المنحاخ علح  م ال التكيفو اضالا ع

ف لى عبةل املثال، تشمل الكجوا  ب الحدرا  ب الحطا  الصحت  حدرا  الص ة ومعال تها  
الوشحححححخةص املخوححححح ذ؛ و حححححدرا  اعحححححوخداذ امل لومحححححا  املناخةحححححة املوا حححححة ذا  الصحححححلة بالصححححححة؛ 

اجملححححال الصحححححت؛ والحححححدرا  علححححى وضححححو  والحححححدرا  علححححى ىلديححححد تكححححالةج ج.ححححو  الوكةححححج ب
اع اتةجةا  وخط   ماية الصححة محن أخطحار تغحري املنحاخ. وت حوأ ال ديحد محن امل.نةحا ال حاملا 
ب عال الرعاية الصحةة الحدرري على ف.جي وتحةةجي تح  ريا  تغحري املنحاخ علحى الصححة والبنةحة الوحوةحة 

 ري الكنةحححة املوصحححلة باعحححوخداذ امل لومحححا  الصححححةة، وذلححح   البحححاً نوةجحححة عحححدذ  كايحححة األ وا /اخلححح
املناخةححححة واخلححححدما  املناخةححححة ب الحطححححا  الصحححححت. و نحححححاك  اجححححة أيسححححاً أف تحححححدمي املزيححححد محححححن 
اءرشا ا  أف اجلم.ور بش ن  ةكةة الوصر  ب  ال  دو  ت  ريا  لوغري املناخ مثحل موجحا  

 ا ر وال واصج.

ي م ححالي الصحح ة والتكيححفآ ال ححوار المزاححد مححن اإلجححراءات المناخيححة احح -رابعاا  
 بين األطراث والمنظمات الشراكة والخرراء

خححتل املنوححد  ال اشححر ملرا ححز الونسححة ، نا شححت األطححرا  واملنيمححا  الشححريكة واخلحح ايت  -47
و د وا عموعة من اءجرايتا  ال  عوسطلو هبا لولحج اجل.حا  الكاعلحة محن أجحل املسحت  حدماً 

والوكةحححج. ويسحححل   حححغا الكصحححل السحححويت علحححى األفكحححار واملح  حححا   ب ال محححل ب عحححايل الصححححة
الر ةسححةة الحح  بححرأ  مححن املنا شححا  أ نححايت املنوححد  واملححدخت  الححوار ري ب ححدي، والحح   كححن اعوبار ححا 

 ب ذل  ب عةاق برنامث عمل نريو . أعاعاً للخطوا  املحبلة املمكنة،  ا
__________ 

 WHO. 2015. Climate and Health Country Profiles: A Global Overview. World Health ا36يب
Organization: Geneva. 
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ضححمن اجملموعححا   اإلجححراءات المقتراححةت و مححا أشححري ب ال ححرض ال ححاذ للو ةحححة، ة حح -48
 الوالةة:

 ت زيز البحو  ونيجي امل لوما  الصحةة؛ يبأا 
اعوما  هنث شامل أأايت أ مام الصححة ب خطح  ومشحاريو وبحرامث الوكةحج محو  يببا 

 عملةة ةو تغري املناخ مو حمد ا  وعوامل حمر ة أخر  لنيجي الرعاية الصحةة؛ تغري املناخ، وب
رري الحححو  ال املحة ب عححال الرعايححة الصححةة واملؤعسححا  الو لةمةححة مححن تطحوير  ححد يبما 

 أجل اعوحدا  نيجي رعاية صحةة  ا رري على الصمو  أماذ تغري املناخ؛
 ت زيز اءجرايتا  املش  ة با الحطاعا  وا و مة املو د ري املسوويا ؛ يب ا 
الصححمو   تشححجةو  ةا ححل أعاعححةة وتكنولوجةححا  صحححةة مسححودامة و ححا رري علححى يبها 

 أماذ املناخ؛
أيحا ري ااعحوثمارا /الودفحا  املالةححة طحو خطحح  وأجحرايتا  الوكةححج الح  ت ححا   يبوا 

 شؤون الصحة.
ا   حت اءجحرايتا  الر ةسحةة  بتعزاز الر وث ونظغ المعلومحات الصح يةويو ل   وفةما -49

 الوالةة:
ن أجححل تولةححد اعححوخداذ نوححا ث أعحححاطا  الوحح  ريا  الصحححةة للمنححاخ ال ححاملت محح يبأا 

أ لة على الص ةد الوطو ونحل األ لة املو لحة ب  ار تغري املناخ على الصحة البشحرية أف األوعحاط 
الصحةة والسكان، وعملةا  ااتكا ةة اءطارية ذا  الصلة يبمثحل البت حا  الوطنةحةا بو حاون محو 

   اجلوية؛برنامث عمل نريو ، ومنيمة الصحة ال املةة، واملنيمة ال املةة لألرصا
 من أجل الوصدذ آل ار تغري املناخ على الصحة واءنواجةة ب مكان ال مل: يببا 
أنشايت نيجي أنغار مبكر وبنايت متجح  ت يحد ومنحاط  خسحرايت  مايحة النحاس محن  ‘1‘

موجححا  ا ححر ب املححدن، بو ححاون مححو منيمححة الصحححة ال املةححة، واملنيمححة ال املةححة 
 األرصا  اجلوية الوطنةة؛لألرصا  اجلوية، وأ ارا /خدما  

تطوير برنامث/أ اري تطبةحةة تسمو لل حاملا ب عحال الرعايحة الصححةة با صحول  ‘2‘
على البةانا  ال لمةة املو لحة بالو  ريا  الصحةة/الو.ديدا  الصححةة الوشحةكة 

 املوصلة بوغري املناخ بو اون مو مطورذ ال اعةا  وال لمايت وا كوما ؛
 سحححايا عحححويت الوغغيحححة واألمحححراض املنحولحححة باملحححايت واألمحححراض املنحولحححة  بغةحححة م اجلحححة يبما 

بالنوا ل وت  ريا  الكوار ، وضوج هنحث مو حد  الوخصصحا  ءنحا   لحول لكحل محن نيحجي اءنحغار 
املبكر وتدابري ااعحوجابة الكافةحة محن أجحل الوصحدذ  حاا  تكشحت املتريحا. ف لحى عحبةل املثحال، 

ايت نيحجي أنحغار املبكحر لونبةحه الحطحا  الصححت أف الوغحريا  ب أمنحاط  كن أن ينطوذ  غا على أنشح
تشححح.د  ححح  تكشحححت املتريحححا وبالنسحححبة  الطححححس بالنسحححبة للمجوم حححا  احمللةحححة الوا  حححة ب منحححاط   

للمجوم حا  احمللةحة األخحر   حري اجمل.حزري جةحداً للوصححدذ  حاا  تكشحت  حري مسحبو ة. ومحن شحح ن 
ايت مسحبحاً للووأيحو املحنيجي للناموعحةا  محن أجحل محايحة النحاس محن  غا أن يؤ ذ أف اعو دا  األطبح

 أيا ري أعدا  الب وض؛
لك.ححححجي اما ححححا  املسححححا ل الصحححححةة اجلديححححدري والناشححححية ‘ جديححححدري‘أجححححرايت  ححححو   يب ا 

ب ذلححح  األمحححراض املداريحححة يبمثحححل فحححريوس أيكحححاا وت  رياهتحححا علحححى  وتوأي .حححا اجلغحححراب وتطور حححا،  حححا
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يو لححححح  بحححححاليرو  املناخةحححححة الرا نحححححة والونبحححححؤا  املناخةحححححة   وصحححححا ية فةمحححححاامةا حححححل ااجوماعةحححححة واا
 املسوحبلةة، ونشر النوا ث ب أوعاط ا كوما  الوطنةة و ون الوطنةة واملمارعا الصحةا.

باعتمححاد نهححج  ححامل إااء إدمححال الصحح ة اححي خطححئ ومشححاراع وبححرامج يو لحح   وفةمححا -50
تغير المناخ مع م ددات وعوامل م ر ة أخرى  عملية جمع التكيف مع تغير المناخو واي

 برأ  األفكار الوالةة: لنظغ الرعااة الص يةو
اعومححححا  هنححححث شححححامل ء مححححام الححححنيجي الصحححححةة ب خطحححح  وعةاعححححا  الوكةححححج  يبأا 

ب ذلححح  خطححح  الوكةحححج الوطنةحححة، واألطحححر والسةاعحححا  الوطنةحححة للححححد محححن لحححاطر  الوطنةحححة،  حححا
 الكوار ؛
ب  سححري تبححا ل امل ححار  وامل لومححا  الحا مححة علححى األ لححة،  ححات .ححد امل ححار  وتة يببا 

ذل  الدروس املسوكا ري واملمارعا  اجلةدري املو لحة بالصحة والوكةج ب أوعاط ال لحجي والسةاعحة 
وعموعحا  املمارعححا علححى ةةححو املسححوويا  يبمثححل أنشححايت فريحح  مواضححة ت ت ححاوين م ححو بالصحححةا 

مححل نححريو ، وذلحح  بو ححاون مححو ا كومححا  الوطنةححة ومنيمححة مححن خححتل منحح  عححاملت مثححل برنححامث ع
 يلت: الصحة ال املةة و ري ا من الشر ايت امل نةا، من أجل ما

 الوصدذ لوحدذ انحساذ امل ار  أف أجزايت منكصلة والوجزؤ املؤعست؛ '1'
 تحاعجي امل ار  الحا مة على األ لة على طو ف ال؛ '2'
  ل مو أبطال الدفا  عن الصحة؛أنا   لول  ا مة على املشا  '3'
ربححح  اءجحححرايتا  اجلاريحححة واألولويحححا  الوطنةحححة املو لححححة بالصححححة والوكةحححج محححو  '4'

عملةححا  ااتكا ةححة اءطاريححة ذا  الصححلة يبمثححل عمححل امةيححا  املنشحح ري مثححل جلنححة 
الوكةحححج، وفريححح  اخلححح ايت ااعوشحححارذ امل حححو ب  حححل البلحححدان منحححواً، وفريححح  اخلححح ايت 

 حححو بالبت حححا  الوطنةحححة املحدمحححة محححن األطحححرا   حححري املدرجحححة ب ااعوشحححارذ امل
املرفححححح  األول لتتكا ةحححححة، واللجنحححححة الونكةغيحححححة، ورلةحححححة وارعحححححو الدولةحححححة؛ وعملةحححححة 

 ؛الكحص الوحو اخلاصة بالوكةجا
أجرايت  راعا   اا  أفرا ية حملةة/أ لةمةة لتجرايتا  ال  توسحجي ب هنحا طويلحة  يبما 

عححا  م ابطححة مححن ااعحح اتةجةا  الحح   كححن أن تححؤ ر علححى ال ديححد مححن األجححل وتر ححز علححى عمو 
 ب ذل  الصحة؛ املسا ل املخولكة،  ا

اعوخداذ وعا   اءعتذ ووعحا ل الوواصحل ااجومحاعت يبمثحل فةسحبوك وتحوي ا  يب ا 
ءيصححححال م لومححححا  عححححن تحححح  ريا  تغححححري املنححححاخ علححححى صحححححة اءنسححححان وعححححن الححححدروس املسححححوكا ري 

 جلةدري ب عايل الصحة والوكةج؛واملمارعا  ا
أجحححرايت ىللةحححل للسةاعحححا  الوطنةحححة واعححح اتةجةا  الوكةحححج الوطنةحححة محححن أجحححل  يبها 

تحةححةجي املكاعححب الصحححةة للبلححدان ورصححد مسححا ة عةاعححا  وأجححرايتا  البلححدان ب ىلحةحح  أ ححدا  
 الونمةة املسودامة املو لحة بوغري املناخ والصحة.

العححاملين اححي الم ححال الصحح ي والملسسححات التعليميححة مححن أجححل تطححوار قححدرة وب أطححار  -51
 برأ  الرعا ل الر ةسةة الوالةة: است داث نظغ رعااة ب ية قادرة عل  الصمود أمام تغير المناخو

ب  تدريب األخصا ةا الصححةا علحى  ةكةحة الو امحل محو ر حار تغحري املنحاخ،  حا يبأا 
د تحححدمي الرعايححة الصحححةة ملرضححا جي يبمححثًت تححدريب ذلحح  املخححاطر الصحححةة واألمححراض الناشححية، عنحح
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األخصححححا ةا الصحححححةا، وأ رام  ححححغا املوضححححو  ب املنححححا ث الدراعححححةة لكلةححححا  الطححححب، وتححححدريب 
 األ ا  ةا الغين يوولون الودريس ب  لةا  الطبا؛

تصححمةجي مسححار  ويل/عححاملت بشحح ن الصحححة واملنححاخ وأ راجححه  جححزيت مححن املنححا ث  يببا 
 ةو البلدان، بالو اون مو ا كوما  ومنيمة الصحة ال املةة واجلام ا ؛اجلام ةة ب ة

عةما األشخان األ ثر عرضحة لوح  ريا  تغحري املنحاخ،  ت زيز وعت اجلم.ور، وا يبما 
 ةحححححث يكحححححون أ ثحححححر اعحححححونارري بشححححح ن  ةكةحححححة الو امحححححل محححححو الو حححححرض ملوجحححححا  ا حححححر بو حححححاون محححححو  

الحطاعحححا  الشحححديدري امشاشحححة، ومن.حححا   لةا /جام حححا  الطحححب. ويشحححمل  حححغا محححن ي ملحححون ب
 املزارعون وعمال البنايت ومن ي ملون ب عايل السةا ة والنحل؛

تدريب اخل ايت الوطنةا من وأارا  البةية على أجرايت تحةةما  صحةة من أجل  يب ا 
 ف.جي الرواب  با الوكةج مو تغري املناخ والو  ريا  الصحةة.

 شترك بين القطاعات وال و مة المتعددة المستوااتوبتعزاز العمل الميو ل   وفةما -52
 برأ  األفكار الوالةة:

 - وضححححو بححححرامث موكاملححححة ومن.جةححححة ت خححححغ الححححرواب  املشحححح  ة بححححا الحطاعححححا  يبأا 
الرواب  با توافر محوار  املةحاي وأمكانةحة الوصحول ألة.حا وبحا توأيحو النحا ت ، واآلفحا ، ومسحببا  

ب ااعوبححححححار وتو ححححححاون مححححححو األوعححححححاط الصحححححححةة  - لوجةححححححةاألمححححححراض، وخححححححدما  الححححححنيجي اءيكو 
وا كومححا  واملححدن وو ححاا  األمححجي املوحححدري واجملومححو املححدين بغةححة وضححو هنححث شححامل مححغي الحح امث 

 واءجرايتا ؛
ال مل ب  ةبة ممو با من امل ار  واملمارعا  الوحلةديحة واألصحلةة والوحنةحا   يببا 

 على املشا ل تر ز على ا د من ندرري املةاي.ا ديثة، من أجل أنا   لول  ا مة 
بتشحح يع  يا ححل أساسححية وتكنولوجيححات بحح ية مسححتدامة وقححادرة علحح  يو لحح   وفةمححا -53

 ، ا   ت اءجرايتا  الر ةسةة الوالةة:الصمود أمام المناخ
الوكةحج  أيا ري ااعوثمارا  املالةة ب تكنولوجةا الوكةحج ب  طحا  الصححة وب يبأا 

  ريا  تغري املناخ؛الصحت مو ت 
تصححمةجي نيححاذ صحححت موححا أمححاذ املنححاخ  ةححث تححومكن ااعححوثمارا  ب املرافحح   يببا 

ال امحححة يبمثحححل املةحححاي والطا حححة والصحححر  الصححححتا محححن الصحححمو  ب وجحححه أذ أ حححدا  بالغحححة الشحححدري 
من  ةث الوطور الطويل األجحل للمنحاخ اء لةمحت، محو اءشحارري أف أنحه  بحت أف  حد  بحري أن  أو
  بالغ طكةكة. تكون أ ثر  لكة أا وصامةجي احملكمة اال

بزاحادة االسحتممارات التداقات الماليحة ن حو خطحئ وإجحراءات التكيحف يو لح   وفةما -54
عححححةما م اجلححححة مسحححح لة عححححويت الوغغيححححة  بححححرأ  اءجححححرايتا  الوالةححححة، وا لمعال ححححة  ححححلون الصحححح ةو

 ور ار الكوار : واألمراض املنحولة باملايت واألمراض املنحولة بالنوا ل
ةو امل لوما  وىلديد الومويل املبوكحر وأفسحل املمارعحا ؛ وتةسحري ا حوار بحا  يبأا 

يسحاعد ا كومححا  علحى بنحايت م رفو.حا بححاأل وا   أوعحاط ال لحوذ والسةاعحا  واملمارعححا، و حو محا
 ة؛املالةة والومويل؛ واملساعدري ب تصمةجي وتنكةغ أنشطة مريبةة بش ن تغري املناخ والصح



FCCC/SBSTA/2017/2 

GE.17-03553 24 

أ امة شرا ا  لو بية املزيد من ااعوثمار لكت توسىن تلبةة الوكالةج اءضافةة  يببا 
الناةححة عححن تغححري املنححاخ يبمثححل تةسححري ا ححوار بححا مؤعسححا  متويححل األنشححطة املو لحححة باملنححاخ وخحح ايت 

 الصحة من أجل منا شة الومويل املواط والوعا ل املبوكرريا؛
ة و افةححة لوةسححري تنكةححغ اءجححرايتا  ب البلححدان امل نةححة توأيححو املححوار  بصححورري عاجلحح يبما 

 وال مل، على وجه اخلصون، على تطوير نيجي صحةة  ا رري على الصمو  أماذ املناخ.

 استنتاجات -خامساا  
عودعى الدورري السا عة واألرب ون مةية املشورري أف النير ب  غي الور ة الوولةكةحة والبحت  -55

ور ححا تححو   ةيححة املشححورري أن تنيححر أيسححاً ب اءجححرايتا  املح  ححة ب  ب أذ خطححوا  محبلححة ممكنححة.
ب ذلحح  صححةا ة املزيححد مححن األنشححطة ب أطححار  الكصححل الرابححو أعححتي فةمححا  ححص أيححة توصححةا ،  ححا

 برنامث عمل نريو .
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Annex I 

Background on the Nairobi work programme: knowledge to action 

network on adaptation 

[English only] 

 

 

1. The Nairobi work programme on impacts, vulnerability and adaptation to climate 

change (NWP) contributes to advancing adaptation action through knowledge in order 

to scale up adaptation at all governance levels, with a focus on developing countries. It 

synthesizes and disseminates information and knowledge on adaptation, facilitates science–

policy–practice collaboration in closing adaptation knowledge gaps and fosters learning to 

boost adaptation actions, including through the adaptation knowledge portal. Activities 

under the NWP involve close collaboration with a network of over 340 organizations 

working on adaptation all over the world. The NWP provides support on adaptation 

knowledge and stakeholder engagement to Parties, as well as to the Adaptation Committee 

and the Least Developed Countries Expert Group, which is in line with new processes 

under the Paris Agreement. 

In accordance with the role of the NWP as a knowledge hub that supports enhanced 

action on adaptation, the 10th Focal Point Forum provided an opportunity for 

policymakers, researchers, practitioners and representatives of financial institutions not just 

to exchange information on the actions that they are engaged in, but also to identify 

strategic areas of collaboration in order to close critical knowledge gaps in the area of 

climate impacts on health. 

When Parties consider the outcomes of NWP activities on human health and adaptation at 

the forty-sixth session of the Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice, 

there could be further opportunities under the NWP for fostering science–policy–practice 

collaboration in order to reduce climate risks on health and to enhance the overall resilience 

of health systems. 
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Annex II 

Overview of submissions on health and climate change 

[English only] 

Party/organization 

Changes in the 

geographical 

distribution of 

diseases 

New and emerging 

diseases, including 

tropical diseases 

and  

their impacts on 

social and 

economic structures 

Issues of malnutrition, 

waterborne diseases, 

vector-borne diseases 

and disaster impacts 

Effects of climate 

change on health 

and productivity in 

the workplace, with 

implications for 

occupational 

health, safety and 

social protection 

Parties 

Congo     

Democratic Republic of the Congo     

Ethiopia     

European Union     

Ghana     

Guatemala     

Indonesia     

Mexico     

Pakistan     

Philippines     

Russian Federation     

Serbia     

South Africa     

The former Yugoslav Republic of 
Macedonia    

Zimbabwe     

Organizations 

Center for Health and the Global 
Environment     

Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit     

HEAT-SHIELD project     

Health and Environment International 
Trust     

Institut de Recherche pour le 
Développement     

Nepal Health Research Council     

New Zealand Climate & Health Council 
(OraTaiao)     

Office of the United Nations High 
Commissioner for Human Rights     

Statens Serum Institut (National Danish 
Institute for Infectious Diseases)     

World Food Programme     

World Health Organization     

World Meteorological Organization     
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Annex III 

Proceedings of the 10
th

 Focal Point Forum on health  

and adaptation 

[English only] 

2. The 10
th

 Focal Point Forum of the Nairobi work programme on impacts, 

vulnerability and adaptation to climate change (NWP) focused on the topic of health and 

adaptation and was held under the overall guidance of the Chair of the Subsidiary Body 

for Scientific and Technological Advice (SBSTA), Mr. Carlos Fuller, on 9 November 2016 

in conjunction with SBSTA 45.1 The forum provided the opportunity for delegates from 

Parties, NWP focal points and relevant health experts to discuss the results of the 

submissions and emerging issues on health and adaptation. Particular focus was placed on 

identifying actions to respond to identified gaps and needs in order to scale up adaptation 

actions addressing health. 

3. The Chair of the SBSTA provided the overall context for and objective of the 

forum. He underscored that the forum provided an excellent opportunity for policymakers, 

researchers, scientific communities, practitioners and financial institutions not just to 

exchange information on actions that they are engaged in, but also to identify areas of 

strategic collaboration in order to close critical gaps that will help to inform adaptation 

actions addressing the topic of health. 

4. In his keynote presentation, the representative of the World Health Organization 

(WHO) provided an overview of the interlinkages between climate change and health, and 

elucidated a global landscape of climate change impacts on human health and of adaptation 

actions for health impacts, including actions undertaken by WHO. A representative of the 

secretariat provided an overview of the submissions received on health and adaptation. 

Emphasizing the insufficient understanding of climate change impacts on health, the 

representative of the United Nations Environment Programme highlighted the Lima 

Adaptation Knowledge Initiative, which aims to identify key adaptation knowledge gaps 

and facilitate action to address them, and provided an update on the outcomes of the 

workshops for Hindu Kush-Himalayan and Indian Ocean island countries with specific 

reference to health-related knowledge gaps.2 

5. The representative of the Red Cross/Red Crescent Climate Centre facilitated an 

interactive dialogue among the participants in small working groups. During the discussion, 

participants identified health problems related to climate change and engaged in 

finding/designing innovative actions to address them, including the responsible/possible 

agents to perform those actions. 

6. The Chair of the Consultative Group of Experts on National Communications from 

Parties not included in Annex I to the Convention and a member of the Least Developed 

Countries Expert Group also provided remarks on relevant activities in the context of their 

respective constituted bodies before the Chair of the SBSTA closed the forum. 

7. SBSTA 45 acknowledged the receipt of submissions from Parties, NWP partner 

organizations and other relevant organizations on their recent work in the area of climate 

impacts on human health and noted that they provided a useful basis for the organization of 

the 10
th

 Focal Point Forum. In addition, it welcomed the rich and constructive dialogue that 

took place among Parties, NWP partner organizations, other relevant organizations and 

health experts during the forum on climate change impacts on human health. Finally, 

SBSTA 45 noted with appreciation the extensive work that is being undertaken by Parties 

and organizations in response to the current and future impacts of climate change on health, 

and welcomed the dialogue on innovative actions to address such impacts.3 

__________ 

 1 Further details on the 10th Focal Point Forum are available at http://unfccc.int/9926.  

 2 Further details on the outcomes of the Lima Adaptation Knowledge Initiative workshops are available 

at http://www4.unfccc.int/sites/NWP/Pages/LAKI-Asia.aspx. 

 3 FCCC/SBSTA/2016/4, paragraphs 12 and 13. 

http://unfccc.int/9926
http://www4.unfccc.int/sites/NWP/Pages/LAKI-Asia.aspx
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Annex IV 

Tools and methods for vulnerability and impact assessment, planning and implementation,  

and monitoring and evaluation, addressing health referred to in submissions 

[English only] 

Title 

Contributing 

Party/organization Description of the tool/method VIA P&I 

 

M&E 

Epidemiologic modelling 
tool 

Philippines • Determines relationships between climate factors and diseases 

• Prepares communities to mitigate the effects of increases in 
infectious diseases 

• Extrapolates the relationship between climate and a disease in 
time (e.g. monthly temperature and incidence of diarrhoea in a 
population by year) to estimate change in temperature-related 
diseases under future climate change 

• Creates a predictive model intended to assess the change in the 
number of cases of infectious diseases under future climate 
change conditions 

   

The Disability Adjusted Life 
Years (DALY) approach 

Philippines • Facilitates environmental health impact assessment and cost-
effectiveness analysis. The DALY is the addition of the amount 
of time in years lost due to premature death from a specific 
disease and the period of time someone has to live suffering 
from a disability brought about by a specific disease 
• Based on historical data in Bangladesh, a major storm event 
may result in approximately 290 DALY per 1000 population, 
including both deaths and injuries, compared with a current all-
cause rate of about 280 per 1000 in the region 

   

The Breteau Index Philippines • Measures the number of containers positive for mosquito 
larvae per 100 houses inspected, combines an analysis of 
dwellings and containers and is more qualitative. The index has 
been linked with the transmission level of dengue fever and can 
be used as a warning indicator of the disease 
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Title 

Contributing 

Party/organization Description of the tool/method VIA P&I 

 

M&E 

Vulnerability map Ethiopia, 
Democratic 
Republic of the 
Congo, Slovakia 
and the former 
Yugoslav Republic 
of Macedonia 

• Offers a visual representation of vulnerable areas or ‘hotspots’ 
• Provides local national planners with a visual reference of 
areas that are more vulnerable to environmental changes brought 
about by climate change 

   

Climate Change Health 
Impact Modelling Tool 

Philippines • Assesses whether health and climate change data are 
appropriate for impact modelling 
• Develops climate change impact models to be used by local 
health officers, municipal development planners, National 
Economic and Development Authority and Department of 
Health planners in projecting the impact of climate change 
• Recommends data gathering improvement measures that will 
be useful for future impact modelling 

   

A gender-sensitive climate-
resilient screening tool 

Ghana • Measures the resilience of health infrastructures to enable 
policy formulation, guidelines and responses from decision 
makers in the health sector in Ghana 
• Encourages the involvement of men and women in all 
programmes and activities in an attempt to bridge the gender 
gap 

   

A telemedicine system Ghana Telemedicine is the use of medical information exchanged from 
one site to another via electronic communications to improve, 
maintain or assist patients’ health status. Benefits of 
telemedicine include: 
• A fundamental shift in the way information is accessed and 
shared at the health centres, by offering a new approach to 
patient management and expanding the use of the existing 
knowledge base to manage health challenges across 
geographical boundaries 
• More efficient and effective health services in the face of ever-
growing resource constraints. Health managers and providers in 
pilot districts gain better control of resources and this ensures 
optimal health outcomes in the pilot districts 
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Title 

Contributing 

Party/organization Description of the tool/method VIA P&I 

 

M&E 

The provision of mobile 
phone handsets 

Ghana The provision of mobile phone handsets to junior nurses and 
other health workers increases interaction flow between medical 
staff at different levels and reduces unnecessary referral cases 
and mortality 

   

The introduction of global 
satellite positioning 

Ghana Facilitates the easy location of patients and increases access to 
health services 

   

HEAT-SHIELD tool Health and 
Environment 
International Trust 

• Includes methods to quantify workplace heat stress and 
demonstrates impacts 
• Provides heat warning systems for workplaces 
• Includes links to routine weather forecasting and longer-term 
climate projections 
• Identifies specific heat protection methods 

   

Occupational health and 
productivity analysis 
methods, and output tests 

Health and 
Environment 
International Trust 

• Consists in analysis methods for heat exposure and heat stress 
• Contributes to assessing whether existing heat stress indices, 
such as the Wet Bulb Globe Temperature, need improvement to 
better represent the health and productivity effect risks 
• Facilitates the calculation of quantitative labour output loss, 
due to heat-related productivity loss, for each grid cell and for a 
combination of grid cells representing countries or regions 

   

Quantification of 
Representative Concentration 
Pathways (RCPs) at country 
level 

Health and 
Environment 
International Trust 

Builds on grid-cell based data to calculate the impacts of 
different RCPs (RCP8.5, RCP6, RCP4.5 and RCP2.6) and the 
range of impacts for different models for any country 

   

Heat exposure thresholds for 
habitability tool 

Health and 
Environment 
International Trust 

Analyses the issue of habitability, including how many people 
may be affected when their home area becomes so hot that it is 
either impossible or very unhealthy to keep living in the area 

   

Hothaps-Soft Health and 
Environment 
International Trust 

• Provides weather station data from as early as 1980, and heat 
analysis, via user-friendly software 
• Facilitates local studies of ongoing climate change and impacts 
for local scientists 

   

ClimateCHIP.org Health and 
Environment 
International Trust 

• Provides grid-cell based heat and impacts data via a user 
friendly website 
• Uses climate data from the Inter-Sectoral Impact Model 
Intercomparison Project (Potsdam Institute) and calculates Wet 
Bulb Globe Temperature and the Universal Thermal Climate 
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Title 

Contributing 

Party/organization Description of the tool/method VIA P&I 

 

M&E 

Index so that they can be displayed for any of the 67,000 grid 
cells over land. Its purpose is to help local government agencies, 
enterprises, communities, scientists, school teachers and 
interested individuals to find out about ongoing climate change 
since 1980 and the projected heat exposure situations until the 
end of the century 

World Health Organization 
vulnerability and adaptation 
assessment guidelines for the 
health sector 

University of 
Washington Center 
for Health and the 
Global Environment 

Provides information on conducting vulnerability and adaptation 
assessments in the health sector, in order to prepare the health 
component of a national adaptation plan 

   

Dynamic Mosquito 
Simulation Model 

University of 
Washington Center 
for Health and the 
Global Environment 

Consists in a coupled entomological/epidemiological model that 
simulates mosquito population dynamics, pathogen incubation 
and transmission dynamics, as well as human infection status, 
using meteorological data as a driver 

   

The Consolidated Livelihood 
Exercise for Analysing 
Resilience methodology 

World Food 
Programme 

Consists in an analytical approach to better understand how food 
security is affected by climate risks 

   

The Integrated Context 
Analysis tool 

World Food 
Programme 

Enables historical trend analyses of existing data on food 
insecurity, natural shocks and land degradation. Identifying 
areas of overlap across these dimensions helps to inform 
discussions among a variety of stakeholders on the most 
appropriate programmatic strategies in specific geographical 
areas, with additional, more detailed thematic analyses 
incorporated as needed 

   

Food insecurity and climate 
change vulnerability index 

World Food 
Programme 

Analyses current and projected levels of countries’ vulnerability 
to food insecurity 

   

The Shock Impact 
Simulation Model 

World Food 
Programme 

Analyses the outcomes of shocks (economic, market and 
production) on food security, so as to help estimate people’s 
needs for food assistance across population, livelihood groups 
and areas in selected low-income and food-deficit countries 

   

Abbreviations: VIA = vulnerability and impact assessment, P&I = planning and implementation, M&E = monitoring and evaluation. 

    


