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يح ي  بل  جيل الشباب مواجا  أزم  حقوق ا نسان الناجم  ب  تغير المناخ

إن إةا ف الصنند  ال امنن   نن  المنننافد الد ننري ، والحلننوث البدننري، والطا نن ، واألمنن  الغنناائ ، واة حقننا  إلنن 

.النظام القانون ، جمي اا بوامل تر ر بش ل يطير بل  النمو الصد  لجيل الشباب

و ًقننا  حصنناما  م حننب األمنن  المحدنن ف للدنن  منن 

حالننن  مننن  ال نننوا ث 389مبنننافر ال نننوا ث، و  ننن  

، ننننحج 2020الطبي يننن  واسننن   النطننناق  ننن  بنننام 

ملينننا  ةوة  171.3بنانننا يسنننائر ا حصننناةي   ننن  ها 

. أمري  

اسح شننننننننننناق سنننننننننننبل 
الحننننننننننناف  الم يشنننننننننن  

ي  لالنسان والطبي   ب
الحنصل والمواجا 

 ئي  مرسس  الصي 
ال المي  للسالم

 وهونجل  . ة

ة فتااااماذ بكليااااة إدارة األعمااااال بجامعااااة فلبرتااااا منااااداو ورماااايس مليااااة إدار

.األعمال ال ولنديةو وفمي  ممة  بكي  بيس جاردن

ز إننننا جميً ننا موافنننون  نن  هنناا ال ننال ، والشننباب هنن  المسننحقبل؛ لننال  بلينننا أن ن ننا 

. تن وبيا  حول تغير المناخ وحماي  البيتن ، وأن نسن   جاهن ي  من  أجنل أسنلوب حيناف ون يد للبي

 نا ف، وب   ذلن ، يم ن  للشنباب المشنا ك  بنشناط  ن  الدن  من  ال نباب، وي نى اةنب ا نا  ال

.وويان  الموا ة الطبي ي ، وتصنيف القمام ، والنقل األي ر وفيرها م  ا جراما 

ا ف  نن  حننال كننان المننرم ياننح  بأسننرتت وبلنن ه وال ننال ،  ننال يم نننت أن يحجاهننل تغيننر المننناخ، أو أن ينن مر الد نن

با نننا أن البيتينن  بننوب  أو بغيننر وبنن ، و نن  الو نن  ن سننت يحمحنن  بجمننال الطبي نن ؛ لنناا بلينننا أن ن نن   نن  ابح

".الطبي   أم الدياف"
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والجنننن ير بالنننناكر أنننننت  نننن  الو نننن  الداضننننر 

ي  يمثل الشنباب الناي  تحنراوم أبمنا ه  بن

باًمننا ندننو سنن س سنن ان ال نننال ، 24و15

٪ منننا   ننن  البلننن ان 80ي ننيش أكثنننر مننن  

ف الناميننن ، إة أناننن  ي حقنننرون إلننن  الحثقيننن

البيتنن ، وينن ما  الصنند  ال امنن ، وكننال 

ي نننننانون مننننن  الحميينننننا وال قنننننر وال ننننناةا  

.الم يشي  السيت 

واح  يننر ر الحغيننر المننناي  وت ابياتننت بلنن  ننن

الدينناف كا نن ؛ إذ إن األف ننال  نن  المنننافد

 نن  المن وبنن  ة يم نننا  تلقنن  المسنناب ف

الو نن  المناسننب، كمننا يننرةي الج نناق إلنن 

ضنن ف حصنناة الدبننوب؛ مننا يُ ننرِّ  األمنن  

. رالغاائ  ل شبا  والماشي  إلن  البطن

  هاا وير ر اةححباس الدرا ي ال الم  بلن

هجننرف الطيننو ، ويسننبب الحصنندر و قنن ان

المينننننناه والحربنننننن ، ويقلننننننل منننننن  مدحننننننوى 

األكسننجي   نن  منننافد واسنن   منن  مينناه 

ين  البدر، وكال  يقلل م  م  ل بقام الما 

".  المنطق  الميح "م  ال ائنا  ةايل 

إن ت مننني  ال لننن ، ونشنننر وسنننائل ا بنننالم 

الحقلي يننننن ، والر اهيننننن  ال امننننن  الر ميننننن ،

ا  وتنننو ير الح لننني  والحننن  يب للم ر ننن  ذ

الصل ، وضنمان ا نقناذ واألمن   ن  حناة 

الطننننننننوا   المجحم ينننننننن ، وزينننننننناةف بنننننننن ة 

المحطننننوبي  المدحننننر ي ، وتننننو ير  ننننر 

ير لحو يف الشنباب و يناةف األبمنال، وتنو 

اون ال رام  للم ا ي   ن  الحواونل والح ن

تَُ نننننن  مسننننننروليا  والحاامننننننا  لمبحلننننننف 

زم الثقا ننا  واألسننر واألبمننا  للقيننام بننالال

  تجنناه مسننحقبل أي ننر، كمننا تقنن   نن  إفننا

  حقنوق ا نسنان الحنن  نانح  باننا ونأمنل  نن

وى تدقيقاا للجينل القناةم الناي يمثنل القن

.الج ي ف لم ا د  تغير المناخ
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لسنلم ؛ ن  ك تماًما أن فريد الدرير الق ي  هو بوابن  اةكحشنا ا  والحنا يخ والحدنول ل ي نر وكنال  الدنوا  ا

ق الحنمين      بصر حماي  الحنراث الثقنا   والطبي ن  لل نال ، تنرتب  كي ين  مواجان  تدن ي تغينر المنناخ بان 

بي ن  هنل يم ن  لالنسنان والط: المسح ام  لجمي  البل ان، والح  تطرم بلينا مجموب  من  الحسنا ة ، منانا

مننام ال ننيش  نن  وئننام  وكيننف يجننب أن ن حننا ببيتحنننا الم يشنني  بننن ما نحشننا ك أشنن   الشننم  والاننوام وال

ياسني  والمنا ر الطبي ين  الممح ن  لل ني   وهنل نانح  بالطبي ن  ون ين  ا نسنان  ن  ميناان الجغرا ينا الس

أي نر والمصالح  وهل توج  آلي    ال     ا ةا ف البيتين  مح ن ةف األفنراق  وكينف يم ن  بننام تدنالف ةولن 

مو ننوق وشننامل  وكيننف يم نن  وننياف  منصنن  ينن ما  للبيانننا  ال ننبم  لدماينن  البيتنن  ضننم  إفننا  فرينند

ل م ين  للجينل ونحرك الثقا   فينر الملموسن  تنحقنل بشن " حي "الدرير  وكيف يم ننا أن نج ل اآل ا  الثقا ي  

القاةم  

  بنام ح ا ف بيتي  م  يالل الح ابل الثقا 
لطريد الدرير

د و ًقا لبنوة ت ا ا  الر اهي  ال ام  ال ولي  والظروق الوفني  ل ول ومناف

فريننند الدرينننر، يحوجنننب بليننننا إنشنننام آليننن   بننن  بننني  الد ومنننا  والشنننركا  

 و  كما أنت م  الما  للغاي  إ سام المجال كامًلا لل. والمنظما  فير الد ومي 

ال ريننن  للمنظمنننا  فينننر الد وميننن  ضنننم  نسننند الدوكمننن  ال الميننن ، وتد ينننا حيويننن  السنننوق

.بالمص ا ي  األي يولوجي 
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حج بناما الحطو  السري  لال حصاة الد ري والبط  البطيت  لدماي  البيت  ن

   النظام الصد  للطا   الدركي " نقص ال السيوم"

حالن  من  389و ًقا  حصاما  م حب األم  المحد ف للدن  من  مبنافر ال نوا ث، و  ن  

، نننحج بناننا يسننائر ا حصنناةي   نن  ها 2020ال ننوا ث الطبي ينن  واسنن   النطنناق  نن  بننام 

رق وبلن  من ى ال ننامي  الماضنيي ، وبسنبب الطقن  المحطنن. ملينا  ةوة  أمري ن 171.3

، المحشنناب ، وال ننوا ث الطبي ينن ، وحرائنند الجبننال، وة جننا  الدننرا ف المرت  نن  الننناة ف

ش  وكوا ث ال ي انا ، واألباوير وفيرها م  ال وا ث المح ر ف والم مرف، ت ثر  م ي

را  الننناس  نن  ال  ينن  منن  البلنن ان، وت ننر  النمننو اة حصنناةي واةسننحقرا  المننال  ألضنن

ا  القوابنن  اة حصنناةي  والظننروق الجغرا ينن  والسياسنن: وسننح ون كننل  منن . جسننيم 

قواسنن  والحنن ابير المبحل نن ، والمنا سنن  فيننر المح ا تنن ، وبنن م  انن  الحنننا ى بنني  ال

تبناةل : لالمشحرك  وال رةي  ال ولي ، واة حقا  إل  أنظمن  ت اونين  مح ن ةف األب ناة، مثن

   الم لومنننا  والببنننرا ، والح ننناون الح نولنننوج  ونقلنننت، وتنظننني  السنننوق  ننن  الصننن ا

لمنطقنن  البيتينن ، والحدننول منننب ى ال ربننون، وا ننناا  المب ننر بالمبننافر، واة حقننا  إلنن  ا

بلص ال ازل   ن  حالن  أزمن  المنناخ، ةسح شناق  ن  ف محجن ةف منب  ن  الح ل ن  والنح

. موضوع بدثنا المشحرك،  جمي نا بالقون    مر  ح ري-م  ال وا ث

ي ننناز الدنننوا  بننني  السنننالم " إبنننالن ح يقننن  السنننالم"إن 

ينن  وتدنن   با. والثقا نن  منن  يننالل ت نولوجيننا الم لومننا  الد يثنن 

حس  اليونس و والمرسس ، أشاة المجحم  ال ول  با و ا ا  ال

يًّننا ، والحن  تل ننب ةوً ا حيو"مارجاننا  ح يقنن  السننالم"الماضني  منن  

امننل للغاينن  كمنصنن  لحشننجي  الننناس منن  جمينن  البلنن ان بلنن  الح 

مننن  تغينننر المنننناخ، باسنننحب ام السنننياق الننن ول  والنظنننام الننن ايل  

.رفال ول  للح اه  والح ل  المحباةل    المما سا  المبح 

ينن  إن ت امننل المحنناحف ببننر الدنن وة، وبصننر القننناف ال بننرى، واةسننحب ام الرشنني  لمننوا ة األ اضنن  الرفبنن ، وحما

الجي ف المق سا  ال يني ، والطب الحقلي ي، وال  ي  م  المشروبا  الح اوني  األيرى ذا  القصص المر رف

  هناا و ن  أون    مرسسن. واةسح ام ، تنحظر منا الح اون بشأناا والم ن   ن ًما من  أجنل اةسنح اةف منانا

تد ي  نطاق ؛ حيث ت "إبالن ح يق  السالم"الصي  للسالم ال الم  بالح اون م  منظم  اليونس و،    ب ي  

ولوجينا، ال لنوم والح ن: بمنا  ن  ذلن " أفلن  الح ابنل الثقنا   لطريند الدرينر"وهي ل ومدحوى وش ل وأهمين  

واللغننن  واألةب، والموسننننيق  وال ننن ، والمالبنننن  واألزيننننام، والطنننب الحقلينننن ي، والا ابننن  والغنننناام، والرياضنننن  

.الحقلي ي ، واألسافير والبيال، وال ي  والروم، واةحح ام واةحح ال
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  هنناا و نن  أةى اةن مننا  اة حصنناةي ال ننالم  والصننرابا  الجيوسياسنني  إلنن  تبننافر وتيننرف حماينن

لسنل     مواجا  الن وب المحااين  للمنوا ة النناة ف والحن هو  البيتن ، من  ال نرو ي إنشنام س. البيت 

.إم اة ي رام مرتبط  بالموا ة المشحرك 

د وبلينننا أن ن  ننل شننيًتا لج ننل المواهننب والح نولوجيننا و أس المننال والم نن ا  والم لومننا  تحنن  

. بسالس ؛ وذل  لح  ي  السياج ا  ليم  وتقصير المسا   بي   لوب الناس وبقولا

 ، هنناا ويجننب بلنن  الشنن ب الصننين ،  نن  إفننا  بملينن  الحنمينن  اةجحمابينن  والدوكمنن

السن   من  ت ايا األولوي  البيتي  بنشاط، وت يينف الحن ابير من  الظنروق المدلين ، و

افر ويجنب بليننا ةمنج النوب  بمبن. أجل الطا   المحج ةف، وحماين  الحننوع البيولنوج 

حوفنا  تغير المناخ والق  ف بل  الح يف    الحبطي  الح اون ، وكال  بننام المسن

إةا ف البشننري ، وزينناةف الحب ننير ا ي ولننوج ، واةهحمننام بالصنند  ال امنن ، وتدسنني 

الطننننوا  ، وت ايننننا ال ننننمان اةجحمنننناب ، واةبحنننننام بشننننب   مرا بنننن  الننننرأي ال ننننام 

  و   إفنا  ت اينا الن و ف الماةوجن  لال حصناة المدلن  والن ول   ن. واألنظم  األيرى

".مجحم  كل الدياف بل  األ  "الصي ، ل  ينس  الش ب الصين  بنام 

  والح نناون مح نن ة األفننراق بنني" الجنننوب الجنننوب  "أبحقنن  أنننت  نن  الدننوا  ويحاًمننا، 

رق المناخ    جمي  البل ان أن م الجن  تغينر الم
 
نناخ ة الشمال والجنوب، سح  ك  

ً نا ح وة لاا، وأن حماي  الوف  المشحرك للبشري  ييا  باةل، ويجنب أن ي حر نوا أي

ير يُ ننن  بننن م القابليننن  للحننن م. بنننأن ال رامننن  والسنننالم والحنميننن  واألمننن  هننن  أهننن ا نا

لقننرن المنناةي، وتغيننر المننناخ، والحنمينن  اة حصنناةي  واةجحمابينن ، الحنن  تغيننر   نن  ا

الماضنن ، وحنن ف منن  المح نناةا  يح ابننل ب  نناا منن  ب ننى؛  اننل ن ننا ح منن  أجننل 

البقننننام الصنننن ب أم ن ننننا ح منننن  أجننننل   نننني  مشننننا ك  السنننن اةف  أبحقنننن  أن  ننننوف 

قبًلا الح ننام  المشننحرك والثقنن  والحسننامح هنن  وحنن ها الحنن  يم نن  أن ت ننم  مسننح

.مشرً ا

نننَ  حيننناة ال ربنننون بلننن 
 
 ننن  الو ننن  الداضنننر، ُوض

ةول  حول ال ال ، كما يسن  نا 100ج ول أبمال 

أن ننننرى أن الصننني  تننن بو المجحمننن  الننن ول  إلننن  

للحنمين  2030تسري  تن يا يط  األمن  المحدن ف 

ر المسنننح ام ، وت اينننا تنميننن  بالميننن  أ نننوى وأكثننن

ذ وف انب ا نننا  "اي ننراً ا وونند ، وفننرم أهنن اق 

تديينننن  "و2030 نننن  بننننام "  ننننان  أكسنننني  ال ربننننون

. 2060   بام " ال ربون


