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 المقدمة 

البلدان  -تواجه مرص من  ي كثير 
ف  الحال  هو  المطالب  باخت   -كما  تلبية  محاولة  ي 

ف  صعبة  ارات 

للسكان ايدة  المي   و   والتوقعات  واالجتماعية،  واالقتصادية  السياسية  التحديات  ظل  ي 
الصحة ف  تعتير 

ي ال   األهمية بالنسبة للمرصيير  والقيادات السياسيةوالرعاية الصحية من الموضوعات ذات  
ة. ف   ونة األخير

تب عليه من زيادة معدالت    طبيعيةال عوامل فوق  الوتهاجم   ي الصحة، وما يي 
العامة والحق ف  الصحة 

ي تنتقل  ااإلصابة باألمراض والوفيات الناجمة عن موجات الحر واألع 
صير والجفاف وانتشار األمراض الت 

ي الذي  عن طريق  
ات والمياه، باإلضافة إىل زيادة شدة األمراض المزمنة الناتجة عن التلوث البيت  الحشر

 يمهد لألمراض الرئوية. 

ي مجاالت  
ة ف  الخمسير  األخير الذي أحرز عىل مدى األعوام  التقدم  المناخ بنسف  أزمة  الصحة  وتهدد 

 و   العالمية
 
ي أوساط الفئات  ا بزيادة توسيع أالتنمية والحد من الفقر، وتهدد أيض

ي الصحة ف 
وجه التفاوت ف 

منها زيادة   ،ا عىل تحقيق التغطية الصحية الشاملة بطرق شت  ا سلبي  السكانية وفيما بينها. وهي تؤثر تأثير  

ي   تعقيد األعباء الحالية لألمراض ومفاقمة الحواجز القائمة أمام إتاحة  
ي األوقات الت 

الخدمات الصحية ف 

 . تشتد فيها الحاجة إليها 

ي الصحة قد    إن فساد 
ي التعليم أو العمل، أل نسان االتمتع بحقوق اإل   يخلفالحق ف 

خرى، مثل الحق ف 

اف  ،والعكس صحيح للتجزئةإل حقوق  قابلة  وغير  ومتشابكة  ابطة 
مي  المناخية    . نسان  ات  التغير وتعتير 

ي الصحة، حيث التلوث واال 
ي الحق ف 

ي تؤثر بشكل ما ف 
ات الت  نبعاثات الضارة  بجميع صورها من المتغير

ها.  ة وِحدة الظواهر المناخية المتطرفة وغير  وارتفاع درجات الحرارة وتزايد وتير

ات المناخية ات التغير ي مرص   رغم أنه تتضح تأثير
ي   ف 

ي المجال االقتصادي وبشكل خاص ف 
ة ف  بصورة كبير

ي ندرة الموارد الطبيعية الالزمة لجودة الزراعة ومنها الصناعة 
، حيث تسبب ف  المجال الزراعي والسياحي

تب عليه تهديد المنظومة اإليكولوجية البحرية ومن ضمنها الشعاب    آكلالغذائية، وت  الشواط  مما يي 

ي ات المناخية تداعيات عىل الصحة العامةأن للتغير إال    ،المرجانية
وسات  ظل  ، خاصة ف  ي الفير

ومنها    تفشر

ي   قد تساهم
ا ف   . أو حىم الضنك أو المالريا أمراض الكولير

المناخية عىل   ات  التغير تأثير  التقرير  العامة  يتناول  ي مرص الصحة 
الصحة ف  ي 

ف  الحق  ح  ، من خالل شر

ات المناخية،    الدولية  يات، واالتفاقباالتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان وتداعيات التغير المتعلقة بالتغير

ي عىل الصحة
ي الصحة  المناح 

 عرض ال   العمة والحق ف 
 
ا اتيجياتبمرص، وأخير لتوفير    الدولة المرصية  سي 

ي نفس الوقت الرعاية الصحية الشاملة و 
ات المناخية    ف  ةللتصدي للتغير ي الونة األخير

ي تتمثل  ف 
ي ، والت 

ف 

اتيجية الوطنية لحقوق اإلنسان، و  ي مرص ا االسي 
ات المناخية ف  اتيجية الوطنية للتغير

 . 2050السي 
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ً
الأول اتفاقيات  :  ي 

 
ف الصحة  ي 

 
ف اإلنسان  حق  ي   الدوليةحقوق 

 
  الدستور   وف

 ي مص ال

و  األساسية،  اإلنسان  الصحة من حقوق  ي 
ف  الحق  اإلنسان يعد  العديد من حقوق  يتداخل مع 

ي الغذاء والسكن والعمل والتعليم والحياة وعدم التميير  والخصوصية والوصول إىل   مثل  األخرى
الحق ف 

ذلك  التعذيب وغير  الصحة  ،وبالتاىلي . المعلومات وحظر  ي 
ف  ا  الحق  تحتاج   إلنسانمن حقوق  ي 

  أن   الت 

ة بصورة إيجابيةتتدخل فيها الدول   . مباشر

ي الصحة مبادئ رئيسية 
ي الصحة دون    أي  عدم التميي     : ، وهي تحكمه  وللحق ف 

ضمان وحماية الحق ف 

ي يتم بها    المشاركةو   ؛لخإعاقة... جتماعي أو اال ال تميير  بسبب النوع أو السن أو المستوى ا 
فــي الطريقة الت 

ي تؤثر عىل الصحة هو  
إتخاذ القرارات بشــأن القضايــا المتعلقة بالصحة والتأثير عىل قــرارات الحكومة الت 

اإل  حقوق  من  م    حيث   المسائلةو ؛  نسانحق  تلي   أن  تضمن  ي 
الت  الفعالة  الرصد  وآليات  التدابير  وضع 

ي أن يكون للناس حرية الوصول إىل ا
ي الصحة، وينبغ 

ي حالة  لالحكومات بمعايير الحق ف 
ليات المناسبة ف 

 .نتهاكهااشعورهم أن حقوقهم قد تم 

ي الصحةو 
ي الحصول عىل مستوى معير    هذا الحقو   ، لكل فرد الحق ف 

من الصحة    يتصل بحق األفراد ف 

ا  عموم  للمجتمع  العامة  الصحة  من  معير   مستوى  بضمان  الدول  ام   
وبالي  الصحية  وتعرف والرعاية   .

ي الصحة بأنه  (WHO) منظمة الصحة العالمية  
حالة من الرفاه الجسدي والنفسي واالجتماعي  "الحق ف 

ي   الكامل
 بمجرد غياب مرض أو عاهة". فقط ال تتحقق الت 

الصحة   ي 
الحق ف  إطار  الحريات والحقوق عىل حد سواء ويدخل ضمن  الدول  تتضمن  أن  و   ،أن تكفل 

ي  
ي ذلك حريته الجنسية واإلنجابية، والحق ف 

ي صحته وجسده، بما ف 
ي التحكم ف 

الحريات حق اإلنسان ف 

ير رضاه.  بمأمن من التدخل مثل التعذيب أو الخضوع للمعالجة الطبية أو التجارب الطبية من غ أن يكون

المالئمة،  كما   الصحية  الرعاية  مرافق  إىل  والوصول  الصحية  الخدمات  الحصول عىل  إمكانية  تتضمن 

 
ً
 عن قيام الدول باتخاذ التدابير المالئمة المتعلقة بالمقومات االجتماعية واالقتصادية للصحة مثل فضل

  . والفقر  الغذاء والمياه والرصف الصحي وظروف العمل المنة والصحية واإلسكان

 

ي  -1
 
ي الصحة ف

 
 لحقوق اإلنسانتفاقيات الدولية اال الحق ف

ي اإلعالن العالىمي لحقوق اإلنسان  
لكل شخص  "  أن  عىل  (25)ة  د، تنص الفقرة األوىل من الما 1948فف 

ي لضمان الصحة والرفاهة له وألشته، وخاص
ي مستوى معيشة يكف 

عىل صعيد المأكل والملبس    ةحق ف 

ي 
ي ما يأمن به الغوائل ف 

ورية، وله الحق ف  والمسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات االجتماعية الرص 

ل أو الشيخوخة أو غير ذلك من الظروف الخارجة عن إرادته 
مُّ حاالت البطالة أو المرض أو العجز أو الي 

ي تفقده أسباب عيشه. 
 " والت 
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ي الصحة داخل    1965  دولية للقضاء عىلي جميع أشكال التميير  العنرصي االتفاقية الوأكدت  
عىل الحق ف 

ي جاء فيها: "5المادة )
تتعهد الدول األطراف بحظر التميير  العنرصي والقضاء عليه بكافة أشكاله،  ( الت 

ي  
، ف  ي

المساواة أمام وبضمان حق كل إنسان، دون تميير  بسبب العرق أو اللون أو األصل القومي أو االثت 

حق التمتع بخدمات الصحة العامة والرعاية  : "4،.... )ه(القانون، ال سيما بصدد التمتع بالحقوق التالية

 ." الطبية والضمان االجتماعي والخدمات االجتماعية

( المادة  الدوىلي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية12وتنص  العهد  تقر "  أن  عىل  1966  ( من 

التمتع بأعىل مستوى من الصحة الجسمية والعقلية   ي 
ي هذا العهد بحق كل إنسان ف 

الدول األطراف ف 

ي هذا العهد اتخاذها لتأمير  الممارسة  و"."  يمكن بلوغه
ي يتعير  عىل الدول األطراف ف 

تشمل التدابير الت 

ي المواليد ومعدل )أ( العمل عىلي خفض معدل م"  :الكاملة لهذا الحق، تلك التدابير الالزمة من أجل
وت 

  )ب( تحسير  جميع جوانب الصحة البيئية والصناعية،   ا،وفيات الرضع وتأمير  نمو الطفل نموا صحي  

)د( تهيئة   )ج( الوقاية من األمراض الوبائية والمتوطنة والمهنية واألمراض األخرى وعالجها ومكافحتها،

ي حالة المرض. ظروف من شأنها تأمير  الخدمات الطبية والعناية 
 "الطبية للجميع ف 

رقم  و العام  تعليقها  ي 
واالجتماعية  (  14)ف  االقتصادية  بالحقوق  المعنية  المتحدة  األمم  لجنة  قدمت 

ي الصحة وحمايته والوفاء به. كذلك  
ام الحق ف  اماتها باحي  والثقافية إرشادات مفصلة للدول بشأن الي  

ابطة واألساسية التاليةأشارت اللجنة إىل أن هذا الحق يتضمن السمات ا  : لمي 

ي من مرافق الرعاية الصحية العاملة العامة والفردية عىل كامل  ير توفالدول    فعىل   التوافر:  -
 العدد الكاف 

 
ً
فضل والمهنيير  أراضيها،  الطبيير   والموظفير    ، الصحي الرصف  ومرافق  المأمونة  المياه  توفير  عن   

ا،  
 
ا منصف  .والعقاقير األساسيةالمدربير  الذين يتقاضون أجر 

 

، وإمكانية الوصول    إمكانية الوصول:  - تتسم إمكانية الوصول بأربعة عنارص أساسية هي : عدم التميير 

المادي، وإمكانية الوصول بالمنظور االقتصادي، وإمكانية الوصول إىل المعلومات. إذ يجب أن يتمتع  

ا من كل شخص بإمكانية الوصول إىل المرافق والخدمات المرتبطة ب 
 
الصحة، السيما الفئات األكير ضعف

 
ً
 عن  غير أي تميير  بناء عىل أي من األسباب المحظورة. كما يجب أن تكون المرافق والخدمات فضل

ي المتناول المادي والمن. ويجب أن 
، ف  المقومات األساسية للصحة مثل مرافق المياه والرصف الصحي

المرافق والسلع الجميع من تحمل نفقات     يتمكن 
َ

ُيراع أن  بالصحة، عىل  المرتبطة   مبدأ والخدمات 

ة تحمل عبء نفقات صحية ال تتناسب   االنصاف لدى سداد المقابل المادي، مما ُيجنب األش الفقير

ي التماس المعلومات المتعلقة بالمسائل 
ا، يتعير  عىل الدول أن تكفل لكل شخص الحق ف  معها. وأخير 

 . غير أن ُيخل ذلك بشية البيانات الطبيةالصحية والحصول عليها ونقلها، من 
 

   المقبولية:  -
ً
م كل المرافق الصحية األخالق الطبية وثقافة األفراد والمجتمعات، فضل ي أن تحي 

 عن  ينبغ 

 .مراعاتها لمتطلبات الجنسير  ودورة الحياة
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العلمية والطبية وذات نوعية جيدة.   الجودة:  - الناحيتير   ي أن تكون المرافق الصحية مالئمة من 
ينبغ 

وهذا األمر يتطلب من جملة أمور أخرى، توفر العقاقير والمعدات الالزمة، وموظفير  طبيير  ماهرين،  

 ومرافق المياه والرصف الصحي المأمونة. 

ي    1979التميير  ضد المرأة  تفاقية القضاء عىل جميع أشكال  اشملت  قد  
ي الصحة ف 

المواد،   بعض الحق ف 

تتخذ الدول األطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء عىل التميير  ضد  ( عىل "12حيث تنص المادة )

ي ميدان الرعاية الصحية من أجل أن تضمن لها، عىل أساس المساواة بير  الرجل والمرأة، الحصول  
المرأة ف 

ي ذلك الخدمات المتعلقة بتنظيم األشة.  عىل خدمات الرعاية ال
وتضيف الفقرة الثانية من  صحية، بما ف 

ة ما بعد  أن "بنفس المادة   تكفل الدول األطراف للمرأة خدمات مناسبة فيما يتعلق بالحمل والوالدة وفي 

 " والرضاعة. الوالدة، موفرة لها خدمات مجانية عند االقتضاء، وكذلك تغذية كافية أثناء الحمل 

ي الفقرة الثانية )ب( (14نصت المادة )وفيما يخص المرأة الريفية، فقد 
تتخذ الدول األطراف جميع ": ف 

ي المناطق الريفية لكي تكفل لها، عىل أساس المساواة  
التدابير المناسبة للقضاء عىل التميير  ضد المرأة ف 

ي التنمية الريفية وتستفي 
ي بير  الرجل والمرأة، أن تشارك ف 

 .. د منها، وتكفل للريفية بوجه خاص الحق ف 

والخدمات  والنصائح  المعلومات  ذلك  ي 
ف  بما  المالئمة،  الصحية  العناية  تسهيالت  إىل  الوصول  )ب( 

 ." المتعلقة بتنظيم األشة

ي الصحة   1989اتفاقية حقوق الطفل  أما  
فقد تطرقت لعدة تدابير تتخذها الدول بشأن تأمير  الحق ف 

ا  فنصت  واإلدارية  "  عىل:   1(19)لمادة  لألطفال؛  يعية  التشر التدابير  جميع  األطراف  الدول  تتخذ 

أو   البدنية  ر أو اإلساءة  واالجتماعية والتعليمية المالئمة لحماية الطفل من كافة أشكال العنف أو الرص 

ي  
ذلك اإلساءة  العقلية واإلهمال أو المعاملة المنطوية عىل إهمال، وإساءة المعاملة أو االستغالل، بما ف 

( عليه، أو أي شخص  ي )األوصياء القانونيير 
ي رعاية الوالد )الوالدين( أو الوصي القانوت 

الجنسية، وهو ف 

 " آخر يتعهد الطفل برعايته. 

،  واالهتمام برعايتهم الصحية   المعاقير  دول التدخل لحماية األطفال  ( عىل واجب ال23)المادة    أكدتو 

فيها  األ   (1")  : فجاء  الدول  ف  بحياة كاملة  تعي  جسديا  أو  عقليا  المعوق  الطفل  تمتع  بوجوب  طراف 

ي المجتمع.  
ي ظروف تكفل له كرامته وتعزز اعتماده عىل النفس وتيش مشاركته الفعلية ف 

 ( 2)وكريمة، ف 

ي التمتع برعاية خاصة وتشجع وتكفل للطفل المؤهل لذلك  
ف الدول األطراف بحق الطفل المعوق ف  تعي 

ي تتالءم مع  وللمسؤولير  عن رعاي
ي يقدم عنها طلب، والت 

الت  المساعدة  الموارد، تقديم  ته، رهنا بتوفر 

هما ممن يرعونه.  عىل الدول األطراف أن تشجع، بروح التعاون  ( 4)  .. حالة الطفل وظروف والديه أو غير

ي   ي ميدان الرعاية الصحية الوقائية والعالج الطتر
، تبادل المعلومات المناسبة ف  ي  الدوىلي

والنفشي والوظيف 

 .." لألطفال المعوقير  

ي التمتع بأعىل مستوى صحي   (1")  أن:   عىل  (24ونصت المادة )
ف الدول األطراف بحق الطفل ف  تعي 

ي مرافق عالج األمراض وإعادة التأهيل الصحي 
تبذل الدول األطراف قصارى  أن  و   ،يمكن بلوغه وبحقه ف 

ي الحصو 
 " ل عىل خدمات الرعاية الصحية هذه. جهدها لتضمن أال يحرم أي طفل من حقه ف 
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 واتخاذ التدابير المناسبة من أجل: 
ً
)أ(  "  وأضافت الفقرة الثانية إلزام الدول بمتابعة تنفيذ هذا الحق كامال

خفض وفيات الرضع واألطفال، )ب( كفالة توفير المساعدة الطبية والرعاية الصحية الالزمتير  لجميع 

ي  األطفال مع التشديد عىل تطوير ال
رعاية الصحية األولية، )ج( مكافحة األمراض وسوء التغذية حت  ف 

إطار الرعاية الصحية األولية، عن طريق أمور منها تطبيق التكنولوجيا المتاحة بسهولة وعن طريق توفير  

ي اعتبارها أخطار تلوث البيئة ومخاطره، )د( كفالة  
ب النقية، آخذة ف  األغذية المغذية الكافية ومياه الشر

المجتمع، ال قطاعات  جميع  تزويد  )ه( كفالة  وبعدها،  الوالة  قبل  لألمهات  المناسبة  الصحية  رعاية 

الرضاعة  ومزايا  وتغذيته،  الطفل  بصحة  المتعلقة  األساسية  بالمعلومات  والطفل،  الوالدين  والسيما 

، والوقاية من الحوادث، وحصول هذه القطا ي
عات عىل  الطبيعية، ومبادئ حفظ الصحة واإلصحاح البيت 

الصحية   الرعاية  تطوير  )و(  المعلومات،  هذه  من  االستفادة  ي 
ف  ومساعدتها  المجاالت  هذه  ي 

ف  تعليم 

 الوقائية واإلرشاد المقدم للوالدين، والتعليم والخدمات المتعلقة بتنظيم األشة. 

الثال  الفقرة  حرصت  فقد  فقط،  ذلك  أن  ث وليس  عىل  جميع  "ة  األطراف  الدول  الفعالة تتخذ  التدابير 

ي ترص  بصحة األطفال
 ." والمالئمة بغية إلغاء الممارسات التقليدية الت 

اإلعاقةاتفاقية    قرتا ذوي  األشخاص  ) 2006  حقوق  المادة  ي 
ف  الصحة ونصت عىل:  25،  ي 

ف  الحق   )

ي التمتع بأعىل مستويات الصحة دون تميير  "
ف الدول األطراف بـأن لألشخاص ذوي اإلعاقة الحق ف    تعي 

عىل أساس اإلعاقة. وتتخذ الدول األطراف كل التدابير المناسبة الكفيلة بحصول األشخاص ذوي اإلعاقة  

. وتعمل  الصحي التأهيل  إعادة  ي ذلك خدمات 
بما ف   ، الجنسير  بير   الفروق  تراعي  عىل خدمات صحية 

 :الدول األطراف بوجه خاص عىل ما يىلي 

معقو  أو  مجانية  صحية  وبرامج  رعاية  توفير  نطاقها  )أ(  ي 
ف  تعادل  اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  التكلفة  لة 

ي ذلك خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية وبرامج 
ي توفرها لآلخرين، بما ف 

ها تلك الت  ونوعيتها ومعايير

 الصحة العامة للسكان؛ 

إليه األشخاص ذوو اإلعاقة تحديدا بسبب إعاقتهم من خدمات صحية، تشمل  )ب( توفير ما يحتاج 

المبك  التقليل إىل أدت  حد من اإلعاقات ومنع الكشف  ر والتدخل عند االقتضاء، وخدمات تهدف إىل 

 حدوث المزيد منها، عىل أن يشمل ذلك األطفال وكبار السن؛ 

ي المناطق  
ي ذلك ف 

ي أقرب مكان ممكن من مجتمعاتهم المحلية، بما ف 
)ج( توفير هذه الخدمات الصحية ف 

 الريفية؛ 

ي  )د( الطلب إىل مزاوىلي المه
ن الصحية تقديم رعاية إىل األشخاص ذوي اإلعاقة بنفس جودة الرعاية الت 

ة، من خالل  ي ذلك تقديم هذه الرعاية عىل أساس الموافقة الحرة والمستنير
يقدمونها إىل الخرين، بما ف 

وكرامتهم   اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  المكفولة  اإلنسان  بحقوق  الوعي  زيادة  منها  أمور  بجملة  القيام 

بالرعاية  واستقال تتعلق  أخالقية  معايير  ونشر  لهم  التدريب  توفير  خالل  من  واحتياجاتهم  ي 
الذات  لهم 

ي القطاعير  العام والخاص؛ 
 الصحية ف 
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، والتأمير  عىل الحياة حيثما يسمح   ي توفير التأمير  الصحي
)ه( حظر التميير  ضد األشخاص ذوي اإلعاقة ف 

ي بذلك، عىل أن يوفر 
 بطريقة منصفة ومعقولة؛القانون الوطت 

)و( منع الحرمان عىل أساس التميير  من الرعاية الصحية أو الخدمات الصحية أو الغذاء والسوائل بسبب  

 .اإلعاقة
 

ي ال -2
 
ي الصحة ف

 
 المصي  دستور الحق ف

( المادة  "18شملت  أن  ونصت عىل  الصحة،  ي 
ف  الحق  المرصي  الدستور  ي 

ف  فــي (  الحق  مواطــن  لــكل 

 الصحة وف   
 
لمعايير الجودة، وتكفــل الدولة الحفاظ علــى مرافق الخدمات    الرعايــة الصحية المتكاملة وفقـا

ي العادل
ي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل عىل رفع كفاءتها وانتشارها الجغراف 

  .الصحية العامة الت 

م الدولة بتخصيص نسبة من ا ، إل من الناتج القوم ا %  3تقل عن  نفاق الحكومي للصحة ال إل وتلي   جماىلي

 حت  تتفق مع المع
 
 .ت العالميةال د تتصاعد تدريجيا

األ  يغطــى كل  المرصيير   لجميع  شــامل  تأمير  صحي  نظام  بإقامــة  الدولــة  القانون وتلتــزم  وينظم  مراض، 

 لمعدالت دخولهم
 
اكاته أو إعفائهم منها طبقا ي إشــي 

 .إســهام المواطنير  ف 

ي حاال اع عن تقديم العال متناإل   مر َج ويُ 
 . ت الطوارئ، أو الخطر عىل الحياةج بأشكاله المختلفة لكل إنسان ف 

م الدولة بتحسير  أوضاع ا  
ي القطاع الصحي أل وتلي 

 .طباء وهيئات التمريض والعاملير  ف 

والموا والمنتجات  الصحية،  المنشآت  جميع  لرقابة  ر وتخضع  بالصحة  المتعلقة  الدعاية  ووسائل  د، 

 للقانونألالدولة، وتشجع الدولة مشاركة القطاعير  الخاص وا 
 
ي خدمات الرعاية الصحية وفقا

 .هىلي ف 

 

ات المناخية  ثانًيا:   اتفاقيات التغي 

يال ل -1  1987 حماية طبقة األوزونبروتوكول موني 

ي  دولة عىل    24وقعت   
يال ف  حظر استخدام المواد الضارة وغازات ل  1987سبتمير    16بروتوكول موني 

لألرض الواقية  األوزون  طبقة  تدمر  ي 
الت  هذا و   ،الكلوروفلوروكاربون  عىل  الموقعة  الدول  عدد  وصل 

توكول أكير من   ي وقتنا الحارص    دولة  190الير
توكول لم  .ف  التعامل مع أزمة التغير  هدف  ب  يكن  ورغم أن الير

ي ا
ي للجهود الدبلوماسية الالحقة عليه، إال أنه لمناح  ي نموذحر

 . يعتير اتفاق بيت 

 

   1992 (UNFCCC)بشأن تغي  المناخ اإلطارية اتفاقية األمم المتحدة  -2

)  154وقعت عليها   والتنمية  بالبيئة  ي 
المعت  المتحدة  األمم  ي مؤتمر 

قمة  ـ"بف  و عر مال  (UNCIDدولة ف 

ي ، الذي عقد  "األرض
و يونيو   ف  ، بلغ عدد األطراف الموقعة عىل اتفاقية  2020ومنذ  ،  1992ريو دي جانير
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ا   197األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ  
 
ي التعامل بشكل مباشر    . طرف

تعد أول اتفاقية عالمية ف 

ات المناخية هي و   ،ةحددت المعاهدة مسؤوليات مختلفة لثالث فئات من الدول الموقعو   ،مع أزمة التغير

. انشأت االتفاقية  البلدان المتقدمة والبلدان المتقدمة ذات المسؤوليات المالية الخاصة والبلدان النامية

الرامية لوضع الوسائل الكفيلة  " لتحفير  المناقشات  COP  -"مؤتمر األطرافسنوي يعرف باسم  منتدى  

ي الغالف الجوي
 . بخفض تركير  غازات االحتباس الحراري ف 

 

 2005تو و بروتوكول كي -3

 
 
وتوكولعتمَ ا ي كيوتو باليابان  د استخدام الير

اير  ،  1997  ف  ي فير
ي   ،2005ودخل حير  التنفيذ ف 

تمير  بس  وف 

وتوكول    نص   2018 ي أكسيد الير
امات قانونية للحد من انبعاث أربعة من الغازات الدفيئة )ثات  عىل الي  

وسداسي   وس،  النيي  وأكسيد  والميثان،  الغازات الكربون،  من  ومجموعتير   يت(،  الكير فلوريد 

ي تنتجها الدول الصناعية،  
الت  فلوروكربون(  بالفلور )بير )هيدروفلوروكربون، والهيدروكربونات المشبعة 

 
 
امات عامة لجميع البلدان األعضاء.  ونصت أيض ملزمة، ويعد برتوكول كيوتو أول وثيقة قانونية  ا عىل الي  

،  1990أقل مقارنة بمستويات    %5انبعاثات الغازات الدفيئة بمعدل  حيث طالب الدول المتقدمة خفض  

ي تحقيق هذا الهدف. 
ا لرصد تقدم الدول ف   كما أنشأ نظام 

 

ي العالمي   -4
 2015اتفاقية باريس لمواجعة التغي  المناخ 

ي عقدت أثناء مؤتمر األمم المتحدة    يةجاء االتفاق
ي   21عقب المفاوضات الت 

ي باريس ف 
ي ف 

للتغير المناح 

ي باريس.    195ت  صدق 2015 ديسمير   12و   ،2015
ة للمؤتمر ف  تعمل اتفاقية باريس للتغير  و دولة الحارص 

الحلول   إيجاد  وكيفية  الدفيئة،  الغازات  انبعاثات  مواجهة مشكلة  أساسي عىلي  بشكل  ي 
للتكيف  المناح 

ات المناخية، والحد   رها عىلي البيئة، والنظر بجدية لالثار الواضحة للتغير
معها، والتخفيف من حدة رص 

؛ حيث إن متوسط درجات الحرارة العالمية ارتفع بمقدار  من ارتفاع الحرارة اىلي اقل من درجتير  مئويتير 

ي العالىمي  وتعتير أهم االتفاقيات لمواجهة ال  . 2012-1880درجه مئوية من    0.85
حت  الن، تغير المناح 

الدول وضع   ارتفاع درجة  عهدات طوعية ورصيحة  تحيث تطلب من  ي 
المتسببة ف  االنبعاثات  بخفض 

. وتنص هذه االتفاقية عىل أن المتوسط (NDCs)  ا وطني  المحددة  حرارة األرض، فيما يعرف بالمساهمات  

أقل بكثير من درجت  أن يكون  الحرارة يجب  الثورة   مئويتير  ير   العالىمي لدرجات  فوق مستويات ما قبل 

درجة مئوية.    1.5ارتفاع درجات الحرارة إىل  للحد من    الدول بـ"متابعة الجهود"الصناعية، مع إلزام كافة  

ي )صفر  
ي من هذا القرن(  انبعاثاتكما تهدف هذه االتفاقية إىل الحياد الكربوت 

ي النصف الثات 
. وتنص  ف 

  
 
أيضا بـاالتفاقية  يعرف  فيما  سنوات،  خمس  باالتفاق كل  اماتها  الي   لتنفيذ  الدول  تقييم  "التقيم  عىل 

" ي العالىمي
      . 2023عام ، وهي الخطوة المخطط بدأها ف 
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ً
ات المناخية   تأثي  :  ثالثا ي الصحة التغي 

 
ي مص   والصحة العامة عىل الحق ف

 
  ف

األحداث   و تتسبب  والعواصف  الحر  موجات  مثل  والمتكررة،  القاسية  السيول المناخية 

ي 
،   الالف  وفاة الفيضانات، ف  عندما تكون للتهديد  أنظمة الرعاية الصحية  وتتعرض  وتعطيل حياة الماليير 

إليها، ماسة  األمراض    هناك حاجة  زيادة  إىل  وتؤدي  ي 
الغذات  األمن  والمناخ  الطقس  ي 

ف  ات  التغير وتهدد 

المناخية   ات  التأثير إن  ي حير  
ف  المالريا،  بالغذاء والماء، مثل  تداعياتالمنقولة  الصحة  عىل    يةسلب  لها 

 .العقلية

ي المقام األول عن حر لمنظمة الصحة العالمية  وبحسب تقرير 
ق الوقود ، يتسبب تلوث الهواء الناتج ف 

ي جميع أنحاء العالم  13األحفوري بحدوث  
ي الدقيقة ف 

أن خفض تلوث الهواء من شأنه و  ،حالة وفاة ف 

%، كما سيخفض انبعاثات غازات 80أن يقلل العدد اإلجماىلي للوفيات العالمية من تلوث الهواء بنسبة  

ي تغذي تغير المناخ
 .االحتباس الحراري الت 

ي هذا الصدد، قالت  
ا مديرة البيئة وتغير المناخ والصحة لدى منظمةف  : "لكي  الصحة العالمية  ماريا نير

إعطاء   الحكومية  المستويات  يتعير  عىل جميع  الناس،  ي حماية صحة 
ف  باريس  اتفاقية  فعالية  نضمن 

من  ايد  مي   عدد  لدى  يظهر  اتجاه  وهو  المناخ،  تغير  مواجهة  عىل  الصحي  النظام  قدرة  لبناء  األولوية 

 ."مات الوطنيةالحكو 

ي بفعل الممارسات التعسفية لإلنسان  
يواجه العالم منذ الثورة الصناعية تصاعد عدم االستقرار المناح 

ثبت   ما  وهو  الجوي،  الغالف  ي 
ف  الضارة  الغازات  انبعاثات  بسبب  الحراري  االحتباس  وأزمة  بالكوكب 

ي تقرير  
ي أغس   لجنة المناخ التابعة لألمم المتحدةصحته ف 

أن مستويات  للتأكيد عىل    2021طس  الصادر ف 

الجوي   الغالف  ي 
ف  الحراري  المناخ   صارت غازات االحتباس  الذي سيؤدي إىل اضطراب  للحد  مرتفعة 

 لعقود إن لم يكن لقرون قادمة. 

ة  منها ال  ،يؤثر تغير المناخ عىل الصحة بعدة طرقو  ي درجات    بواسطةمباشر
ات ف  الطقس المتطرف أو التغير

غير  وبشكل  المحاصيل، الحرارة؛  فشل  إىل  تؤدي  ي 
الت  الطبيعية  النظم  ي 

ف  ات  التغيير من خالل  مباشر   

ال هذه  تساهم  األشخاص.  يد  وتشر األمراض،  نواقل  لألمراض    تداعياتوتوسيع  اإلنسان  تعرض  ي 
ف 

وح واإلصابات، وتدهور الصحة المهنية والعقلية، والتهديدات   بسبب ندرة الموارد.  السكانبي  

ات الم   التغير
ات المناخية بأن مرص من بير     ناخية بظاللها عىل مرص، ويرىتلف  العلماء المعنيير  بالتغير

ات السلبية المحتملة لتغير المناخ   عرضة للتأثير
، عىل الرغم من أنها من أقل دول  البلدان النامية األكير

،  جماىل انبعاثات العالمإ% من  0.6بنسبة  وذلك  ا ف  انبعاثات غازات االحتباس الحرارى،  العالم إسهام  

ات السلبية عىل مرص منها ارتفاع مستوى سطح البحر والتأثير عىل الموارد  حيث يوجد العديد من التأثير

عىل   المناخية  األنماط  وتغير  المناخية  ات  للتغير السلبية  ات  التأثير بجانب  جية  نتا االمائية 

   وذلك  ،، وتلوث الهواء المحاصي    معظم
 
ا للبيانات الوادرة باإلبالغ األخير لمرص حول حجم انبعاثات طبق

 . (NDCS) الغازات المسببة لالحتباس الحرارى
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ات المناخية بشكل مباشر عىل تدهور الصحة العامة  وحدد تقرير لوزارة البيئة المرصية عن   تأثير التغير

فيضا أو  عواصف  حدوث  ات  عند  التغير خالل  من  مباشر  غير  وبشكل  الحرارة،  درجات  وارتفاع  نات، 

ات، كما أن مرص معرضة بسبب ارتفاع درجة     الحيوية لمدى انتشار األمراض المنقولة بواسطة الحشر

ية مثل المالريا،   الغدد الليمفاوية،  و حرارتها الزائد عن معدالتها الطبيعية، بانتشار أمراض النواقل الحشر

 . عدوى غرب النيل، و حىم الوادى المتصدعو وحىم الضنك، 

ات المناخية لها تأثير كبير عىل الصحة حيث ترصح مسئولون عن وزارة الصحة بأن   سبب ف  وفاة  ت التغير

ا ألف    250 مرص سجلت  لقد  اإلسهال والتغذية، و   منها   وأمراض أخرى تتعلق بتغير المناخ ،  ا سنوي    شخص 

شخص توف  نتيجة االنخفاض الشديد ف    15نتيجة ارتفاع درجة الحرارة و  2015حالة وفاة عام    100

ات المناخية  ومن المتوقع أن تتسبب    درجة الحرارة.  ة للصحة  التغير ار المباشر ي تكاليف األرص 
اوح  ف  بما يي 

ا مليار  7و 5بير    .2030بحلول عام  جنيه سنوي 

 

 األمراض المزمنة -1

ي   يركز 
ي تؤدي إىل األ   علمفرع  أحد أ  مجال الطب البيت 

حيث   ،ضا مر الطب عىل نوعية العوامل البيئية الت 

ي الشيخوخة الصحية، وانتشار وتوطن يسهم  تغير المناخ  يؤكد المتخصصير  بأن  
ي زيادة الجوع والتأثير ف 

ف 

وارتفاع ضغط   أمراض القلب والسكتة الدماغيةك  "األمراض المزمنة"  بعض األمراض غير المعدية، مثل

ي مدى استجابة  ، كوالسكري والشطان، وأمراض الجهاز التنفشي المزمنة  الدم
ات المناخية ف  ما تؤثر التغير

 .األفراد لهذه األمراض وإضعاف قدرتهم عىل الشفاء 

 
 
فيما يخص حاالت الوفاة  مستوى العالم    أحتلت مرص المركز العاشر عىل  ،2020الحصائيات عام  ا  وطبق

وفيما يخص اإلصابة بمرض السكر فتحتل مرص المركز    %،5. 5بنسبة وفيات  المرتبطة باألمراض المزمنة  

 ب  ثامنال
 
تعداد من ال %  21متوسط اإلصابة بارتفاع ضغط الدم  بينما    ،تسعة مليون مريض سكريعالميا

ي 
  413ماليير  و  10) السكات 

 
 . ا(ألف

، فإنو  وتعتير   % من الشعب المرصى3.5لسدة الرئوية تصيب نحو  ا  فيما يخص أمراض الجهاز التنفشي

الوفاة ف  مرص   الرئوية ثالث مسببات  ا  ، العالمو السدة   10لربو )حساسية الصدر( عىل األقل  ويصيب 

ة التعرض لملوثات الجو كعوادم    ماليير  مرصى % 31السيارات، ونحو  إما ألسباب وراثية جينية أو لكير

من حاالت اإلصابة بالشطان ف  %  15، ويشكل شطان الرئة  من المصابير  بالربو ف  مرص من األطفال

ببعض العوامل البيئية مثل التعرض لمادة و   بالتدخير  ويرتبط    ،% من وفيات المصابير  باألورام18مرص، و

 .االسبستوس، وغاز الرادون 

أضعاف   خمسة  أيألف يتوفون بسبب أمراض القلب،    100من كل  مرصى    500فإن  أما أمراض القلب،  

المرصيير    العالىم،  معدلال ب  ويتعرض  مبكر  لإلصابة  القلب  متوسط  أمراض  عن  سنوات  عشر  بنحو  ا 

 .اعام   64ا بدال من عام   54جلطات القلب المرصيير  ف  سن تصيب  ، حيث ا اإلصابة عالمي  
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 األمراض المعدية -2

ما يقرب ، حيث  معدالت الوفياتمن    ما يزيد   ومنها   بعض األمراض المعدية المرتبطة بتغير المناخ   يوجد 

للمناخ  حساسة  والحيوانية  ية  البشر األمراض  مسببات  ي 
ثلتر بالنواقلو   . من  المنقولة  األمراض   تنتقل 

(VBDs)   ي تكون حساسة بشكل
خاص  بشكل رئيشي عن طريق نواقل المفصليات مثل البعوض، والت 

ي الظروف المناخية الخارجية
ات ف  ي تسبب  تؤثر درجة الحرارة عىل معدل نضج العوامل ال  كما   ،للتغير

ت 

ي البعوض، وتزيد من احتمال اإلصابة.   األمراض
أهم العوامل المحركة لظواهر التهديد  وتعتير    وتكاثرها ف 

ي تسببها 
ي الت 

 . هي البيئة الطبيعية، تليها المناخ والسفر والسياحة (VBD)الوبات 

المثال،   سبيل  النيلعىل  غرب  عدوى  حاالت  معظم  ي 
ف  البعوض  طريق  عن  ينتقل  وس  فير   ، يتسبب 

وس غرب النيل إما ال تظهر عليهم أي عالمات أو أعراض، أو تظهر عليهم أعراض  ومعظم المصابير  بفير

التهاب النخاع الشوكي بخفيفة فقط، مثل الحىم والصداع الخفيف. ومع ذلك، يصاب بعض األشخاص  

 .هدد الحياةت وهي أمراضأو التهاب الدماغ 

ة داخل مرص  تقع   وسضمن دوائر انتشا مناطق كثير ي الجنوب والغربر ذلك الفير
ة ف  يقل و   ،، وتنتشر بكير

ي  
ق، و بعض األماكن انتشارها ف  ي الشمال والشر

ة عن طريق البعوضة  ف  النابصة هو قد يصيب البشر مباشر

(Culex Pipiens  )  ي
الت  والطيور  الحيوانات  طريق  عن  للعدوىأو  وتتعرض  بالبشر  ذلك    تختلط  من 

ات المناخية تزيد من انتشار هذه البعوضة.   بفعلومن المعروف أن ارتفاع درجة الحرارة  .  البعوض التغير

ي مرص   ةالتالي  خريطةوضح التو 
وس ف   لدراسة  2021بداية من مارس    مناطق انتشار الفير

 
المركز  من  ، طبقا

ي للوقاية من األمراض ومكافحتها وهيئة سالمة األغذية األوروبية  . (ECDC) األوروتر
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ي أوروبا  جماعات البعوض النابص  التوزي    ع الحالي المعروف ل(:  1شكل )
 
متوفر    . 2021، اعتباًرا من مارس  وشمال أفريقيا )مص( ف

الرابط:   data/mosquito-disease-and-vectors/surveillance-https://ecdc.europa.eu/en/disease-عىل 

maps   

 

 األمراض النفسية والعقليةاالنتحار و  -3

وتسبب   حة بير  ارتفاع درجات الحرارة وزيادة معدالت االنتحار هناك عالقة واض بحسب تقديرات طبية،  

ا نفسية واسعة النطاق
 
اوح أعمارهم بير     من القلق الشديد   أزمة المناخ ضغوط

  16بير  األفراد الذين تي 

ا   25و .   أداء العمليؤثر عىل  ، كما  عام  الهيئة الحكومية الدولية المعنية   تقرير صادر عن  كشفلقد  و   اليومي

المناخ     بتغير 
 
ايد بشعة يشكل تهديد يي   الذي  المناخ  أن تغير   عن 

 
النفسية والعافية  ا متصاعد ا للصحة 

ي إىل القلق  
وتمثل نسب   . واالكتئاب واألس والسلوك االنتحاريالنفسية االجتماعية؛ من الضيق العاطف 

ي مرص عند 
ا   1.29  مستوى  االنتحار ف  ي عام    100لكل    شخص 

  2018ألف نسمة ف 
 
المركز  لبيانات  ، طبقا

بعالقته  وال يمكن االعتماد عىل هذا المعدل من االنتحار السنوي    . القومي للبحوث الجنائية واالجتماعية

ات المناخية بشكل رصيــــح، ولكن  ها. ربما بالتغير  لعوامل اقتصادية وأشية وغير

 

 األشخاص ذو اإلعاقة -4

تغير   ارتفاع يهدد  بسبب  الصحة  ي 
ف  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  متناسب حق  وغير  مباشر  بشكل  المناخ 

ي تشمل  
درجات الحرارة المحيطة وارتفاع ملوثات الهواء وزيادة التعرض لظواهر الطقس المتطرفة الت 

 .موجات الحر والحرائق والسيول

ي ال
كوارث الطبيعية يصل إىل أربعة والالفت للنظر أن معدل الوفيات العالىمي لألشخاص ذوي اإلعاقة ف 

يمكن   ي 
الت  والمعلومات  لهم،  الشامل  التخطيط  ندرة  بسبب  المعاقير   غير  األشخاص  معدل  أضعاف 

ية داخل المؤسسات وبير  األفراد.  ا المواقف التميير 
 
الوصول إليها، وأنظمة اإلنذار المبكر، والنقل، وأحيان

غرف الطوارئ، ودخول المستشف  ، ووفيات األفراد الذين  ترتبط درجات الحرارة المرتفعة بارتفاع زيارات  

ها من اإلعاقات؛ تضاعف اإلعاقات النفسية   ، وغير يعانون من إعاقات الصحة العقلية، والقلب التنفشي

ا من خطر الوفاة خالل موجات الحر ثالثة أضعاف. كما تؤثر درجات الحرارة 
 
واالجتماعية الموجودة مسبق

سلب   المرتفعة  التنظيم  المحيطة  أو  الحرارة  درجة  بحساسية  إعاقاتهم  تتأثر  الذين  األفراد  عىل صحة  ا 

من  العديد  تؤثر  أن  يمكن  وبالمثل،   . الشوكي الحبل  وإصابات  المتعدد  التصلب  ذلك  ي 
ف  بما  الحراري، 

ي ذلك مدرات البول ومضادات االكتئاب، عىل التنظيم الحراري لألشخاص ذوي اإلعاقات 
األدوية، بما ف 

 لية والجسدية. العق

 

 

 

 

 

https://ecdc.europa.eu/en/disease-vectors/surveillance-and-disease-data/mosquito-maps
https://ecdc.europa.eu/en/disease-vectors/surveillance-and-disease-data/mosquito-maps
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ي  -5
 األمن الغذائ 

ألن صحة الجسم تعتمد عىل المجموعات الغذائية    من المعروف أن الغذاء السليم يرتبط بالصحة العامة 

ي تدخل إليه عن طريق الغذاء كي يستطيع أن يقوم ب
كما يمثل مصدر    ، من جانب   مهامهجميع  األساسية الت 

ي   وأمنها القومي   قوة للدولة
ات األمن الغذات  ي واستيفاء مؤشر

ي حالة توافر العنرص الغذات 
  ؤدي تلكن،  و   . ف 

المناخية إىل   ات  وة    اضطرابالتغير المحاصيل والير إنتاج  انخفاض  ي من خالل 
الغذات  ي معادلة األمن 

ف 

   ارتفاع أسعار المواد الغذائية الناتجة عن زيادة تكاليف اإلنتاج.  هومن   ،الحيوانية

ي   تأثر ولقد  
ي   األمن الغذات 

جاءت مبكرة عشر سنوات  حيث  توقعات العالمية،  أشع من المرص بشكل    ف 

ي الزراعية
ي   هدد عىل سبيل المثال، ي و   . مما انعكس عىل انتاجية األراص 

ي   التغير المناح 
غرق دلتا النيل ف 

ي الماليير  فدان مساحة األ  6ارتفاع مستوى سطح البحر،    بسبب مرص  
بمحافظات الوجه   ةزراعي راص 

لليابسة   البحار  مياه  غزو  من  التملح  نسب  زيادة  من  مرص  ي 
ف  الزراعية  ي 

األراص  ي 
تعات  البحري. كما 

ي   .االستخدام المفرط للمياه الجوفية الغير متجددةو 
ي تستورد   المرصيوهو ما يهدد األمن الغذات 

  33الت 

ا  .مليون طن من المنتجات الزراعية والغذائية سنوي 

ا لبيانات مركز البحوث الزراعيةو 
 
حيث انخفض   ،2021لعام    ، انخفضت كميات االنتاج المستهدفةوفق

اوح بير   ا
ي الموسم األخير ليبلغ بير   80  -60نتاج الزيتون بنسبة تي 

 من    200  -100% ف 
ً
 690ألف طن بدال

العالم ي 
ف  والزيت  للزيتون  موقعها كأكير مصدر  لتفقد مرص  بانخفاض  و   ؛ألف طن  المانجو  موسم  تأثر 

اير ومارس وهو ما أثر عىل  25اإلنتاج بنسبة   ي شهري فير
نتاجية الفدان ا% بسبب ارتفاع درجات الحرارة ف 

ي إىل  
ي العام الماص 

اجع من خمسة أطنان ف  تراجع إنتاج البطاطس بنسبة من ؛ و قط هذا العامف  أربعةلتي 

ي  50  -40والقمح بنسبة بير     ؛% للفدان40    -30
%. وذلك بسبب موجات الحرارة غير المتوقعة والت 

هر. فقط المحاصيل   ودة لي   ي تحتاج إىل نسبة من الير
ي عدم دخول النباتات مرحلة االزهار والت 

تتسبب ف 

 .والذرة لم تتأثر الرتباطها بالطقس الحارالصيفية مثل القطن واألرز  

ا  ما تسببت به  ولعل   ي مرص نظر 
ي ف 
ي أزمة غذاء عالمية تهدد األمن الغذات 

العتماد  األزمة األوكرانية الراهنة ف 

ي الحربواردات الحبوب من  مرص عىل  
حيث تمثل واردات ،  وعىل رأسها القمح  -روسيا وأوكرانيا   -طرف 

من ما تستورده الحكومة المرصية  ، وتمثل جملة  استهالك القمح مرص   % من إجماىلي 62القمح حواىلي  

    أسعار الطاقةباإلضافة الرتفاع  .  %85روسيا وأوكرانيا حواىلي  
 
العالمية جراء الحرب، وهو ما يمثل تحديا

ي وجه الحكومة المرصيةال يستهان به 
 . ف 

ي الدورية األمريكية للطب    صادرة عن  حذرت دراسةمن جانب آخر،  
ي    الوقات 

من أن انعدام األمن    ،2017ف 

، الذي يؤثر عىل ما يقرب من   ي
مليون شخص حول العالم، قد يؤدي إىل تفاقم االضطرابات    795الغذات 

ا حول العالم، لرصد العالقة بير  الصحة    149منطقة إقليمية تضم    11الدراسة    ت غطوقد    .النفسية
 
بلد

ي 
 %29.2  يعادلأفراد أو ما    3ووجد الباحثون، أن ما يقرب من واحد من كل    ،النفسية وانعدام األمن الغذات 

واضطرابات   والقلق  االكتئاب  مثل  حياتهم،  خالل  نفشي  اضطراب  من  يعانون  العالىمي  الصعيد  عىل 

أحد أبرز األسباب الرئيسية لتفاقم االضطرابات النفسية، هو انعدام القدرة عىل الحفاظ عىل  و   .نفسية
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ي المستقبل، وهذا يثير استجابة الجسم لإلصابة  اإلمدادات الغ 
ي من الغذاء ف 

ذائية أو الحصول عىل ما يكف 

ي القلق واالكتئاب". 
 باإلجهاد الذي يسهم ف 

 

ل الرئيسية  األسباب  من  عنها  الناتجة  المناخية  ات  والتغير البيئية  العوامل  بأن  الجزم  يمكن  جميع  ال 

والنفسية   العامة  الصحة  مالتداعيات عىل  ي 
زيادة معدالتها ف  ي 

ف  به  يستهان   ال 
 
دورا تلعب  ولكنها  رص، 

ة.  ب ،  الونة األخير ا    ، و إن تغير المناخ يؤدي إىل زيادة مخاطر اإلصابة واألمراض والوفاةوبالتاىلي
 
ارتفاع أيض

انخفاض قدرة العمل ومنه  مخاطر نقص التغذية بسبب انخفاض توافر الغذاء وإمكانية الوصول إليه؛  

اتيجية  قوض ي  وهو ما   . واإلنتاجية الدخليخفتمن خالل    المستدامةالتنمية    اسي  زيادة و   ،ض متوسط 

ا. حدة الفقر  ا مناخي  ي ال تتضمن تغير 
 ، مقارنة بالسيناريوهات الت 

   يؤدي الحد من انبعاثات غازات االحتباس الحراري  يمكن أنولكن  
ُ
عىل    اتفاقية باريس للمناخ   ملز  كما ت

، من خالل تحسير  خيارات النقل والغذاء واستخدام الطاقة، إىل تحسير  الصحة، ال سيما سبيل المثال

 .من خالل تقليل تلوث الهواء 

 

اتيجياتخامًسا:   ات المناتداعيات الالمصية للتكيف مع    ة الدول  اسي   ية خ تغي 

 عىل الصحة العامة 

 
ُ
الثار الضارة لتغير المناخ   اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ   ( من1ف المادة )عر  ت

أنها   المناخ " عىل  تغير  عن  ناتجة  المادية  البيئة  ي 
ف  ة  ات كبير صحة    تغيير عىل  الضارة  اإلنسان الثار 

ي االتفاقية إىل اتخاذ تدابير لتقليل أسباب تغير المناخ إىل الحد    (3)تدعو المادة  و   "ورفاهيته. 
األطراف ف 

ي ذلك عىل الصحة. كما تدعو المادة  
األطراف إىل   (4)األدت  والتقليل إىل أدت  حد من آثاره الضارة، بما ف 

لمشار  العامة  الصحية  الثار  من  حد  أدت   إىل  تتخذها،  التقليل  ي 
الت  والتدابير  والتكيف  التخفيف  يــــع 

 باستخدام األدوات ذات الصلة مثل تقييمات األثر. 

ي الصحة  م  ي   وتل
ي صدقت عىل الصكوك القانونية الدولية المتعلقة بتغير المناخ و/ أو الحق ف 

الدول الت 

. لذلك، يقع عىل عاتق الدول   ي
اماتها إىل قانون وطت  امات واضحة باتخاذ تدابير  بتنفيذها وترجمة الي   الي  

ي ذلك ما يتعلق بالمحددات البيئية 
ي الصحة، بما ف 

لمنع ومعالجة الثار السلبية لتغير المناخ عىل الحق ف 

 واالجتماعية للصحة". 

المرصية   الدولة  م  تلي    ، الصحةوبالتاىلي ي 
ف  الحق  تدعيم  عىل  المناخية   بالعمل  ات  التغير من    وصونه 

ي االت
ي محلية  عىل عدة مستوياتوالدستور  فاقيات الدولية  المنصوص عليه ف 

، وهو ما يمكن توضحيه ف 

 : ي
 الت 
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اتيجية الوطنية لحقوق اإلنسان  -1   االسي 

ي مرص 
ي الصحة ف 

ي تواجه الحق ف 
اتيجية الوطنية للتحديات الت  ي نفس الوقت    تطرقت االسي 

بعض  ل وف 

عليه تؤثر  ي 
الت  البيئية  مثل  العوامل  األ عــدم  ،  أعــداد  التمريــض  تناســب  هيئــة  وأعضــاء  البشــريير   طبــاء 

دديــن علــى المستشــفيات الحكوميــةأل بالنســبة   استكمال تطبيق نظام التأمير  الصحي الشامل ، و عــداد المي 

المحافظات ي كافة 
و ف  النفسية،  بالصحة  الوعي  و انخفاض  ي  ، 

ف  المجتمعية  والمشاركة  الوعي  ضعف 

ي وخدمات النظم  ل او   ،عىل البيئةالحفاظ   ات المناخية عىل التنوع البيولوحر ثار السلبية المحتملة للتغير

دارة الفعالــة لشــبكة المحميــات، ومكونــات  إل محدوديــة مصــادر التمويــل المتاحــة لتحقيــق او   ،يكولوجيةاإل 

 .التنــوع البيولوجــي

اتيجية    ووضعت   م    17االسي 
 
ة )ستهدفة تسغ الدولة لتحقيقها  هدفا لالرتقاء    (2026-2021خالل الفي 

ي   بالحماية الصحية
زيـادة الوعـي بأهميـة الحفـاظ علـى الصحـة العامـة، ومنـع ها:  ، وأبرز داخل المحور الثات 

بالصحة الضـارة  الممارسـات  بعـض  الع ،  انتشـار  بتشديد  يغي  تشر تعديل  البيئة  صدور  قانون  ي 
ف  قوبات 

تعزيــز تنفيــذ سياســات الحــد مــن التلــوث، ووضــع إجــراءات خاصــة بالتعامــل مــع  و ،  والقوانير  ذات الصلة

ثــار المحتملــة  ل الحــد مــن او ،  قة بالحفاظ عىل البيئةت التوعية ذات العالزيادة حمال ، و مصــادر التلــوث

اللتغيــرات   النظــم  وخدمــات  البيولوجــي،  التنــوع  علــى  القطــاع  إل المناخيــة  مشــاركة  وزيــادة  يكولوجيــة، 

المناخيــة التغيــرات  مــع  التعامــل  مجــال  فــي  التنــوع  و ،  الخــاص  لصــون  والفعالــة  الكاملــة  الحمايــة  توفيــر 

الطبيعيـة والنظـم البيئيـة بشـبكة المحميـات؛ لضمـان اسـتدامة  دارة المســتدامة للمــوارد  إل البيولوجــي، وا

 .تقديـم النظـم البيئيـة لخدماتهـا لصالــح المواطــن كأحــد حقوقــه الدســتورية
 

ي مص ا -2
 
ات المناخية ف اتيجية الوطنية للتغي 

 2050السي 

ات المناخيةأطلق   ي للتغير
ي مرص   2022مايو    19ف     المجلس الوطت 

اتيجية الوطنية لتغير المناخ ف 
"االسي 

" كأحد أركان ضمان جودة واستمرار مشاريــــع التنمية، والنجاة من كوارث المناخ، األمر الذى عكس 2050

ة الت  قطعتها مرص وما زالت ف  طريق العمل المناح  محلي   ا لمواجهة أزمة تغير  ا ودولي  الخطوات الكبير

ال مع المناخ  والتعامل  االنبعاثات  تقليل  هما  متوازيير   بخطير   الحياة  مناح  لكافة  تهديدا  تشكل  ت  

ات المناخية المحتملة  . التغير

ي    الفرعي "أ" من الهدف الرئيشي   الهدف يمثل  و 
بناء المرونة والقدرة عىل التكيف مع تغي  المناخ  "الثات 

ات  أحد ا  ،"وتخفيف اآلثار السلبية المرتبطة بتغي  المناخ ي توجه الدولة للتصدي لتغير
لسياسات الت 

ي مجال الصحة العامة
اتيجية التنمية المستدامة "رؤية مرص المناخية ف  " عىل  2030، حيث "تنص اسي 

اإلنسان   تتجىل  أن  المبدء   عىل هذا 
 
وبناءا اتيجية."  الحاكمة لالسي  المبادئ  التنمية كأحد  أهمية  محور 

اتيجية  الصحية السلبية لتغير المناخ حماية المواطنير  من الثار   ي هذا ، وبينت االسي 
األهداف المرجوة ف 

 :  البند، وجاءت كالتاىلي

 زيادة استعداد القطاع الصحي لمواجهة األمراض الناجمة عن تغير المناخ، تحسير  الخدمات الصحية   -
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يا،   - ي نوعية ونشاط: )البكتير
ات المناخية وف  وسات( والطفيليات، والفدراسة تأثير التغير طريات، والفير

ا،   الموجودة حالي 

 لألفراد والمجتمعات المستهدفة، توفير بنية أساسية مناسبة يمكنها تقديم الرعاية الصحية  -

ات المناخية،  -  عمل خريطة صحية باألمراض المرتبطة بالتغير

ات المناخية، التنب - ي ألحوال الطورائ المرتبطة بالتغير
صد االستباف  ي أو الي 

 ؤ الوبات 

ا ما له صلة بالتطعيم  -  والتحصير  ضد العدوى، تطوير ودعم الخدمات الوقائية خصوص 

قطاع توافر الفرق الصحية ذات القدرات واالمكانيات الكافية لتقديم الرعاية المطلوبة، وتدريب ال  -

بات الشمس.  ، مثل رص  ي
ات التغير المناح  ي تفرضها تأثير

   الصحي عىل المخاطر الصحية الت 

 

 الخاتمة  

المناخ   تغير  أزمة  من إن  المصابير   أعداد  ي مرص، وصارت 
ف  العامة  الصحة  بظاللها عىل  ألقت 

المرصيير   األمراض  المواطنير   العالم   ببعض  مستوى  البيئية    . األعىل عىل  العوامل  بأن  الجزم  يمكن  ال 

ات المناخية الناتجة عنها من األسباب الرئيسية لجميع   التداعيات عىل الصحة العامة والنفسية والتغير

ي مرص 
ة.  ،ف  ي زيادة معدالتها بالونة األخير

 ال يستهان به ف 
 
 ولكنها تلعب دورا

ا  
 
 ا  بد من استخدام وتبت  نهج الزراعة الذكية مناخي  ال أيض

ً
ي مستقبال

لمواجهة اثار وانعكاسات التغير المناح 

ي يتطلب استنباط أصناف جديدة تتحمل الحرار والذي  
ة العالية والملوحة والجفاف وهي الظروف الت 

ومستدامة  زراعية  تكنولوجية  أساليب  وتبت   المناخية،  ات  التغير ظروف  تحت  سائدة  تكون  سوف 

ا عىل  ي 
المناح  التغير  تأثير  لمواجهة  ي 

المناح  تغير  مع  األ ال للتكيف  عىل  ثم  ومن  لهذه نتاج  ي 
الغذات  من 

 .المحاصيل

  تبذل
 
ابطة عىل عدة محاور  ا الدولة المرصية جهود بتداعيات  متشابكة لمواجهة التحديات ال عديدة ومي 

  ، ، لكن تظل هناك حاجة لعدد من اإلجراءات الُمكملة، خاصة عىل مستوى البحث العلىمي ي
التغير المناح 

ي مواجهة هذه التداعيات
وري ف  يك رص  ي كشر

، وتفعيل دور المجتمع المدت  ي    وتنمية الوعي المجتمغي
ف 

اتيجية الوطنية لحقوق اإلنسان و إطار مستهدفا ات المناخيةت االسي  اتيجية الوطنية للتغير
  . االسي 

( المناخ  لقمة  مرص  استضافة  ي 
ف  تكن  نوفمير COP27وربما  ي 

ف  الشيخ  م  ي شر
ف  لتناول  فرصة    القادم  ( 

ي تفتقر للبت  التحتية  
ي دول الجنوب الت 

ي عىل الصحة العامة ف 
للقطاعات الصحية  تداعيات التغير المناح 

ات المناخية.  ي التكيف مع التغير
ي تساندها ف 

 الت 

  ،
 
ا امات وأخير ام حقوق اإلنسان وحمايتها والوفاء بها، وهذا يشمل االلي   امات باحي  يقع عىل عاتق الدول الي  

المناخ،   لتغير  الضارة  الثار  من  المواطنير   وحماية  المحلية،  الدفيئة  غازات  انبعاثات  من  بالتخفيف 

ي الصحة مان أال تؤدي االستجابات لتغير المناخ إىل انتهاكات لحقوق اإلنسانوض
  ، وبشكل أساسي الحق ف 

ي 
ة وغير مباشر بالتغير المناح   الرتباطه بصورة مباشر

 
 . نظرا
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يوفر التكيف مع تغير المناخ فرصة عالمية لزيادة المساواة الصحية لألشخاص ذوي اإلعاقة عىل  كما  

ي أه
داف التنمية المستدامة لألمم المتحدة، باستخدام مبادئ حقوق اإلنسان المتمثلة النحو المطلوب ف 

التميير  وإمكانية الوصول.   المشاركة واإلدماج والتمكير  وعدم  ي 
سيتطلب تحقيق المساواة الصحية  و ف 

القادرة عىل الصمود مع تغير المناخ تمكير  األشخاص ذوي اإلعاقة ومنظماتهم من تمثيل احتياجاتهم  

من خالل  وت منها  التحقق  يتم  ي 
والت  العادلة،  التشاركية  والتنفيذ  التخطيط  عمليات  ي 

ف  الحلول  حديد 

ات اإلعاقة والتحليالت المتداخلة  . مؤشر

 


