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خلفية عن التغيرات 
المناخية والصحة العامة
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ما نقوم كلتتجاوز الصحة والرفاه المستشفيات والمؤسسات الصحية األخرى، فالصحة هي ▷
ادر الغذاء به من مصبه وتمليه عليه مسئولياتنا من الحفاظ على الموارد الطبيعية وما تمدنا 

.والمياه والهواء والطاقة

ترجع إلى مليون حالة وفاة حول العالم كل عام 13تقدر منظمة الصحة العالمية أن أكثر من ▷
.أسباب بيئية يمكن الحد منها والتحكم في مسبباتها

جميع أنحاء حية في تعتبر القضايا المتعلقة بالبيئة من بين أهم األسباب الرئيسية للمشاكل الص▷
. البشريةالعالم، كما يحتل تغير المناخ رأس قائمة المخاطر البيئية التي تواجه 

خلفية عن التغيرات المناخية والصحة العامة



خلفية عن التغيرات المناخية والصحة العامة

ومياهالنقي،الهواء-للصحةوالبيئيةاالجتماعيةالمحدداتعلىالمناختغيريؤثر•
–اآلمنوالمأوىالصحة،علىللحفاظالالزمةالغذائيةواإلمداداتالمأمونة،الشرب

.المالعمستوىعلىالصحىالتقدممنعقودتقويضعلىخطورتهالىباإلضافة
000نحو،2050عامإلى2030عاممنالفترةفيالمناخ،تغيريسببأنيتوقع•

.الحراريواإلجهادواإلسهالوالمالرياالتغذيةسوءبسببعامكلوفاة250

فيكاليفالتاحتسابدونأي)الصحةعلىللضررالمباشرةالتكاليفتتراوحأنيقدر•

4و2بين(الصحيالصرفوخدماتوالمياهالزراعةمثلللصحةالمحددةالقطاعات

.2030عامبحلولالعامفي/أمريكيدوالرمليارات
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البلدانفيمهاومعظ-الصحةمجالفيالمتينةالتحتيةالبنيةإلىتفتقرالتيالمجاالتستكون▷

ساعدةمعلىالحصولدونالتعاملعلىقدرةأقل-العربيةالدولمنالعديدبينهاومنالنامية

.واالستجابةالتأهبأجلمن

الوفاةوالمراضةفيالتسببالىيؤديحيثعديدة،بطرقالصحةعلىالمناختغيرويؤثر▷

ف،العواصالحارة،الموجاتمثلالقاسية،المناخيةاألحداثوتكراريةشدةتزايدعنالناتجة

عننتشرةالموالمراضةالمنشأالحيوانيةاألمراضزيادةالغذاء،انتاجنظمفىخللالفيضانات،

.العقليةالصحةوقضايااألمراض،ونواقلوالماءالغذاءطريق

خلفية عن التغيرات المناخية والصحة العامة



ةالعالميالصحةمنظمةتقدر

ذمنحدثالذيالمناختغيرأن

ثرأكبالفعليقتل1970سنة

شخص140،000من

.سنويا

سوء التغذية•

اإلجهاد الحراري•

فشل القلب واألوعية الدموية•

حساسية الجهاز التنفسي•

األمراض التي تنقل عن طريق•

الماء

األمراض التي تنقل بواسطة •

الحشرات

مرض الربو•

األمراض العقلية•

معالحرارةموجاتأسوأمنواحدةشهدت2014•

الوفياتمنمسجلةحالة116عدد

في مصر

سيالتنفالجهازأمراضمنيعانونالناسمنكثير•

راريةالحالجزرتأثيرزيادةوالنفاياتحرقبسبب

الحضريةالمناطققلبفي

واسطةبتنقلالتياألمراضمنبسبعةمصرتتأثر•

القلقالىيدعواشئهذاو،(االقلعلى)الحشرات

خالمناتغيرتوفيرالمكانيةالعامةالصحةعلى

األمراضتلكالنتشارمالئمةلظروف

المياهطريقعنالمنقولةاألمراضأنقدرقد•

باليين4ووفاةحالةمليون2منأكثرفيتتسبب

سنوياإسهالحالة

؟(مثال)كيف يؤثر الخلل المناخي على الصحة العامة في مصر 



8

النساءلكذفيبما،وحرمانا ًضعفا ًأكثرهممنالمخاطربهذهالمتأثرةالفئاتمقدمةفىويأتى▷

منونيعانالذينوأولئكالسن،وكبار،أوالنازحونوالمهاجرونالفقيرةوالمجتمعاتواألطفال

.الساريةغيراألمراضومنهاأساسيةصحيةظروف

مضاعفةكذلفيبما-مختلفةبطرقالشاملةالصحيةالتغطيةتحقيقبشدةالمناخأزمةتهددكما▷

ألوقاتافيغالب االصحية،الخدماتإلىالوصولأمامالقائمةالحواجزوتفاقمالمرضيالعبء

.إليهاالحاجةفيهاتشتدالتي

خلفية عن التغيرات المناخية والصحة العامة



االستجابة العالمية لتأثيرات
ةتغيرالمناخ على الصحة العام



COP26مجهودات منظمة الصحة العالمية 
منمجموعةالتزمت،جالسجوفيعقدذيالCOP26والعشرينالسادساألطرافمؤتمرخالل•

تزايدظلفيالكربون،ومنخفضةالمناختغيرمعالتكيفعلىقادرةصحيةنظمبتطويربلدا50
.األفرادصحةعلىالمناختغيرتأثيرتثبتالتياألدلة

باألضرارتأثراالبلدانأكثربعضبينهامنتضمالتي،50الـالبلدانهذهحكوماتوالتزمت•
العالم،فيكربونالانبعاثاتفيتسبباالبلدانأكبربعضعنفضالالمناخ،تغيرعنالناجمةالصحية
.المناختغيرمعالتكيفعلىقادرةصحيةنظمإنشاءبهدفملموسةخطواتباتخاذ

اراإصدوأقلاستدامةأكثرلجعلهاالصحيةنظمهافيتحّولبإحداثالبلدانهذهمن42والتزمت•
أو2050عامفيالكربونالنبعاثاتصفريصافمستوىبلوغهدفبلدا12ووضع.للكربون

.قبله

بينراكةشوهو،والعشرينالسادسللمؤتمرالصحةبرنامجإطارفيااللتزاماتبهذهالتعهدوتم•

مماألاتفاقيةإطارفيالمناخقضاياومناصريالعالميةالصحةومنظمةالمتحدةالمملكةحكومة
.ضرردونالصحيةالرعايةمثلالصحية،والمجموعاتالمناختغيربشأناإلطاريةالمتحدة

https://www.who.int/ar/news/item/C32BFFAE-BF13-417E-B8B0-C94FA727792A


COP27مجهودات منظمة الصحة العالمية 

المناخقضاياقلبفىالصحةلوضعالفرصةأتاحتcop27قمة•

المناخعلىالصحىغيرسلوكنابتأثيرالمناخلتغيرالسلبيةاآلثارربط•

وهى،المصريةالصحةوزارةمعبالتعاونI-CANوالتغذيةالمناخمبادرةاطالقتم•

31وأنةخاصالغذائية،سلوكياتناتغييرعلىوُمجتمعاتوأسركأفرادتحثنامبادرة

بالقارةاألعماركلتطالوالمشكلةالجوعمنيعانونأفريقىطفلمليون

توالنباوالحيوانللبشرالصحيةباألموراهتماما"واحدةصحة"مبادرةنااطالقتم•

دولة60بعضوية26كوبفيعنهأعلنالذيللصحةATACHتحالفإطالقتم•

وبريطانيامصرورئاسة



ها اتالتغيرات المناخية وتأثير
بةواالستجاعلى الدول العربية



ةأهم تأثيرات التغيرات المناخية على المنطقة العربي

حتىزدياداالفيتستمرأنالمتوقعومنتتزايدالعربيةالمنطقةفيالحرارةدرجة1.
.القرننهاية

الشديدةاطقبالمنأيضا  وتعرفللتأثر،قابليةاألكثرالمناطقتتواجدعام،بشكل2.
الجزيرةلشبهةالغربيالجنوبيةوالمنطقةالساحلومنطقةاألفريقيالقرنفيالتأثر،

لمناخاسيناريووعنالفرعيوالقطاعالقطاععنالنظربصرفوذلكالعربية،
.دراستهتتمالذي

حتىيةالعربالمنطقةفياالنخفاضنحوكبيرحدإلىالتساقطاتاتجاهاتتنحو3.
فيزيادةتشهدأنيتوقعالمحدودةالمناطقبعضأنمنالرغمعلىالقرن،نهاية
.وكميتهاالتساقطاتكثافة



صحةوضع البحث العلمي فيما يخص التغيرات المناخية وال

رة كل عام يعد البحث عن تغير المناخ وصحة اإلنسان مجاال  سريع النمو ، حيث ارتفع عدد المقاالت المنشو•
.أضعاف خالل العقد الماضيبأكثر من ستة 

: ملةعلى الرغم من الزيادة الكبيرة في عدد المقاالت ، فإن األبحاث حول المناخ والصحة ال تزال غير مكت•
ا الدراسات المتاحة حالي ا على تقييم نقاط الضعف الصحية لتغير المناخ ، في حين أتركز معظم  ن هناك نقص 

لصحية المشتركة الصحية إلجراءات التخفيف و فعالية تدابير التكيف ، وكذلك الفوائد افي األبحاث حول اآلثار 
.المحتملة

لبلدان ذات تم توزيع البحوث بشكل غير متساو عبر المناطق الجغرافية ، مع إجراء المزيد من الدراسات في ا•
.مقارنة بالبلدان منخفضة ومتوسطة الدخلالدخل المرتفع 

البصمة الكربونية البحث في التأثير المناخي لألنشطة الفردية ، مثل االختيار الغذائي الشخصي ، وكذلك تقييم•
.آخذ في االزديادلألنظمة الصحية 

.تحتاج التقديرات المالية لآلثار المناخية والصحية إلى مزيد من البحث•

ا تتطلب البيانات المصنفة حسب نوع الجنس ، وكذلك آثار تغير المناخ على صحة المجتمعات الض• عيفة ، تقييم 
.أفضل
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االتوزيع المواضيعي لجميع البحوث التي تمت مراجعته
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التوزيع الجغرافي لجميع المقاالت التي تمت مراجعتها
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آليات تقليل مخاطر 
التغيرات المناخية على

الصحة العامة



آليات تقليل مخاطر التغيرات المناخية على الصحة العامة

الصحةعلىالكارثيةاآلثارتفاديأنإلىالمناخبتغيرالمعنيةالدوليةالحكوميةالهيئةخلصت•
تفاعارمنيحدأنالعالممنيقتضيانالمناخبتغيرالمرتبطةالوفياتماليينحدوثودرء

.مئويةدرجة1.5منأقلإلىالحرارةدرجات

لتغيراتوامعينمستوىإلىالعالميةالحرارةدرجاتارتفاعباتالسابقة،االنبعاثاتونتيجة•
درجة1.5بمقدارحتىالعالمياالحترارأنغير.محتوماأمراالمناخعلىطرأتالتياألخرى
طيرةخأضراراسيلحقالحرارياالحتراردرجةفيإضافيُعْشروكلآمنا؛يعتبرالمئوية
.وصحتهمالناسبحياة

الغذاءوخياراتالنقلخدماتتحسينخاللمنالدفيئة،غازاتانبعاثاتمنالحديؤديأنيمكن•
.الهواءتلوثمنالحدخاللمنسيماوالالصحة،تحسنإلىالطاقة،واستخدام
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النظممرونةوزيادةالمناخيةالتغيراتتأثيراتمعالتكيففانذلكالىباإلضافة•
وميةالحكالهيئةاليهاتوصلتالتيالنتائجظلفيجدا  الهامةاألمورمنالصحية
.الجامحةالجويةاألحداثوتواترشدةزيادةمنالمناخبتغيرالمعنيةالدولية

للحداالرشاديةالخطوطمنالعديدبوضعالعالميةالصحةمنظمةقامتالصددهذاوفي•
.عامةالصحيةالنظمتحسينعلىوالعملالمناخيةالتغيراتتأثيراتمن

https://www.who.int/teams/environment-climate-change-and-
health/climate-change-and-health/capacity-building/toolkit-on-
climate-change-and-health
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آليات تقليل مخاطر التغيرات المناخية على الصحة العامة

https://www.who.int/teams/environment-climate-change-and-health/climate-change-and-health/capacity-building/toolkit-on-climate-change-and-health
https://www.who.int/teams/environment-climate-change-and-health/climate-change-and-health/capacity-building/toolkit-on-climate-change-and-health
https://www.who.int/teams/environment-climate-change-and-health/climate-change-and-health/capacity-building/toolkit-on-climate-change-and-health


نمالمناخيةالتغيراتتأثيراتومواجهةمعالجةعلىالعالميةالصحةمنظمةوتعمل•
:"فيهيشنعالذيوالكوكبالناسصحة"بتقريروالواردةالتاليةالعشراألولوياتخالل

.19-كـوفيدمنوالعادلواألخضرالصحيبالتعافيااللتزام1.

تغيراتالبمؤتمراتالخاصةالمناقشاتصميمفياالجتماعيةوالعدالةالصحةوضع2.
.المناخية

ةالصحيالجوانبفيالعظمىالمكاسبذاتالمناخيةللتدخالتاألولويةإعطاء3.
.واالقتصاديةواالجتماعية

عبرالصحيالتكيفودعمالمناخ،معالتكيفعلىقادرةصحيةأنظمةبناء4.
.القطاعات
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آليات تقليل مخاطر التغيرات المناخية على الصحة العامة



.الهواءتلوثمناألرواحإلنقاذالمتجددةالطاقةإلىاالنتقال5.

.يةوصحمستدامةفيهاتكونبصورةالنقل،وأنظمةالحضريالتصميمتعزيز6.

.البيئيةوالنظمالطبيعةواستعادةحماية7.

مناخيةائجنتتحقيقأجلمنالمستدامةالغذائيةوالنظمالغذائياإلمدادسالسلتعزيز8.

.وصحية

.الرفاهاقتصادنحوتحولإحداث9.

.المناخيبالعملالمعنيالصحيالمجتمعودعمحشد10.
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آليات تقليل مخاطر التغيرات المناخية على الصحة العامة



ة طرق تقييم البصمة الكربوني
ات والهشاشة والتكيف مع التغير
المناخية بالمنشآت الصحية



ونية طرق تقييم البصمة الكرب
بالمنشآت الصحية

حصربروتوكولاستخدامخاللمن•
ا ًدوليالمعتمدالحرارياالحتباسغازات
واألدواتالمعاييرالمنشآتيمنحوالذي
ناءوب،انبعاثاتهالقياستحتاجهاالتي

منللحدفعاليةأكثراستراتيجيات
اسللقيقابلةأهدافوتحديداالنبعاثات،

اوأكثر تبعوتاالنبعاثات،لخفضطموح 
دقةأكثربشكلتحرزهالذيالتقدم

.وشمولية

تمأداةالعالميةالصحةمنظمةتستخدم•
لتسهيلأغاخانجامعةبواسطةتكويرها

يفالصحيةالمنشآتعلىالقائمينعمل
االنبعاثاتوحسابالبياناتجمع



غيرات طرق تقييم الهشاشة والتكيف وزيادة المرونة مع الت
المناخية بالمنشآت الصحية

بوضعالصحةمنظمةقامت•
اشةالهشلتقييمارشاديةخطوط

المرونةوزيادةوالمخاطر
المناختغيرمعوالتكيف
.الصحيةبالمنشآت

الدولمنالعديدقامت•
بعداألدواتهذهباستخدام

حالةعلىتخصيصهاإعادة
دولةكل



مة أهم نتائج دراسات تققيم البص
الكربونية والهشاشة والتكيف

وزيادة مرونة المنشآت الصحية
بجمهورية مصر العربية



ية أهم نتائج قياس البصمة الكربونية بالمنشآت الصح
(مثال)بمدينة شرم الشيخ 

Supplyوالتمويناالمدادخطوطمنتأتياالنبعاثاتمنالغالبةالنسبة• Chainماوهو
بخفضصحيةالبالمنشآتعملهايرتبطوالتيالمختلفةالجهاتلتشجيعحوافزإيجاديتطلب

منتجاتهاانبعاثات

فاتالتكييمثلالصحيةالمنشآتمبانيفيالمستخدمةالطاقةاستهالكاتمراجعةأهمية•
موفرةألنواعاللمباتوتغييرضبطهاوإعادةواللمبات

للبيئةقةصديبأنواعواستبدالهاالربوبخاخاتمثلالعالجاتبعضاستهالكاتمراجعةأهمية•

بهاوالعاملينالصحيةالمنشآتعلىللمترددينجماعيةنقلوسائلاستخدامأهمية•

رابيةالتالعواصفتأثيرمنللحدتصلحبأنواعالصحيةالمنشآتحولالتشجيرأهمية•
فوالتكيالكربونيةاالنبعاثاتوخفضالمرونةزيادةاطارفيالكربونوامتصاص

منهدةواالستفاتدويرهإعادةيمكنماوتحديدمنهاوالحدالمخلفاتمناآلمنالتخلصأهمية•



غيرات أهم نتائج تقييم الهشاشة والتكيف وزيادة المرونة مع الت
(مثال)المناخية بالمنشآت الصحية بمدينة شرم الشيخ 

ووجدمناخيةالبالتغيراتالمرتبطةالتأثيراتأهموتحديدللمنطقةالمحليالمناخدراسةأهمية•
الغزيرةواألمطاروالسيولالحراريةالموجاتأنها

مهددةمنطقةبأيالمتواجدةالمنشآتتأهيلأهمية•

فيبينوالثعاالعقاربانتشارمثللهاواالستعدادمباشرةالغيرالتأثيراتمنالحدأهمية•
الصحيةبالمنشآتالالزمةاألمصالوجودأهميةوبالتاليالحارةالموجاتحدوثأوقات

مثلالمناخغيربتالمرتبطةالحاالتبينالتمييزعلىالصحيوالفريقالعاملينتدريبأهمية•
الحمىمسبباتمنوغيرهاالحراريةالصدمات

الجويةبالبياناتوربطهاالمعلوماتجمعنظمتحديثأهمية•



التوصيات
ربونية أهمية االستفادة من الموارد المتاحة لدى منظمة الصحة العالمية في قياس البصمة الك•

.وتقييم الهشاشة والتكيف وزيادة المرونة مع تغير المناخ
عامة بالدول أهمية دور البحث العلمي في فهم التأثيرات الناتجة من تغير المناخ على الصحة ال•

.العربية
ر المادي في أهمية خفض االنبعاثات الكربونية من المنشآت الصحية لتوجيه حصيلة التوفي•

يحقق استهالكات الطاقة وغيرها الى تمويل المنظومة الصحية بما يفيد المواطن العربي و
العدالة المناخية

قدمة أهمية وجود ملف التغيرا المناخية والصحة على أجندة المفاوضات ومطالبة الدول المت•
ل النامية بمواجهة مسئولياتها وتوفير التمويل والتكنولوجيات وبناء القدرات الالزمة للدو

غيرات أهمية بناء القدرات والتدريب للعاملين بالقطاع الصحي فيما يخص موضوعات الت•
المناخية والصحة العامة وزيادة مرونة المنشآت الصحية

أهمية زيادة وعي المواطنين بالمخاطر الصحية المتعلقة بتغير المناخ•

أهمية تفعيل صندوق الخسائر واألضرار ووضع الصحة العامة كأحد المحاور الهامة في•
آليات عمله



شكراً لحسن االستماع

!إلنقاذ كوكب األرض....دعونا نعمل سويا

صابر محمود عثمان/م
ر العربيةالمنسق األسبق التفاقية األمم المتحدة االطارية لتغير المناخ بجمهورية مص

رئيس مجلس أمناء مؤسسة مناخ أرضنا للتنمية المستدامة
www.ec4sdf.org: الموقع االلكتروني

/https://www.linkedin.com/in/saberosman: صفحة لينكيدان

https://www.youtube.com/channel/UCqf6qoIe-13YFqT7KiXLO6Q: قناة اليوتيوب 
saber.osman@ec4sdf.org: البريد االلكتروني

201001914312+: التليفون

http://www.ec4sdf.org/
https://www.linkedin.com/in/saberosman/
https://www.youtube.com/channel/UCqf6qoIe-13YFqT7KiXLO6Q
mailto:saber.osman@ahdo.co
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