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 مقدمة  

ات المناخية عىل منظومة حقوق االنسان أ ول عن يصدر ملتقى الحوار للتنمية وحقوق االنسان تقريره ال  ثر التغيير

  
ات البمرص ، والذى يرصد حالة حقوق ا ف  ات المناخية يئية ، حيث تؤثر النسان من منظور التغيير التغيير

ات البيئية عىل عدد من الحقوق االساسية   .  لإلنسانوالتغيير

ات المناخية    وبشكل عام بدأت التغيير
  التأثير عىل حياة الناس عىل كوكب االرض وهو ما يتالحظ  ف 

ارتفاع   ف 

،  اليابسةة ، وارتفاع منسوب المحيطات والبحار بشكل يهدد درجات حراراه سطح االرض لمستويات قياسي 

وسية  لألمراضاالنتشار الهائل  والخطر  وسالفير كورونا الذى انطلق من  وانتقالها عير دول العالم واخرها فير

وس  مدينة وهان الصينية اىل عدد من دول العالم ، حيث تشير الدراسات حول المرض انه تح ور جديد لفير

  ، وان  لإلنسان التنفس  هاز يصيب الج
  أثير قاتل يكون له ت التنفس  ض  الجهاز انتقاله لمر  ةحال ف 

ظل عدم   ف 

وس لحداثه ظهوره وعدم التعرف   .   لإلنسانالحيوان الناقل للمرض عىل بعد وجود ادوية وامصال تعالج الفير

ات المناخية  عىل مجموعة من الحقوق االساسية  والبيئية وانتشار االمراض تأثير واضح وبذلك اصبحت للتغيير

 وىه :  لإلنسان

ي  -1
 
 الحياة: الحق ف

  الحياة،  
  يهدد سالمة مليارات البشر عىل هذا من الحقوق االنسانية الرئيسية  الحق ف 

لكن التغير المناخ 

 المثلة عىل ذلك هو ما نراه عير الحداث المتعلقة بالطقس المتطرف، مثل العواصف، 
ُ
الكوكب. وأوضح

ةيضانات، والحرائق والف   مثل حريق الغابات  الكبير
ازيل  ف  اليا،الير   الفلبير  عن و  واسيى

قد أسفر إعصار "يوالندا" ف 

  عام  شخص 10000ع نحو مرص 
ا بالحياة. فقد أودت  2013ف 

ً
 اإلجهاد الحراري من بير  اآلثار الكير فتك

ّ
. كما ُيعد

  عام 
  أوروبا ف 

شخص. لكن، هناك الكثير من الطرق الخرى القل  35000 بحياة 2003موجة الحرارة الصيفية ف 

  حياة البشر 
ُ المناخ  ّ   يهدد من خاللها التغير

ُ المناخ وضوًحا التى ّ . وتتوقع منظمة الصحة العالمية أن يودَي تغير

   250000بحياة 
، بسبب مرض المالريا، وسوء التغذية، واإلسهال، 2050و 2030عام   السنة بير  شخص ف 

 الحراري.  واإلجهاد 

ي الصحة   -2
 
 الحق ف

  الحق  لإلنسانكفلت المواثيق الدولية 
  يمكن  مستويات الصحة البدنية واالحصول عىل اعىل  ف 

لعقلية التى

الحصول عليها. وحسب "الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ"، ستشمل اآلثار الصحية الرئيسية للتغير  

  زيادة خطر التعرض لإلصابة 
؛ وزيادة خطر المناخ 

ً
والمرض، والوفاة بسبب موجات الحر والحرائق الكير شدة

  
  تنقلها الطعمة والمياه،  نقص الغذاء بسبب تناقص إنتاج الغذية ف 

ة؛ وزيادة مخاطر المراض التى المناطق الفقير

ا كالكوار  ات. إن الطفال الذين يتعرضون لحداٍث صادمٍة نفسيًّ   تنقلها الحشر
  والمراض التى

ث الطبيعية، التى

، قد يعانون من اضطرابات إج  
مستمر لدرجات الحرارة إذ أن االرتفاع ال الصدمة،بعد هاد ما يفاقمها التغير المناخ 

 يهدد بتقويض المنظومات الصحية والهداف الصحية العالمية الساسية. 
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ي المسكن -3
 
   الحق ف

  حق توى معيشٍة الئق الحصول عىل مس 
  ذلك  لحقوق االنسان  عالم  لاكفله االعالن   إنسان 

، بما ف 

  السكن بأشكاٍل 
  يهدد حقنا ف 

مختلفة. فظواهر الطقس السكن المناسب. لكن التغير المناخ 

دهم. كما يمكن  ّ   تشر
ة، تدمر بالفعل بيوت الناس، وتتسبب ف  المتطرف، كالفيضانات والحرائق الكبير

ّ البيئة مع مرو  ر الوقت بينما يهدد ارتفاع مستويات مياه البحار للجفاف والتعرية، والفيضانات أن تغير

  ك
  المناطق المنخفضة ف 

 افة أرجاء العالم. منازَل الماليير  من البشر ف 

4-   
 الحصول عىل المياه والرصف الصح  الحق ف 

ىل  والحصول عىل الرصف الصح  
من  الحصول عىل المياه السليمة لالستخدام الشخص  والمي  

   فه  حقوق االنسان 
  صحٍة جيدة. غير أن توليفة من العوامل كذوبان الثلوج حياة ن التضم التى

ف 

والجليد، وانحسار سقوط المطار، وارتفاع درجات الحرارة، وارتفاع مستوى مياه البحار، تظهر أن  

  يؤثر عىل نوعية وكمية الموارد المائية، وسيبقى يؤثر عليها. بالفعل هناك أكير من مليار 
التغير المناخ 

  سيفاقم هذا سوًءا. إن ظواهر الطقس  يحصلون إنسان ال 
ُ المناخ  عىل المياه النظيفة، والتغير

فة   ـّ ، مخل المتطرف كالعاصير والفيضانات ستؤثر عىل البت  التحتية الساسية للمياه والرصف الصح 

  تنقلها المياه. كما ستتأثر شبكات الرصف
  انتشار االمراض التى

، وب  هذا تسهم ف 
ً
ا ملوثة

ً
،  مياه الصح 

  خ
ية.  صوًصا ف   المناطق الحرص 

 االتفاقيات الدولية المعنية بالمناخ  

  المم المتحدة االهتمام بقضية البيئة وعقدت اول مؤتمر لها ف  ال  بدأت
ة من ستوكهولم بالسويد ف   16إىل  5فيى

  عام ن عدد من االتفاقيات اإلطارية بشأ، ثم تطور اهتمامها بقضية البيئة بوضع  1972يونيو عام 
تغيرّ المناخ ف 

  عام  1992
ّ  النفاذ ف  و، ودخلت حير ق عليها 1994إّبان مؤتمر قمة ريو دي جانير

ّ
دولة  195طرفا )  196، وصد

  تثبيت انبعاثات غازات الدفيئة  
، مما يجعلها اتفاقية عالمية( ، ويتمثل هدف االتفاقية ف  واالتحاد االتحاد الورونر 

  الغالف ال
ية المصدر ف  . جو البشر  

  النظام المناخ 
 ي عند مستوى يحول دون أي تأثير خطير من جانب اإلنسان ف 

  عام 
مد ف 

ُ
ّ    1997وأصبح أول تطبيق عمىل  وملزم لالتفاقية رسميا من خالل بروتوكول كيوتو، الذي اعت ودخل حير

  عام 
ق عليه 2005النفاذ ف 

ّ
ق الواليات المتحدة المريكية عىل ال 192، وصد

ّ
وتوكول أبدا(.  ير طرفا )لم تصد

وتوكول عىل  1990٪ مقارنة بعام 5بلدا من البلدان المتقدمة خفض االنبعاثات بمعدل عام يبلغ  37وفرض الير

ة الممتدة من عام 8)وخفض بمعدل    الفيى
( ف  م 2012إىل  2008٪ لالتحاد الورونر  . أما سائر البلدان فلم تليى 

  عملية مكافحة ت
اكها ف  د بل تم إشر

ّ
ية. غيرّ بمعدل محد   المناخ عير اآلليات التحفير 

  البلدان المتقدمة  
  تقليص االنبعاثات العاّمة لغازات الدفيئة ف 

وتوكول مع فرض هدف يتمثل ف  وتم تمديد الير

 عام  18بمعدل 
ام الثانية"( مقارنة بمعدالت  2020و 2013٪ عىل القل بير  ة االليى  ة "فيى )تسم هذه الفيى

ام ت. و 1990االنبعاثات لعام   من االتحاد الورونر  الذي ربط تمديد االليى 
  بتحفير 

م التوصل إىل حل وسط نهان 

  . وتوكول كيوتو باعتماد خريطة طريق إلبرام اتفاق عالم   بير

وتوكول.     نهاية المر إذ انسحبت روسيا واليابان ونيوزيلندا وكندا من الير
وتوكول ظهرت ف  غير أن محدودية الير

  طموح وملزم ويشي عىل الجميع ليحل محل بروتوكول كيوتو. وكان هذا  ومن ثم كان ال بد من
وضع صك قانون 



 

 

 ، الق اهرة.  ٢٤شقة    الثانيالدور  ،    المعادي   داأوتوستر امتداد االمل  ،  ١٠١برج  

  عام 
  كوبنهاغن ف 

  عام 2009هو هدف مؤتمر الطراف ف 
  كانكون ف 

   2010، الذي تم تأكيده مجددا ف 
، ثم ف 

  عام 
 . 2011ديربان ف 

  وارسو ) 
ة لمؤتمر الطراف ف    تشر COP19وعقدت الدورة التاسعة عشر

/نوفمير ( ف   
قت  2013ين الثان 

ّ
، وحق

  دعم البلدان الضعف، إذ وضع المؤتمر اتفاقا لتمويل مكافحة تغيرّ المناخ. 
 تقدما ف 

  سياق  المتحدة  لألممالتابع  سلط مجلس حقوق اإلنسانكما 
الضوء عىل أهمية تناول حقوق اإلنسان ف 

وخطة التنمية المستدامة لعام  ن تغير المناخية بشأاإلطار تحدة المناقشات الجارية المتعلقة باتفاقية المم الم

  اتفاقية المم  ،  2030
 نتائج نقاشاته ودراساته وأنشطته لدورات مؤتمر الطراف ف 

ً
 وتكرارا

ً
وقد أتاح المجلس مرارا

، 2015ام المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ. والوثيقة الختامية لمؤتمر المم المتحدة للتنمية المستدامة لع

 عنونة "المستقبل الذي نصبو إليه"، تؤكد من جديد أهمية حقوق اإلنسان لتحقيق التنمية المستدامة. الم

وقبل هذا المؤتمر، شددت مفوضة المم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان عىل مسؤوليات جميع الدول عن 

،ضمان االتساق الكامل بير  الجهود الرامية إىل النهوض باالقتصاد ا اماتها بحقوق اإلنسان، من نا لخرص  حية، واليى 

  جنيف. ووجهت المفوضية 
  نيويورك وف 

  رسالة مفتوحة إىل جميع البعثات الدائمة ف 
من ناحية أخرى، وذلك ف 

 رسائل رئيسية إىل المؤتمر. كما أتاح التفاوض بشأن خطة التنمية المستدامة لعام 
ً
 من الفرص  2030أيضا

ً
مزيدا

نسان داخل إطار الجهود الدولية لتعزيز التنمية المستدامة؛ بيد أن أهم تفاوض، حتى وق اإل ماج حقللدعوة إىل إد

 للحد من تغير المناخ، هو تفاوض الدورة 
ً
اآلن، بشأن موضوع تغير المناخ، وهو التفاوض بشأن اتفاق ملزم قانونيا

  اتفاقية المم المتحدة اإلطا
ين لمؤتمر الطراف ف   المناخ )كانون الول/ديسمير أن تغير رية بشالحادية والعشر

2015 .) 

  اإلجراءات المتعلقة 
وهو  بالمناخ،وكانت إحدى نتائج هذا االجتماع تعهد جنيف المتعلق بحقوق اإلنسان ف 

 من 
ً
 أوليا

ً
  التعهد، الذي اليزال   18مبادرة طوعية تقودها كوستاريكا وتلقت دعما

 من مناطق مختلفة. وف 
ً
بلدا

،
ً
اء حقوق اإلنسان والمناخ عىل الصعيد   البلدانتتعهد  مفتوحا بتيسير تبادل أفضل الممارسات والمعارف بير  خير

 .  
 الوطت 

 لما أكده مجلس حقوق اإلنسان، تطبيق نهج قائم عىل حقوق اإلنسان لتوجيه السياسات 
ً
من المهم للغاية، وفقا

لنهج قائم عىل حقوق اإلنسان ىه   لساسيةخصائص اوالتدابير العالمية الرامية إىل التصدي لتغير المناخ. وال

 الخصائص التالية: 

  أن يكون الهدف الرئيس  إعمال حقوق اإلنسان. 
امج، ينبغ   عند صياغة السياسات والير

  تتحمل الواجبات المتعلقة بإعمال 
يجب تحديد أصحاب الحقوق واستحقاقاتهم وكذلك الجهات المقابلة التى

امات ه  التوصل إىل سبل تعزيز قدرات أصحاب الحقوق عىل المطالبة  ت من أجلذه الجهاهذه الحقوق واليى 

اماتها.    تتحمل الواجبات عىل الوفاء باليى 
 بالحقوق المستحقة لهم وقدرات الجهات التى

  أن توجه المبادئ والمعايير المستمدة من القانون الدوىل  لحقوق اإلنسان _ وبصفة خاصة اإلعالن العالم  
ينبغ 

  جميع مراحل  –دات العالمية الساسية لحقوق اإلنسان والمعاه اإلنسان لحقوق
مجة ف  جميع السياسات والير

 العملية. 
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  التنمية وخطة التنمية 
ويشدد اإلعالن العالم  لحقوق اإلنسان وإعالن وبرنامج عمل فيينا وإعالن الحق ف 

ك للنهج القائم 2030المستدامة لعام    ق اإلنساعىل حقو  وفهم المم المتحدة المشيى
ن إزاء التعاون اإلنمان 

مثل العالمية وعدم القابلية للترصف، وعدم القابلية للتجزئة  -وصكوك أخرى عىل أن مبادئ حقوق اإلنسان 

ابط والتشابك، وعدم التميير  والمساواة، والمشاركة واإلدماج، والمساءلة، وسيادة القانون 
يجب أن توجه  –واليى

  التنمية. وىه  توجز 
ً
 إطارا

ً
  مفاهيميا

  ف 
 للتنمية يركز عىل المعايير الدولية لحقوق اإلنسان، ويتمثل هدفه النهان 

امات وأوجه عدم المساواة ومواطن  إعمال كل حقوق اإلنسان للجميع. والنهج القائم عىل الحقوق يحلل االليى 

ية والتوزي    ع غير العادل للسلط ط والسياسات  رسخ الخطة. وهو يالضعف، ويسغ إىل التصدي للممارسات التميير 

 . امات يحددها القانون الدوىل    منظومة حقوق وما يقابلها من اليى 
امج ف   والير

  بأن اإلجراءات 
  مجال تغير المناخ وتقص 

امات الدول ف  امات حقوق اإلنسان تنطبق عىل أهداف واليى  واليى 

 
ً
  أن تركز عىل حماية حقوق أشد الشخاص ضعفا

اخ. ومبادئ حقوق  غير المن حيال تالمتعلقة بالمناخ ينبغ 

  التنمية وصكوك أخرى تدعو إىل أن تكون هذه اإلجراءات المتعلقة 
  إعالن الحق ف 

اإلنسان المنصوص عليها ف 

. واتفاقية المم المتحدة اإلطارية بشأن تغير  
ً
بالمناخ فردية وجماعية عىل السواء وأن تفيد أشد الشخاص ضعفا

ىل إجراءات منصفة متعلقة بالمناخ تتطلب من الدول أن تتصدى لتغير الحاجة إالتفصيل المناخ تتناول بمزيد من 

كة، وإن كنت متباينة، ولقدرات كل دولة لك  تفيد الجيال الحالية والمقبلة.  اماتها المشيى  الليى 
ً
 المناخ وفقا

  ذلك دعم ما
، بما ف  امات القائمة الخاصة بالدول وجود تعاون دوىل    كنولوخر  و ىل  ودعم ت وتتطلب االليى 

دعم ف 

مجال بناء القدرات، لتحقيق تنمية منخفضة الكربون وقابلة للتكيف مع المناخ ومستدامة، مع خفض انبعاثات 

  الوقت نفسه. وال تستطيع الدول تعزيز االستدامة وضمان مساءلة جميع الجهات 
 بشعة ف 

ً
غازات الدفيئة أيضا

  تتحمل الواجبات عن أفعالها إال 
  اإلجراءات والسياسات المتعلقة بالمناخ وتمكير   وق اإلنسابإدماج حقالتى

ن ف 

  رسم السياسات. وسيعزز هذا، بدوره التوافق واتساق السياسات والتمتع بجميع حقوق 
الناس من المشاركة ف 

  أن يكون هذا النهج جزًءا من أي تدابير للتكيف مع تغير المناخ أو للتخفيف من وطأت
زيز ه، مثل تعاإلنسان. وينبغ 

ها.   مصادر  الطاقة البديلة، ومشاري    ع الحفاظ عىل الغابات أو زراعة الشجار، ومخططات إعادة التوطير  وغير

  تصميم هذه المشاري    ع وتنفيذها. 
، ف    أن يشارك الفراد المتأثرون والمجتمعات المحلية المتأثرة، دون تميير 

وينبغ 

  أن تتعاون الدول للتصدي لآلثار الع
  جميع أنحاء العالم  ير المناخالمية لتغوينبغ 

عىل التمتع بحقوق اإلنسان ف 

 .  بطريقة تشدد عىل العدل واإلنصاف المناخيير 

ات المناخية ضمن اهداف التنمية المستدامة    مكافحة التغيير

الهداف أهداف التنمية المستدامة، والمعروفة كذلك باسم عىل وضع عدد من  2000اتفق العالم عام 
ىه  دعوة عالمية للعمل من أجل القضاء عىل الفقر وحماية كوكب الرض و  االلفية،داف او اه العالمية

 .وضمان تمتع جميع الناس بالسالم واالزدهار

  تحقيق الهداف اإلنمائية لأللفية 
وتستند هذه الهداف السبعة عشر إىل ما تم احرازه من نجاحات ف 

اة االقتصادية، وتعزيز غير المناخ، وعدم المساو كذلك مجاالت جديدة مثل ت(، كما تشمل 2000-2015)
 .االبتكار، واالستهالك المستدام، والسالم، والعدالة، ضمن أولويات أخرى
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ابطة    معالجة قضايا ترتبط بشكل وثيق  -الهداف ميى
  تحقيق هدف بعينه ف 

وغالبا ما يكمن مفتاح النجاح ف 
 .بأهداف أخرى

  أهد
اكة وبشكل اف التنمية المستدامة الوتقتص  عمىل  حتى يمكننا اليوم اتخاذ الخيارات عمل بروح الشر

الصحيحة لتحسير  الحياة، بطريقة مستدامة، لألجيال القادمة. وىه  توفر مبادئ توجيهية وغايات واضحة 
  يواج

 .العالم بأشه ها هلجميع البلدان لك  تعتمدها وفقا لولوياتها مع اعتبار التحديات البيئية التى

التنمية المستدامة جدول أعمال شامل. وىه  تعالج السباب الجذرية للفقر وتوحدنا معا  دافأه وتمثل
 .إلحداث تغيير إيجانر  لكل من البشر والكوكب

  إن "دعم خطة عام 
هو أولوية قصوى  2030وقالت هيلير  كالرك مديرة برنامج المم المتحدة اإلنمان 

نامج ا ،" بالنسبة لير  
المستدامة توفر لنا خطة وجدول  وأضافت "إن أهداف التنميةلمم المتحدة اإلنمان 

  تواجه عالمنا مثل الفقر وتغير المناخ والرصاعات. 
كير  لمعالجة بعض التحديات الملحة التى

أعمال مشيى
ة والقدرات الالزمة لدفع عجلة التقدم والمس   بالخير

  دعم ويتمتع برنامج المم المتحدة اإلنمان 
اعدة ف 

 طريق التنمية المستدامة". البلدان عىل 

  تقرير تقييمها الخامس )  أكدت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخكما 
(، أن تغير المناخ 2014ف 

. وقد حدد التقرير زيادة تواتر الظواهر  ية المنشأ ىه  سببه الرئيس    وأن انبعاثات غازات الدفيئة البشر
حقيقى

وارتفاع مستويات سطح البحر والفيضانات وموجات الحرارة والجفاف  الطبيعية، ة البالغة الشدة والكوارثالجوي

والتصحر ونقص المياه، وانتشار المراض المدارية والمراض المحمولة بالنواقل، باعتبارها بعض اآلثار الضارة 

  جميع أنحاء  التمتع الكامل والفعال للتغير المناخ. وهذه الظواهر تعرض للخطر بشكل مباشر وغير مباشر 
لناس ف 

  الحصول عىل المياه وخدمات   العالم
  الحياة والحق ف 

  ذلك الحق ف 
بمجموعة منوعة من حقوق اإلنسان، بما ف 

  الثقافة 
  تقرير المصير والحق ف 

  السكن والحق ف 
  الصحة والحق ف 

  الغذاء والحق ف 
الرصف الصح  والحق ف 

  التنمية. 
 والحق ف 

   غير المناخ يتحملهاآلثار السلبية لتكما ان 
ا بشكل غير متناسب الشخاص والمجتمعات المحلية الذين يعيشون ف 

حاالت حرمان بسبب الجغرافيا أو الفقر أو نوع الجنس أو السن أو اإلعاقة أو الخلفية الثقافية أو اإلثنية، ضمن 

  انب
 أقل إسهام ف 

ً
ها من السباب، والذين أسهموا تاريخيا وص، فإن ئة. وعىل وجه الخصعاثات غازات الدفيغير

  الساحلية المنخفضة 
  دول بكاملها، الذين يشغلون الراض 

الشخاص والمجتمعات المحلية، وحتى الموجودين ف 

ها من النظم اإليكولوجية الهشة والمناطق    القاحلة، وغير
والتندرة والمنطقة المتجمدة الشمالية والراض 

 لشد المخاطر من تغير المناخ. والبقاء، يتعرضون مدون عليها للسكن المعرضة للخطر، ويعت

    عالميةحقوقية ير المناخ ..كارثة ي تغ

 لدرجة تغير المناخ 
ً
 تبعا

ً
 ضخما

ً
  يسببها تغير المناخ عالمية ومتعارصة وعرضة لن تزداد تزايدا

اآلثار السلبية التى

  نهاية المطاف. ومن ثم، فإن تغير ال
  تحدث ف 

ئمة عىل الحقوق. وقد مواجهة عالمية قا مناخ تلزم مواجهتهالتى

سغ مجلس حقوق اإلنسان وآليات اإلجراءات الخاصة التابعة له والمفوضية السامية لحقوق اإلنسان إىل توجيه  
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االنتباه من جديد إىل حقوق اإلنسان وتغير المناخ من خالل سلسلة من القرارات والتقارير والنشطة بشأن 

 حقوق اإلنسان إزاء تغير المناخ.  تباع نهج قائم عىلع، وبالدعوة إىل االموضو 

ة المفضية إىل انعقاد الدورة الحادية  ولذلك جاءت    الفيى
الرسائل الرئيسية للمفوضية السامية لحقوق اإلنسان ف 

ين لمؤتمر الطراف امات والمسؤوليات الساسية للدول والجهات ال والعشر   تسلط الضوء عىل االليى 
لخرى التى

  تتحمل 
اتها بالنسبة لالتفاقات والسياسات واإلجراءات الواجبات )بما ف  ذلك مؤسسات العمال التجارية( وتأثير

 المتعلقة بتغير المناخ.  

 وحددتها الرسالة بعدد من المحاور وىه : 

 التعاون الدوىل   -1

  اإلجراءات المتعلقة بالمناخ  -2
 ضمان اإلنصاف ف 

 بيقاته إنسان بفوائد العلم وتطضمان أن يتمتع كل  -3

ار العمال التجارية -4  حماية حقوق اإلنسان من أرص 

 ضمان المساواة وعدم التميير   -5

ة  -6  ضمان المشاركة المجدية والمستنير

  درجات الحرارة الوسطية. ورغم 
إن مناخ كوكبنا يتغير عىل مدار الزمن الجيولوخر  مع حصول تقلبات ملحوظة ف 

ة بشعة أ ذلك، ترتفع درجة الحرارة    هذه الفيى
ية ىه   كير من أي أوقات ماضية. ف  ا أن البشر وقد أصبح جليًّ

  إطالق غازاٍت تحبُس الحرارة 
  بتسببها ف 

  القرن الماض 
   -المسؤولة عن معظم ارتفاع درجات الحرارة ف 

وىه  التى

  العادة بغازات الدفيئة أو االحتباس الحراري
لك من بالطاقة. ونحن نقوم بذ إلمداد حياتنا الحديثة -يشار إليها ف 

  تدفع لحدوث التغير خالل حرق الوقود 
، وغير ذلك من النشاطات التى  

الحفوري، والزراعة، واستخدام الراض 

  أعىل مستوياتها من أي وقت مص  عىل مدار العوام ال  
. إن غازات الدفيئة ىه  ف   

ة. ويعتير   800000المناخ  الخير

 لنه ياالرتفاع الشي    ع لدرجة الح 
ً
ا بالنسبة للكائنات الحية تعجز عن غيرّ مناخنا بمعدٍل شي    رارة هذا مشكلة

ًّ
ٍع جد

ا أحداث الطقس  
ً
  ال يتعلق فقط بدرجات الحرارة المرتفعة، بل يشمل أيض

التكّيف معه. إن التغير المناخ 

ية، ومواطن الح  ا الشديدة، وارتفاع مستويات البحار، وتغير تعداد كائنات الحياة الير
ً
يوان والنبات الطبيعية، وطيف

ات ا  لخرى. من التأثير

 أن و 
ْ
  الغالب: إذ

ا طاغًيا عىل أن ارتفاع درجة حرارة الرض هو من صنع اإلنسان ف  من  ٪97هناك إجماًعا علميًّ

أي  -علماء المناخ توصلوا إىل هذا االستنتاج. إن أحد أكير المسّببات إىل حد بعيد هو حرق الوقود الحفوري 

  أوكسيد الكربون  -وهو ما زاد تركير  غازات الدفيئة  -الفحم والغاز والنفط 
  غالف أرضنا الجوي. وهذا  -مثل ثان 

ف 

  واقع 
  للزراعة، يسّبب ارتفاع متوسط درجة حرارة كوكبنا. وف 

النشاط، المقرون بأنشطة أخرى مثل تمهيد الراض 

نير  من الصلة بير  غازات 
ّ
  كوكب الرض، بنفس قدر المر، فإن العلماء متيق

الدفيئة وارتفاع درجات الحرارة ف 

نهم من الصلة بير  التدخير  وشطان الرئة. لكن هذه ليست استنتاًجا تم التوصل إليه مؤخًرا. فالمجتمع العلم   
ّ
تيق

 دأب عىل جمع ودراسة البيانات بشأن هذا طيلة عقود. 
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 فعال 
ً
  باتت محسوسة

 سوًءا. فقد بلغ االحتباس الحراري لألرض نحو اآلن، غير إن آثار التغير المناخ 
ُ
داد  أنها سيى 

درجة مئوية واحدة فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية. فكل نصف درجة )أو حتى أقل من ذلك( من 

 بآثا
ٌ
 واحدة

ٌ
  حسباننا أنه ال توجد قائمة

ر االحتباس الحراري لألرض لها أهميتها. ومن الهمية بمكان أن نضع ف 

ا أن موجات ارتفاع الحرارة سوف تحصل عىل نحٍو أكير  التغير 
ًّ
  يمكن أن تكون شاملة. فمن المرجح جد

المناخ 

  الكثير من النحاء. كما 
 وتواتًرا ف 

ً
ِل المطار الغزيرة أكير شدة ـْ ط

َ
ه أطول، وتصبح وقائع ه تكّرًرا وستستمر لفيى

حّمض، وسيستمر 
َ
ت ـَ  وت

ً
لبحر العالم  الوسط  باالرتفاع. وكل هذا سيكون  مستوى ا ستظل المحيطات تزداد حرارة

 . ٌ مدّمٌر عىل حياه البشر  له، وقد بدأ يكون له بالفعل، تأثير

ين     أكتوبر/تشر
  أكير وضوًحا مع تقريٍر مهم أصدرته، ف 

لقد أضحت الحاجة الملحة إىل مواجهة التغير المناخ 

  العا2018الول عام 
  تق، الهيئة العلمية الرائدة ف 

، وىه  "الهيئة الحكومية الدولية المعنية  لم ف   
ييم التغير المناخ 

ب االحتباس الحراري المدمر لألرض، يجب أال نصل إىل درجة 
ّ
بتغير المناخ". وتحذر الهيئة من أنه بغية تجن

  أقل الحدود أال ن -ونصف الدرجة المئوية فوق مستويات درجات الحرارة ما قبل الثورة الصناعية 
تجاوز أو ف 

ك. ويحدد التقرير الفروق الضخمة بير  السيناريوهات الخاصة بالوصول إىل درجة ونصف مئوية ودرجتير   ذل

 من ارتفاع متوسط درجات الحرارة العالمية إىل درجة ونصف مئوية، تقول "الهيئة 
ّ
. وبالعمل عىل الحد مئويتير 

 :
ً
 الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ" إنه يمكننا مثال

  آن مًعا بما يصل إىل عده مئات من أن نخفض 
عدد الشخاص المعرضير  لمخاطر متعلقة بالمناخ وللفقر ف 

 ؛2050الماليير  بحلول عام

 ماليير  شخص من المخاطر المتعلقة بمستويات سطوح البحار؛ 10أن نحم  

  بنسبه تبلغ 
 25واحد من كل  إىل شخص ٪، أو  50أن نخفض نسبة سكان العالم المعرضير  لزيادة اإلجهاد المان 

 شخًصا عىل هذا الكوكب. 

ا واضًحا  ا نهائيًّ
ً
وربما الهم من ذلك أن تقرير "الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ" قد منح العالم موعد

 يجب بحلول عام 
ْ
خفض انبعاثات غازات الدفيئة بمقدار النصف من مستوياتها لعام  2030لتجنب الكارثة: إذ

جنب الوصول إىل درجة ونصف مئوية، لذا يجب عىل حكوماتنا اتخاذ خطوات فورّية اآلن لتغيير حتى نت 2010

  قد تكون لها 
 االعتماد عىل التقنيات المكِلفة التى

َ
  سنتخذها لفعل ذلك، زاد

مسار الحداث. فكلما طالت المدة التى

 عىل حقوق اإلنسان. لقد أخير المير  العام لألمم
ٌ
يس الدول أنه عليها أن تحدد   المتحدة آثاٌر ضارة أنطونيو غوتير

ا ذات مصداقية، بحلول عام 
ً
، لوقف زيادة االنبعاثات الغازية، وإال "فإننا نجازف بأن تفوتنا النقطة 2020أهداف

  
  الجامح، مع عواقب وخيمة عىل الناس وكافة المنظومات الطبيعية التى

ُب التغيرّ المناخ 
ّ
  يمكننا عندها تجن

 التى

 عىل البقاء أحياء".  تساعدنا 

ام حقوق اإلنسان. وللوفاء بهذه المسؤولية، يجب عىل كما  كات التجارية كذلك مسؤولية احيى تقع عىل عاتق الشر

ات السلبية.  كات أن تقّيم اآلثار المحتملة لنشطتها عىل حقوق اإلنسان، وأن تتخذ إجراءاٍت لمنع وقوع التأثير الشر

كات كذلك اتخاذ تدابير لمعالجة ه االستنويجب عليها أن تعلن هذ تاجات وأي إجراءاٍت وقائية. ويجب عىل الشر

ها من الجهات    تسهم فيها، سواٌء بنفسها أو بالتعاون مع غير
  تتسبب بها أو التى

انتهاكات حقوق اإلنسان التى

  تلحق بحقوق اإلنسان نتيجة التغير الم
ار التى . الفاعلة. وتشمل هذه المسؤوليات الرص   

 ناخ 
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ات المناخية األ ار الصحية للتغيير  ض 

كشفت منظمة الصحة العالمية أن تغير المناخ يرص  بصحة اإلنسان مع معاناة المزيد من الشخاص من اإلجهاد 

  ذلك المالريا. 
  ينقلها البعوض بما ف 

 الحراري وأحوال الطقس القاسية والمراض التى

  المرتبطة بالرعاية الصحيتعتير المراض الُمعدية و 
 ف 
ً
  تهدد سالمة المرض  تواترا

ة أكير الحداث السلبية التى

ق االوسط  جميع أنحاء العالم ات البيئية واالمراض المنقولة    تحديدا،وف  الشر ايد بالتغيير  
كما انها تتأثر بشكل ميى

ين  ٪ من المرض  الذ15٪ إىل 5حواىل  وحسب تقرير لمنظمة الصحة العالمية فان ؛ من الحيوان اىل االنسان 

  أي وقت من الوقات.  
 ُمعدية مرتبطة بالرعاية الصحية ف 

ً
دخلوا إىل مستشفيات العناية الفائقة اكتسبوا أمراضا

ُ
أ

  البلدان النامية.  20إىل  2وإن خطر اكتساب العدوى أعىل ب  
 مرة ف 

ق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية واحد من أعىل تو  ولدى رتبطة بالرعاية اترات المراض المعدية المإقليم شر

  
  عدة بلدان ف 

  العالم؛ فقد تم اإلبالغ عن انتشاٍر لألمراض المعدية المرتبطة بالرعاية الصحية ف 
الصحية ف 

اوح من    مجال الرعاية الصحية  18٪ إىل 12اإلقليم ييى
٪. كما أن عبء المراض المعدية السارية بير  العاملير  ف 

  اإلقليم بسبب ممار مرتفع إىل حد  
 سات الرعاية الصحية غير اآلمنة. كبير ف 

  تعزى إىل المراض المعدية المرتبطة بالرعاية 
ة من المراض المعدية والوفيات التى وعىل الرغم من أن نسبة كبير

حتها الصحية يمكن الوقاية منها، وعىل الرغم من أن التدخالت ذات التكلفة المنخفضة للوقاية من العدوى ومكاف

، وذلك نتيجة لعدة عوامل، منها: متوفرة، فإن التقدم ا
ً
  هذا المجال ال يزال بطيئا

 لمحَرز ف 

  مجال الرعاية الصحية بالممارسات المعيارية لمكافحة العدوى -
ام العاملير  ف   

 . ضعف مستوى اليى

  أماكن تقديم الرعاية الصحية -
 .  الممارسات السلوكية الخطرة للمرض  والزوار ف 

  مجال الرعاية الصحيةمستوى فهم وتنفيذ برامج الوقضعف  -
 .  اية من العدوى ومكافحتها ف 

نامج  -   حال وجوده  -عدم ترابط الير
ه من خدمات وتدخالت الصحة العامة.  -ف   مع غير

ات المناخية عىل مرص  :   أثر خطر التغيير

ات ا ات التغير  الدول المعرضة للمخاطر الناتجة عن تأثير
ل العالم لمناخية، رغم أنها من أقل دو تعد مرص من أكير

  إسهاما 
من إجماىل  انبعاثات العالم، طبقا للبيانات  ٪0.6انبعاثات غازات االحتباس الحراري عالميا، بنسبة  ف 

  إطار قيام  الواردة
باإلبالغ الخير لمرص حول حجم انبعاثات الغازات المسببة لالحتباس الحراري والذي حدث ف 

  وقعت عليها مرص عام ية المم المتحدة اإلطارية لمرص بتنفيذ اتفاق 
، وكذلك بروتوكول  1994تغير المناخ التى

  عام 
 .2005كيوتو، الذي صدقت مرص عليه ف 

ات المناخية بشكل مباشر    و تهدد التغيير
بسبب موت النباتات، بجانب شح المياه، وانتشار ف  مرص المن الغذان 

 الوبئة. 

ا، والتهديد بارتفاع مستوى  3000تمتد عىل نحو  ها لن شواطئ كما ان هناك مخاوف من
ً
ق  وشر

ً
، شماًل كيلوميى

  حال ارتفع مستوى البحر المتوسط بير  ميى إىل ميى ونصف، سيغرق تقريبا نصف 
، فق  سطح مياه البحر خطير

 الدلتا وحتى طنطا". 
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دول أن مرص من أكير الآخر تقرير تقييم  صادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، سجل 

  معرضة للتبدل، وهو ما 
  العالم، حيث أن دلتا نهر النيل مهدد بالغرق، وأحزمة النظام المناخ 

المعرضة للخطر ف 

 يؤثر عىل جغرافيا الزراعة والصحراوات". 

ة إىل تدمير المحاصيل الزراعة تواجه مشكلة  ارتفاع درجات الحرارة ؤدي يسفيما يخص الزراعة و  النباتات ، فكبير

الحيوانات باعتبارها ال تتحرك فتكون عرضة أكير للتأثر من الموجات الحرارية والصقيع والعواصف  تختلف عن

  تؤدي إىل هالك المحاصيل الزراعية". 
ابية والمطار، والتى  اليى

اتيجية من وتعان  مرص من خلل  ة من المحاصيل االسيى ، حيث تستورد مرص كمية كبير  
  المن الغذان 

الخارج، ف 

ا، وبالتاىل  لو حصل أي خلل من استهالكها من دول روسيا وأوكرانيا وروماني ٪50مح مرص تستورد محصول الق

  عام   عليها أو لدى تلك الدول ستؤثر يها لد
عندما ارتفعت درجات الحرارة وأثرت سلًبا عىل  2010كما حدث ف 

ان التجاري والمن   للدولة".  اإلنتاجية، وهذا يؤثر بالطبع عىل المير 
 الغذان 

اتيجية حيث تنفذ    وتوسعت مرص ف  برامج حماية الزراعات االسيى
وع ف  انية  4مشر ماليير  دوالر  7محافظات بمير 

  فهم مخاطر تغير المناخ عليهم وكيفية مواجهتها، باإلضافة 
من صندوق التكيف مع المناخ، لمساعدة الفالحير  ف 

شيد استهالك المياه، وت وعات ليى  ر، ونشر المحاصيل المقاومة للحرارة والجفاف". سوية المياه باللير  إىل مشر

باتفاق وطالبت  كير من درجة ونصف مئوية،مخاطر زيادة درجة حرارة الرض أمرارا من قد حذرت مرص وكانت 

ورة التوصل التفاق  حد من يضمن تحقيق هدفا عالميا ي دوىل  عادل وواضح فيما يتعلق بالحفاظ عىل المناخ ورص 

   وطالبت االنبعاثات الضارة، 
  مساهماتها الطموحة لمواجهة التغير المناخ 

المجتمع الدوىل  بدعم جهود مرص ف 

ات المناخ وتوفير  كير  عىل الدول النامية فيما يتعلق بتغيير
ات المناخية   100واليى مليار دوالر سنوًيا للتصدي للتغيير

 ، ومضاعفته بعد ذلك. 2020بحلول عام 

  كانت أهم بنودها  194للمناخ" ضمن ت مرص عىل اتفاقية "باريس وقعكما 
دولة أخرى وقعت عىل االتفاق، والتى

"، بالقياس عىل عرص ما  تعهد المجتمع الدوىل  بحرص ارتفاع درجة حرارة الرض وإبقائها "دون درجتير  مئويتير 

 رجة مئوية. د 1.5قبل الثورة الصناعية، وبمتابعة الجهود لوقف ارتفاع الحرارة عند 

ية نفسها بالسغ  لتقليص انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة االحتباس الحراري، مع اتخاذ قوتعهدت االتفا

  الطاقات البديلة وإعادة تشجير الغابات، والسغ  لوضع 
إجراءات محددة للحد من استهالك الطاقة واالستثمار ف 

 سنوات للتعهدات الوطنية.  5آلية مراجعة كل 

ات المناخية اهتماما ضمن الموضوعات ب التوقيع عىل االتفاقيات إىل جان المهتمة بهذا الشأن، نالت قضية التغير

م الشيخ،    شر
  للشباب، ف 

  المؤتمرات الوطنية للشباب، حيث اهتم المؤتمر الوطت 
المطروحة للمناقشة ف 

ه عىل   مرص. بمناقشة مستقبل تغير المناخ بالعالم وتأثير

ات المناخية  خطة مرص  وتتضمن  عدة محاور أهمها: لمواجهة التغير

ات المناخية.  -   الحفاظ عىل نوعية البيئة، والحد من مسببات التغير
 التعاون مع المجتمع الدوىل  ف 
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رفع الوع  العام بالظاهرة وأبعادها االقتصادية والتعامل معها، وتفعيل برامج مشاركة الجمعيات والمنظمات  -

 غير الحكومية. 

ات المناخية، شملت:  تخذت مرص عدة تدابير للتعاملفيما ا  مع قضية التغير

ات المناخية وإصدار قانون البيئة رقم    كل  1994عام  4التصديق عىل اتفاقية المم المتحدة للتغير
والمشاركة ف 

ات المناخية.   المؤتمرات وحلقات العمل الدولية المتعلقة بالتغير

، وتشتمل  2005ية التنمية النظيفة عام " وتشكيل اللجنة الوطنية آللعىل بروتوكول "كيوتو  كما صدقت مرص 

 عىل المكتب المرصي والمجلس المرصي آللية التنمية النظيفة.  

   
وعات عديدة ف  وعات تحسير  كفاءة الطاقة من خالل وزارة الكهرباء بعمل مشر وتعمل مرص عىل تشجيع مشر

وعات لحماية  الحيوية"، -المائية  -شمسية ال -مجال الطاقات الجديدة والمتجددة "الرياح  مع تنفيذ مشر

كاء التنميالشواط  من خالل وزارة الموارد المائية والري، وإنشاء معاهد البحوث المختصة بالتعاو  ة كما ن مع شر

وعا بتمويل من    تنفذ مرص مشر
  تتسبب ف 

، وتحديد النقاط التى الغرق،  مرفق المياه العالم  لرسم خط الشاط 

قية مثل بور    المناطق الشر
 سعيد وكفر الشيخ ورشيد ودمياط". وهذا ف 

وع  31.4، يموله صندوق المناخ الخرص  بمنحة تقدر ب  2019عام سنوات، بدأ  7ضخم مدته  وتم إطالق مشر

وع بقيمة  مليون جنيه، وذلك من أجل إنشاء حمايات للمناطق  170مليون دوالر، فيما تدعم مرص المشر

 ددة، ووضع خطة إلدارة متكاملة للسواحل". المح

  الحد من ارتفاع متوسط درجة حرارة الرض، عير كما تسغ الحكومة 
للحد من االنبعاثات للمساهمة ف 

  أسوان ينتج 
وع للطاقة الشمسية ف  وعات الطاقة المتجددة، حيث تعمل الحكومة عىل مشر ميجا وات  1.8مشر

وع صندوق ا إلضافة إىل مشاركة مالية من مليون دوالر، با 153لمناخ الخرص  بقيمة سنوًيا، يمول هذا المشر

 القطاع الخاص". 

  خليج الزيت، وسالسل جبال البحر الحمر بالزعفرانة، للتحول من اىل  باإلضافة
وعات لطاقة الرياح ف  مشر

شيد  وعات ليى   النقل والصناعة، باإلضافة إىل مشر
الطاقة، بداية من  استخدام المازوت إىل الغاز الطبيغ  ف 

لية وحتى  كات الصينية  الدوات المي   ا مع إحدى الشر
ً
 السيارات الكهربائية، حيث وقعت الحكومة مؤخًرا عقد

  مرص".  200لتجميع 
  ف 
 أتوبيس كهربان 

  عدة محافظات كما 
ا، لتقليل االنبعاثات الحرارية، مثل إنشاء مسارات للعجل ف 

ً
تشمل تغير السياسات أيض

ها من اإلجراءات". وجامعات، و   غير

  قائمة دليل الداء لتغير المناخ لعام مرا  خمسةمرص قفزت 
  المركز  2019كز ف 

دولة،  57من أصل  24لتحل ف 

  انتهجتها 
تضمنها التقرير عىل مستوى العالم بعد حجب المراكز الثالثة الوىل، وذلك بفضل السياسة الوطنية التى

ات المناخي ة الماضية. مرص للتصدي لثار التغير  ة خالل الفيى

 
ً
  أعدها دليل أداء تغير المناخ للدراسة  وطبقا

نقطة لتواصل  57.49، حصلت مرص عىل مجموع نقاط 2019التى

ات المناخية.   مرص التقدم بير  دول العالم بخطتها الواعدة لمواجهة أثار التغير
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ا فرعيا لقياس التقدم ا 14ويتكون دليل الداء لتغير المناخ من    مؤشر
ات  4لمحقق ف  مجاالت ذات صلة بالتغير

: انبعاثات غازات االحتباس الحراري، والطاقة الجديدة والمتجددة، واستخدام الطاقة، والسياسات ال مناخية وىه 

 المناخية. 

  
 جعلها تدخل ضمن قائمة الدول مرتفعة الداء حيث أحرزت نجاحا ف 

ً
 ملحوظا

ً
وأظهر الدليل تحقيق مرص تقدما

  مجال  33مركز الخامس فيه محققة ات غازات االحتباس الحراري باحتاللها المجال انبعاث
نقطة كما تقدمت ف 

  شملها التقرير. 
 استخدام الطاقة باحتاللها المركز الثامن ضمن الدول التى

ات المناخية، حيث وقعت عىل  اتفاقية المم و    تعاملت مع ظاهرة التغير
تعد مرص من أوائل الدول العربية التى

ات المناخية    عام  UNFCCCالمتحدة اإلطارية للتغير
  عام 1992ف 

 . 1994، كما صدقت عليها ف 

ات المناخية بجهاز شئون البيئة   . 1996·        إنشاء وحدة التغير

ات المناخية ·        تم ت  . 1997شكيل اللجنة الوطنية للتغير

  عام 
  عام  1999·        قامت مرص بالتوقيع عىل  بروتوكول كيوتو ف 

 . 2005، كما صدقت عليها ف 

  مرص  دأتبكما 
رعة بالصوب الزراعية اجراءات تطهير  ف  ات مرص الشمالية، وقبلها افتتح مساحات مي   بحير

وعات تحويل السيارات من الوقود صح وآمن للم طبيغ  لتوفير غذاء  ، باإلضافة إىل مشر إىل  العاديرصيير 

اتيجية استبدال الالطبيغ  الغاز  سيارات ووسائل المواصالت ، ومبادرة دراجة لكل مواطن والقائمة عىل اسيى

 .  الملوثة بأخرى صديقة للبيئة، وىه تساعد أيضا عىل تحسير  الصحة العامة

قادة الدول الصناعية ، وطالبت مرص بقضية البيئة كما يظهر بشكل جىل اهتمام القيادة السياسية المرصية 

ى  ر ال لنها افريقيا  إلنقاذ بالتحرك الكير التحرك وفق مبدأ دعت اىل  رة، و كير من آثار تلك الظاهالمترص 

كة متباينة العباء"، مع توفير التمويل المستدا
م والمناسب للدول النامية لمواجهة تلك "المسؤولية المشيى

 الظاهرة، لن المواجهة تفرض أعباًء مالية إضافية عىل الدول اإلفريقية. 

"، للحفاظ عىل التنوع كما انضمت  لتعزيز التناغم بير   مبادرةكما اطلقت ، البيولوخر  مرص إىل ميثاق "مييى 
، وإيجاد مقاربة متكاملة للتعامل مع البيولوخر  لتنوع اتفاقيات "ريو" الثالث، المعنية بتغير المناخ والتصحر وا

  ، واآلثار السلبية لتغير المناخ وتدهور البيولوخر  فقدان التنوع 
مرص ودول االتحاد فضال عن انخراط ، الراض 

  
   اإلفريقى

  كافحة مخلفات البالستيك م ف 
يعات الوطنية والدولية  ف  المحيطات، والعمل عىل ضبط التشر

  ة، مع مطالبة العالم بالتعاون مع إفريقيا لتعزيز المواجه
توفير التكنولوجيات الالزمة للتعامل مع للنفايات  ف 

 غير المتحللة بيولوجيا مثل البالستيك. 

  مقاربة الشاملة تلك ال
  تشير إىل تغير جاد  الدوىل  قضية البيئة بشقيها المحىل ل مرص قدمها  التى

تعاط مرص  ف 
ات المناخية مع قضية البيئة ومكافحة التغي واستعدادها للتعاون مع اليات االمم المتحدة لوقف خطر ، ير

 تفاقم ازمة المناخ . 
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  التوصيات: 

وس كرونا من الصير  اىل عدد من دول العالم ان  -1 تصدر منظمة الصحة تفرض تطورات انتقال فير
العالمية انذارا عالميا من المرض وما يستلزمه ذلك من اجراءات خاصة للحد من انتقاله بير  

ي مصل مضاد  إليجاد  الدوىلي التعاون  البشر حول انحاء العالم ، مع تكثيف
 
اقرب وقت قبل ان  ف

 الوضع .  يتفاقم
للتخلص من لة توعويه حم إطالقلمواجهة انتقال االمراض المعدية مع  ةوضع خطة عاجل -2

ي العادات السيئة 
ام بقواعد  الت  ورة االلي   تساعد عىل انتشار تلك االمراض والتوعية برص 

 الشخصية. النظافة 
بة لالحتباس الحراتتعاون دول العالم من اجل  أن -3

ّ
ري إىل الصفر خفض انبعاثات الغازات المسب

ي للدول األغت  فع 2050بحلول عام 
ل ذلك عىل نحو أرسع. وبحلول عىل أبعد تقدير. وينبغ 

ي عام 2030عام 
 
ي العالم إىل نصف مقدارها ف

 
، يجب أن يصل مقدار االنبعاثات الغازية ف

2010. 
ة  -4 ي عىل الدول الغنية مساعده الدول الفقير

 
ار ومخاطر  ف ات المناخية لتكلفتها مواجهة اض  التغيير

ة  ي العالية عىل الدول الفقير
كافحة للفقر وهو ما قد يؤثر عىل  تعان  من ازمات تنموية وم الت 

ر عىل   الجميع. كفاءة المواجهة ووقوع الرص 
ي التوسع   -5

 
ات المناخية عىلمن اجل حمايتهم من  لألفراد ية الصحية برامج الرعا ف ات التغيير  تأثير

ها عىل  الحرارةارتفاع درجات الصحة العامة والتحسب لمواجهة   االنسان. وتأثير
ي بحث ال -6

 
  األعىل. تتكيف مع درجات الحرارة اعية زر محاصيل مرص عن  ف

ي االستمرار  -7
 
 الساحلية. البحار وحماية المدن  مياهجهود مكافحة ارتفاع منسوب  ف

ة مىل الخزان  -8 مراجعة اثيوبيا لموقفها من سد النهضة والتعاون مع مرص لمواجهة مخاطر في 
ها  ي وتأثير
 
ية ويعرض سكانها حالة تعرض النهر للجفاف وهو ما يؤثر عىل حصة مرص المائ ف

 العطش. لخطر 


