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فـــي ضـــوء التداعيـــات المتشـــابكة لظاهـــرة 

التداعيـــات  قضيـــة  يـــت 
ِ

َحظ المنـــاخ،  تغيـــر 

ســـيَّما  ال  بالـــغ،  باهتمـــام  للظاهـــرة  الصحيـــة 

تغيـــر  أن  ـــدت  أكَّ العالميـــة  الصحـــة  منظمـــة  أن 

البشـــرية؛  يواجـــه  صحـــي  تهديـــد  أكبـــر  ُيعـــد  المنـــاخ 

أن  ـــح  المرجَّ مـــن  أنـــه  إلـــى  التقديـــرات  تشـــير  حيـــث 

يفضـــي تغيـــر المنـــاخ إلـــى وقـــوع نحـــو 250 ألـــف حالـــة وفـــاة 

إضافيـــة ســـنويًّا فـــي الفتـــرة بيـــن عامـــي )2030 - 2050(، بســـبب 

ومـــن  الحـــراري،  واإلجهـــاد  والمالريـــا  التغذيـــة  ســـوء  أمـــراض 

ــى ــاخ علـ ــر المنـ ــرة لتغيـ ــر المباشـ ر تكاليـــف المخاطـ ــدَّ ــح أن تُقـ ـ  المرجَّ

 الصـــحـــة بــمـــا يــتــراوح بـين )2 و4 مــــليــــارات دوالر( بحــلول عـــام 2030.

الصحيـــة  للتداعيـــات  األكبـــر  العـــبء  أن  إلـــى  التقديـــرات  وتشـــير  هـــذا، 

التحتيـــة  البنيـــة  البلـــدان ذات  علـــى كاهـــل  يقـــع  المنـــاخ  لتغيـــر  المصاحبـــة 

الصحيـــة الضعيفـــة، وغالبيتهـــا فـــي الـــدول الناميـــة التـــي تُعـــد األقـــل قـــدرة علـــى 

، فـــإن التأقلـــم مـــع تلـــك الظواهـــر المناخيـــة الحـــادة يســـتلزم  التكيـــف معـــه. ومـــن ثَـــمَّ

تضافـــر الجهـــود الدوليـــة لتقديـــم المســـاعدات لتلـــك البلـــدان لدعـــم جهـــود االســـتجابة 

الخاصـــة بهـــا. 

وتأسيًســــا علــــى مــــا ســــبق، تســــعى هــــذه اإلصـدارة مــــن سلسـلة "بقلـم خبيــــر"، الصـادرة عـن 

ـــى تســـليط الضـــوء علـــى  ـــوزراء، إلـ ـــس الـ ـــع لمجلـ ـــرار التابـ ـــاذ القـ ـــم اتخـ ـــات ودعـ ـــز المعلومـ مركـ

ــان  ــة اإلنسـ ــده لصحـ ــة تهديـ ــى كيفيـ ــرق إلـ ــر التطـ ــك عبـ ــاخ، وذلـ ــر المنـ ــة لتغيـ ــات الصحيـ التداعيـ

ورفاهتـــه، وقضيـــة اإلنصـــاف المناخـــي وغيـــاب العدالـــة العالميـــة ألزمـــة المنـــاخ، والعـــبء غيـــر 

المتكافـــئ لتأثيـــرات تغيـــر المنـــاخ فـــي البلـــدان منخفضـــة ومتوســـطة الدخـــل، باإلضافـــة إلـــى اإلشـــارة 

ـــاره  ـــذي يمكـــن اتباعـــه مســـتقبًلا لمعالجـــة آث ـــاخ، والنهـــج ال ـــر المن ـــة المرتبطـــة بتغي ـــى المخاطـــر الصحي إل

علـــى صحـــة اإلنســـان.
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مقدمة

اإلنســـان  صحـــة  تأثـــر  باحتماليـــة  الوعـــي  يعـــود 

ورفاهتـــه بعوامـــل بيئيـــة مختلفـــة، بمـــا فـــي ذلـــك 

الثـــورة  فمنـــذ  قـــرون ماضيـــة؛  إلـــى  المنـــاخ،  تغيـــر 

يشـــهد  عشـــر،  التاســـع  القـــرن  فـــي  الصناعيـــة 

مـــع  ا  حـــادًّ ـــا  مناخيًّ تغيـــًرا  متزايـــد  بشـــكل  العالـــم 

تحـــوالت طويلـــة األجـــل فـــي درجـــات الحـــرارة وأنمـــاط 

ـــرات  ـــد بتأثي ـــراف المتزاي ـــى االعت الطقـــس، مـــا دعـــا إل

الرعايـــة  وأنظمـــة  الصحـــة  علـــى  المنـــاخ  تغيـــر 

المتزايـــدة  المنـــاخ  أزمـــة  أضحـــت  وقـــد  الصحيـــة. 

ـــا لصحـــة اإلنســـان ورفاهتـــه؛  تمثـــل تهديـــًدا عالميًّ

 )WHO( ولذلـــك وصفـــت منظمـــة الصحـــة العالميـــة

دة للصحـــة العامـــة  تغيـــر المنـــاخ بأنـــه قضيـــة محـــدِّ

يرتبـــط  حيـــث  والعشـــرين؛  الحـــادي  القـــرن  فـــي 

يفيـــد  بحيـــث  وثيًقـــا،  ارتباًطـــا  والصحـــة   المنـــاخ 
العمل على تحسين أحدهما اآلخر.

كيفية تهديد تغير المناخ لصحة اإلنسان 
ورفاهته 

تُعـــرَّف الصحـــة علـــى نطـــاق واســـع بأنهـــا حالـــة مـــن 
التمتـــع بالرفاهـــة الجســـدية والعقليـــة واالجتماعيـــة 
الكاملـــة، وليـــس مجـــرد غيـــاب المـــرض أو العجـــز ]3[، 
ــان  ــة اإلنسـ ــى صحـ ــاخ علـ ــة المنـ ــذا وتنعكـــس أزمـ هـ
ســـواء بشـــكل مباشـــر أو غيـــر مباشـــر، ويتجلـــى ذلـــك 
مـــن خـــالل العديـــد مـــن المظاهـــر، تشـــمل: زيـــادة 
تواتـــر وشـــدة موجـــات الحـــرارة، وزيـــادة الفيضانـــات، 
وموجـــات الجفـــاف، والتغيـــرات فـــي توزيـــع األمـــراض 
المنقولـــة بالنواقـــل، فضـــًلا عمـــا تتســـبب فيـــه هـــذه 
الكـــوارث مـــن ســـوء تغذيـــة ينعكـــس علـــى صحـــة 
مجموعـــة  تظهـــر  الصـــدد،  هـــذا  وفـــي  اإلنســـان. 
متزايـــدة مـــن األدلـــة العلميـــة التـــي تثبـــت بشـــكل 
ال لبـــس فيـــه أن تغيـــر المنـــاخ ال يـــؤدي فقـــط إلـــى 
تفاقـــم عـــبء األمـــراض الحالـــي بشـــكل ســـلبي، بـــل 
ــدة. ــة جديـ ــدات صحيـ ــور تهديـ ــى ظهـ ــا إلـ ــؤدي أيًضـ يـ

وقـــد رّجحـــت تقاريـــر التقييـــم الصـــادرة عـــن الهيئـــة 
 )IPCC( الحكوميـــة الدوليـــة المعنيـــة بتغيـــر المنـــاخ

أ.د. محمد عوض تاج الدين 

قسم األمراض الصدرية، كلية الطب جامعة عين شمس

أ.د. نيفين سليمان 

قسم طب األطفال، كلية الطب جامعة القاهرة. 

التأثيـــرات الصحيـــة لتغيـــر المنـــاخ: نحـــو 

ــا  ــر إنصاًفـ ــم أكثـ عالـ



5

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار - مجلس الوزراء

درجـــة مئويـــة   1.5 بمقـــدار  االحتـــرار  زيـــادة  اســـتمرار 
المســـتوى  هـــذا  القادمـــة.  عاًمـــا  العشـــرين  خـــالل 
د الصحـــة العامـــة  المتوّقـــع لالحتـــرار العالمـــي ُيهـــدِّ
ســـيما  وال  العالمـــي،  الصعيـــد  علـــى  والرفاهـــة 
الفئـــات المحرومـــة والمعرضـــة للخطـــر، بمـــن فـــي 
ذلـــك النســـاء الحوامـــل، واألطفـــال، وكبـــار الســـن، 
والذيـــن  والمهاجـــرون،  الفقيـــرة،  والمجتمعـــات 
ذلـــك،  ضـــوء  وفـــي  مزمنـــة.  أمـــراض  مـــن  يعانـــون 
فإنـــه بـــدون اتخـــاذ التدابيـــر الالزمـــة لمجابهـــة أزمـــة 
تغيـــر المنـــاخ ســـتزداد المخاطـــر المؤثـــرة علـــى صحـــة 
اإلنســـان، مـــا يـــؤدي بـــدوره إلـــى تفاقـــم التهديـــدات 

القائمـــة. الصحيـــة  والتفاوتـــات  والتحديـــات 

قضية اإلنصاف المناخي وغياب العدالة 
العالمية ألزمة المناخ

الدخـــل  ومتوســـطة  منخفضـــة  البلـــدان  تعانـــي 

كونهـــا  المناخيـــة؛  المســـاواة  عـــدم  مـــن   )LMICs(

"معرضـــة بشـــكل مضاعـــف" لمخاطـــر تغيـــر المنـــاخ 

ــن  ــم مـ ــى الرغـ ــة، علـ ــر الصحيـ ــي ذلـــك المخاطـ ــا فـ بمـ

وبالتالـــي،  المنـــاخ.  تغيـــر  فـــي  إســـهامها  ضعـــف 

يقـــع علـــى عاتـــق العالـــم المتقـــدم التـــزام أخالقـــي 

وتقديـــم  األكبـــر  المســـؤولية  بعـــبء  باالعتـــراف 

اقتصـــاد  نحـــو  التحـــول  فـــي  أكثـــر فعاليـــة  إســـهام 

ــد  ــار، ُيَعـ ــذا اإلطـ ــي هـ ــون. وفـ ــة الكربـ ــة منخفضـ وبيئـ

مبـــدأ "المســـؤوليات المشـــتركة ولكـــن المتباينـــة" 

أداة لتحقيـــق العدالـــة المناخيـــة، وقـــد تـــم إضفـــاء 

البيئـــي  القانـــون  فـــي  عليـــه  الرســـمي  الطابـــع 

اإلطاريـــة  المتحـــدة  األمـــم  اتفاقيـــة  فـــي  الدولـــي 

بشـــأن تغيـــر المنـــاخ )UNFCCC( لقمـــة األرض فـــي 

 ريـــو دي جانيـــرو عـــام 1992 )إعـــالن ريـــو(؛ حيـــث أقـــرَّ 

عـــن  مســـؤولة  جميعهـــا  الـــدول  بـــأن   )7 )المبـــدأ 

نفـــى  لكنـــه  العالميـــة،  البيئيـــة  المخاطـــر  معالجـــة 

يتعلـــق  فيمـــا  للـــدول  المتســـاوية  المســـؤولية 

بحمايـــة البيئـــة. ولذلـــك، يجـــب أن تتحمـــل البلـــدان 

التصـــرف الســـريع  الدخـــل األعلـــى مســـؤولية  ذات 

والحاســـم نحـــو خفـــض انبعاثـــات الكربـــون لتحقيـــق 

الهـــدف األكثـــر طموًحـــا مـــن COP21 المتمثـــل فـــي 

تحديـــد متوســـط ارتفـــاع درجـــة الحـــرارة العالميـــة عنـــد 

1.5 درجـــة مئويـــة فقـــط.

البلدان  في  المتكافئ  غير  العبء 
)LMICs( منخفضة ومتوسطة الدخل

ُيَعــد تغيــر المنــاخ ظاهــرة عالميــة لهــا عواقــب ضــارة 

المجتمعــات منخفضــة  فــإن  ذلــك  ومــع  بالصحــة، 

ومتوســطة الدخل والمجتمعات األقل إســهاًما في 

المشــكلة هــي التــي تتحمــل وطــأة المخاطــر الصحيــة 

لتغيــر المنــاخ )الشــكل 1(؛ حيــث ُيَعــد ســكانها مــن 

أوائــل المتضرريــن واألكثــر عرضــة لهــذه المخاطــر، 

واألقـــل قــدرة علــى حمــــاية أنـفســـهم.
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تدهـــور  إلـــى  يـــؤدي  المنـــاخ  تغيـــر  فـــإن  كذلـــك 

الحالـــة الصحيـــة المترديـــة بالفعـــل للســـكان فـــي 

 بعـــض الـــدول الناميـــة، وال ســـيما األطفـــال، ففـــي

أن  العالميـــة  الصحـــة  منظمـــة  رت  قـــدَّ  2000 عـــام   

البلـــدان منخفضـــة ومتوســـطة الدخـــل، والتـــي تضـــم 

نحـــو 85٪ مـــن أطفـــال العالـــم، كانـــت تتحمـــل ٪99 

مـــن عـــبء األمـــراض الناجمـــة عـــن تغيـــر المنـــاخ، 

المســـبوق  غيـــر  التحـــدي  هـــذا  لمواكبـــة  وتكافـــح 

.)2 )الشـــكل 

source: Hannah Ritchie. Max Roser and Pablo Rosado )2020( - "CO2 and Greenhouse Gas Emissions". 
 Retrieved from:https://ourworldindata.org

الشكل 1: انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية حسب القارات

الشــكل 2: حجــم العــبء الملقــى علــى عاتــق الــدول منخفضــة ومتوســطة الدخــل بســبب األمــراض الناجمــة 

عــن تغيــر المنــاخ 

الدول منخفضة 
ومتوسطة الدخل

أطفال اقل من 5 سنوات

٪99 ٪88
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هذا، ومن المرّجح أن يشكل انعدام األمن الغذائي 

مضاعًفا  عامًلا  الدخل  فرص  فقدان  مع  والمائي 

أن  إلى  اإلشارة  تجدر  الصدد،  هذا  وفي  للفقر. 

الصحية  لآلثار  خاص  نحو  على  معرضة  إفريقيا 

من  منه  تعاني  ما  ضوء  في  وذلك  المناخ؛  لتغير 

انتشار لألمراض الحساسة للمناخ )مثل األمراض 

المنقولة بالنواقل(، والفقر، وانعدام األمن الغذائي، 

واالستجابة  التكيف  على  والقدرة  التأهب  وضعف 

وتشير  والمجتمعي.  المؤسسي  المستويين  على 

الصحية  للحياة  النوعي  التراجع  أن  إلى  التقديرات 

لألفارقة المصحوب بانخفاض عمر السكان نتيجة 

لتغير المناخ أكبر بمقدار 500 مرة مقارنة باألوروبيين.

، يتضح أنه على الرغم من إسهامها األقل  ومن ثَمَّ

العالمية،  الحراري  االحتباس  غازات  انبعاثات  في 

المناخ؛  لتغير  مسبوقة  غير  مخاطر  إفريقيا  تواجه 

مما يشكل تهديًدا ألنظمة الرعاية الصحية الخاصة 

بها، بما يعوق تحقيق أهداف التنمية المستدامة. 

األكثر  العشر  الدول  فإن  ذلك،  إلى  باإلضافة 

تقع  العالم  في  الغذائي  األمن  انعدام  من  معاناة 

ثاني  تولد أقل من نصف طن من  التي  إفريقيا  في 

 ٪0.08 يشكل  والذي  شخص،  لكل  الكربون  أكسيد 

العالمي،  الكربون  أكسيد  ثاني  إجمالي  من  فقط 

على  الضارة  لتأثيراته  األكثر عرضة  ذلك فهي  ومع 

المناخ  تغير  تداعيات  تفاوت  يوضح  مما  الصحة؛ 

على مستوى العالم.

السن  وكبار  والحوامل  األطفال  ُيَعد  عام  وبشكل 

من  يعانون  الذين  والمرضى  اإلعاقة  ذوو  واألفراد 

أمراض مزمنة، وبعض الفئات المهنية كالعاملين 

ا  اجتماعيًّ المحرومة  والفئات  الطلق،  الهواء  في 

الصحية  للضغوط  عرضة  األكثر  هم  واقتصاديًّا، 

الشديدة،  الحرارة  مثل:  المناخ،  تغير  عن  الناتجة 

األخرى  والتغيرات  الهواء،  وتلوث  والفيضانات، 

مرضى  تضرر  ذلك،  على  األمثلة  ومن  الصلة.  ذات 

تلوث  )COPD( من  المزمن  الرئوي  واالنسداد  الربو 

الهواء المرتبط بتغير المناخ، كما يتعرض العمال 

في الهواء الطلق على نحو خاص لمخاطر أكبر على 

الصحة نتيجة التعرض لدرجات الحرارة القصوى.

من  )أكثر  تقريًبا  األطفال  جميع  يتعرض  كذلك 

99٪( في جميع أنحاء العالم، لواحد أو أكثر من تلك 

صحتهم  على  سلًبا  يؤثر  بما  المناخية،  المخاطر 

االعتبار،  في  ذلك  أخذ  ومع  والعقلية.  الجسدية 

فإن األطفال الذين ينشأون في البلدان التي تعاني 

بشدة من آثار تغير المناخ )مثل البلدان منخفضة 

ومتوسطة الدخل( يتعرضون لـ"خطر مزدوج".

بتغيـــر  المرتبطـــة  الصحيـــة  المخاطـــر 
المنـــاخ

كبير  بشكل  اإلنسان  صحة  على  المناخ  تغير  يؤثر 

العوامل  تسهم  أن  المتوّقع  ومن   ،)3 )الشكل 

والجغرافية  والسياسية  والبيئية  االجتماعية 

حيث  الصحية؛  التداعيات  تفاوت  في  واالقتصادية 

هم  الصحية  للتهديدات  عرضة  األكثر  السكان  إن 

األكثر حساسية لآلثار الضارة لتغير المناخ، ويمكن 

توضيح ذلك فيما يلي:
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تلــوث الهــواء وأمــراض الجهــاز التنفســي:  	

فــي  العمــر  الهــواء قصيــرة  تُســهم ملوثــات 

التنفســي،  الجهــاز  أمــراض  انتشــار  زيــادة 

وتشــمل اآلثــار الصحيــة الضــارة الناتجــة عــن 

التعــرض للغــازات والجزيئــات الضارة: انتشــار 

الربــو الحــاد، وزيــادة أمــراض الجهــاز التنفســي، 

مجــرى  والتهــاب  الرئــة،  وظائــف  وانخفــاض 

الهــواء، وزيــادة الوفيــات. وعلــى المــدى الطويــل، 

الجزيئــات  لتلــك  المســتمر  التعــرض  يــؤدي 

ممــا  التنفســي؛  الجهــاز  وظيفــة  إضعــاف  إلــى 

يتســبب فــي أو يــؤدي إلــى تفاقــم التهــاب مجــرى 

ومرضــى  األصحــاء،  األشــخاص  لــدى  الهــواء 

الربــو التأتبــي، ومرضــى االنســداد الرئــوي المزمــن 

مشــكلة  بالفعــل  يشــكل  والــذي   ،)COPD(

إلــى  اإلشــارة  وتجــدر  رئيســة.  عامــة  صحيــة 

مــرض  وفيــات  مــن   ٪90 مــن  يقــرب  مــا  وقــوع 

االنســداد الرئــوي المزمــن فــي البلــدان منخفضــة 

ومتوســطة الدخــل؛ حيــث ال يتــم االلتــزام بتنفيــذ 

أو لعــدم توافــر  اســتراتيجيات فعالــة للوقايــة، 

اإلمكانــات الالزمــة لتنفيذهــا. وجديــر بالذكــر أن 

الســبب  هــو  المزمــن  الرئــوي  االنســداد  مــرض 

الرئيــس الثالــث للوفــاة فــي جميــع أنحــاء العالــم، 

كمــا أنــه مــن المتوّقــع ارتفــاع معــدالت اإلصابــة 

وتلــوث  المنــاخ  لتغيــر  نتيجــة  الرئــة  بســرطان 

الهــواء.

اإلصابات المباشــرة أو األمراض المرتبطة  	

بالحــرارة والوفيــات بســبب الطقــس: يتســبب 

مــن   ٪80 مــن  أكثــر  فــي  والفيضانــات  الجفــاف 

حــاالت الوفــاة و70٪ مــن الخســائر االقتصاديــة 

فــي إفريقيــا، كمــا تــؤدي الحــرارة الشــديدة إلــى 

اإلصابــة باإلجهــاد الحــراري أو ضربــة الشــمس، 

مــع تفاقــم أمــراض الجهــاز التنفســي والقلــب 

المــــزمنــــــة. والكلــــــى  الدمويــــــة   واألوعـيــــــة 

الشكل 3: اآلثار الصحية لتغير المناخ

source: San Francisco Climate & Health Program. Health Impacts of Climate Change
Retrieved from:)https://sfclimatehealth.org/health-impacts-of-climate-change(
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األمــراض المعديــة: تؤثــر أزمــة المنــاخ علــى  	

الجغرافــي  واالنتشــار  االنتقــال  ديناميكيــة 

المالريــا،  مثــل:  بالنواقــل،  المنقولــة  لألمــراض 

وداء  الصفــراء،  والحمــى  اإلنجوجيــة،  والحمــى 

البلهارســيات، وداء المثقبيــات اإلفريقــي، وداء 

وأمــراض  النيــل،  غــرب  وحمــى  الليشــمانيات، 

بشــكل  حساســة  أمــراض  وهــي  اإلســهال، 

خــاص للتغيــرات فــي درجــات الحــرارة، واألمطــار، 

والرطوبــة. وبالمثــل، فــإن األمــراض الطفيليــة 

للتغيــر  عرضــة  المقابلــة  الوســيطة  وعوائلهــا 

والرطوبــة. الحــرارة  درجــات  فــي 

يمثــل  	 العالمــي،  الصعيــد  علــى  الخــداج: 

الخــداج الســبب الرئيــس للوفــاة بيــن األطفــال 

المشــكالت  ويعنــي  الخامســة،  ســن  دون 

المولوديــن  لألطفــال  المصاحبــة  الصحيــة 

والدة مبكــرة، وفــي جميــع البلــدان تقريًبــا التــي 

َظــت زيــادة معــدالت 
ِ
لديهــا بيانــات موثوقــة، ُلوح

الماضييــن.  العقديــن  خــالل  المبكــرة  الــوالدة 

الفئــات  أكثــر  بيــن  مــن  ج  الخــدَّ األطفــال  ويعــد 

المعرضــة لمخاطــر تغيــر المنــاخ؛ ممــا يســتلزم 

اتخــاذ إجــراءات عاجلــة، بمــا فــي ذلــك تعزيــز قــدرة 

المستشــفيات علــى الصمــود، وال ســيما أماكــن 

الــوالدة. لحديثــي  المركــزة  الرعايــة 

بتغيــر  	 المتعلقــة  النفســية  االضطرابــات 

أن  المتقاربــة  العالميــة  األدلــة  تُبــرز  المنــاخ: 

ــر ســلًبا علــى الصحــة  ــر المنــاخ يمكــن أن يؤث تغي

العقليــة والنفســية لألفــراد، ال ســيما إذا تســبب 

فــي وقــوع كــوارث بيئيــة. ومــن أبــرز االضطرابــات 

اإلجهــاد  اضطــراب  المنــاخ:  بتغيــر  المتعلقــة 

كمــا  واالكتئــاب.  والقلــق،  للصدمــة،  الالحــق 

إلــى  الحــرارة  درجــات  ارتفــاع  يــؤدي  أن  يمكــن 

وزيــادة  والقلــق،  المــزاج،  اضطرابــات  تأجيــج 

واالكتئــاب،  المنزلــي  والعنــف  العدوانيــة، 

والفصــام، وضعــف أداء العمــل، باإلضافــة إلــى 

 اإلضــرار بالعالقــات الشــخصية، واحتــرام الــذات.

التــي  األجيــال  عبــر  الالجينيــة  التأثيــرات 

دراســات  أظهــرت  المنــاخ:  تغيــر  يســببها 

عديــدة أن التحديــات البيئيــة تــؤدي إلــى ظــروف 

غيــر مواتيــة داخــل الرحــم؛ ممــا يــؤدي إلــى ارتفــاع 

خطــر اإلصابــة بأمــراض واضطرابــات البالغيــن 

وقــد  الالجينــي.  الوراثــي  بالتعديــل  المرتبطــة 

يفســر ذلــك انخفــاض وزن األطفــال عنــد الــوالدة 

بعــض  أشــارت  األخيــرة،  اآلونــة  وفــي   .)LBW(

بأمــراض  اإلصابــة  خطــر  أن  إلــى  الدراســات 

الجنيــن  علــى  تأثيــره  يقتصــر  ال  قــد  البالغيــن 

ــال؛  ــًرا لألجي مباشــرة، ولكــن يمكــن أن يكــون عاب

األمــر  المتتابعــة،  األجيــال  إلــى  ينتقــل  بحيــث 

إلثباتــه  الدراســات  مــن  المزيــد  يتطلــب  الــذي 

بالدليــل. ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن تقييــم قــدرة 

أمــر  المنــاخ  تغيــر  مــع  التكيــف  علــى  الســكان 

 بالــغ األهميــة لتوجيــه اســتراتيجيات التخفيــف.
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الطريق إلى األمام

يجـب أن يشـمل النهـج الشـامل لمعالجـة آثـار تغيـر 

بهـذه  الوعـي  تعزيـز  اإلنسـان  صحـة  علـى  المنـاخ 

اآلثـار بيـن السـكان والمجتمعـات المهنيـة وبخاصـة 

تغيـر  مخاطـر  وتقييـم  لفهـم  الزخـم  وبنـاء  الطبيـة، 

االحتياجـات  ودمـج  العامـة،  الصحـة  علـى  المنـاخ 

التأهـب  مسـارات  فـي  األطفـال  بصحـة  الخاصـة 

المنـاخ  تغيـر  مـن  والتخفيـف  المناخيـة،  للتغيـرات 

البيئيـة  السياسـات  صنـع  تأثيـر  تقييـم  خـالل  مـن 

والتكيـف  المرونـة  وتعزيـز  والرفاهـة،  الصحـة  علـى 

المرتبطـة  العامـة  الصحـة  المجتمعـي مـع مخاطـر 

للحـد  الصحيـة  الرعايـة  المنـاخ، ودعـم قطـاع  بتغيـر 

مـن بصمتـه الكربونيـة، وبنـاء مستشـفيات ومرافق 

رعايـة صحيـة تتسـم بالـذكاء المناخـي، وقـادرة علـى 

المشـتركة  الصحيـة  الفوائـد  وتقييـم  الصمـود، 

لتدابيـر الحـد مـن انبعـاث غـازات االحتبـاس الحراري.

اتجاهات البحث المستقبلية

تظـل اآلثـار الصحيـة لتغيـر المنـاخ قضيـة ديناميكيـة 

والتكيـف  للتخفيـف  العالميـة  الجهـود  إلـى  بالنظـر 

وإنشـاء أنظمـة مرنـة، األمـر الـذي يبـرز أهميـة تغذية 

السياسـات  صنـع  مـن  المختلفـة  المسـتويات 

بانتظـام بالبيانـات المحدثـة ونتائـج البحـوث، والتـي 

ينبغـي أن تنعكـس علـى اتخـاذ اإلجراءات المناسـبة. 

كذلك يتعين مالحظة تأثير العوامل المختلفة لتغير 

وتسـجيلها  الصحـة،  جوانـب  مختلـف  علـى  المنـاخ 

بشـكل منهجـي، مـع تحديـد عوامـل الضعـف، لذلـك 

تدخـالت  فاعليـة  تقييـم  نحـو  ـه  الموجَّ البحـث  ُيَعـد 

مـة للحـد مـن اآلثـار الصحيـة  الصحـة العامـة المصمَّ

الحّساسـة لتغيـر المنـاخ علـى المجتمعـات واألفراد 

األهميـة. بالـغ  أمـًرا  المرونـة-  تحسـين   وكذلـك 

تشـكل  المنـاخ  أزمـة  بـأن  الجـزم  يمكـن  وختاًمـا، 

قضيـة حاسـمة للصحـة العامـة، وعليـه فـإن حمايـة 

صحـة اإلنسـان مـن التأثيـرات الضـارة لتغيـر المنـاخ 

أصبحت أكثر إلحاًحا من أي وقت مضى، وعلى الرغم 

مـن أن األفـراد الذيـن يعانـون أكثـر مـن غيرهـم مـن 

األقـل مسـؤولية  هـم  المنـاخ  لتغيـر  الصحيـة  اآلثـار 

عـن محنتهـم، فـإن نسـبة صغيـرة فقـط مـن وزارات 

الصحـة فـي البلـدان منخفضـة الدخـل والبلـدان ذات 

ـا تمويًلا  الدخـل المتوسـط األدنـى ) 28%( تتلقـى حاليًّ

يحتـاج   ، ثَـمَّ ومـن  مسـاعيها.  دعـم  أجـل  مـن  ـا  دوليًّ

التمويـل المناخـي متعـدد األطـراف إلـى زيـادة كبيـرة 

مـن  للحـد  المطلوبـة  المسـتويات  إلـى  للوصـول 

النتائـج الصحيـة السـلبية لتغيـر المنـاخ. كذلـك مـن 

بالفئـات  الخاصـة  الدراسـات  تُسـهم  أن  المتوّقـع 

المنـاخ  تغيـر  لمخاطـر  السـكان  مـن  عرضـة  األكثـر 

المعلومـات  توفيـر  فـي  األطفـال(  ذلـك  فـي  )بمـن 

الالزمـة التخـاذ اإلجـراءات المناسـبة للحـد مـن تلـك 

ذلـك،  ضـوء  وفـي  للصحـة.  وتهديدهـا  التأثيـرات 

إلـى  مناخـي  إضافـة منظـور  تـؤدي  أن  المتوّقـع  مـن 

سياسـات الرعايـة الصحيـة إلـى جانـب الحـد العالمي 

دعـم  إلـى  الحـراري  االحتبـاس  غـازات  انبعـاث  مـن 

لصالـح  االسـتدامة  وتحسـين  الفاعلـة  اإلجـراءات 

البشـر. مـن  والمقبلـة  الحاليـة  األجيـال 
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