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 مقدمة

المناخ من أخطر التهديدات التي تواجه كوكب األرض والحياة البشرررريي اي الو    يعد تغير

ا لرنتراعل المترتبري ررك ترجا التغير كنتي ري  رت را   الحرالي والمترررررررتيبر  اليريربً وللرت ئجرا

درجررات الحرارة المتو عرريً اررالترررررررراارري لتغير أئمرراإل الطيا امررا يهرردد الئتررا  الغررجاعكً 

مثره ارت ا  منتررروي ميال البحار والتي ت يد من خطر ال يارررائاتً االترررااي لرتهديد الج  ي

كمرا تشرررررررمر  الم رامر تغير المنراخ اتررررررربرب الغرااات المترررررررببري ل  تبرا  الحرار  ئتي ري 

 األئشطي البشريي كأ د ئتاعل الثورة الصنارييً وإاالي الغااات.

ا الومنيي لردولً وتتطرب  رولا  الي موارئ رالميي تت اوا الحدود  اي تغير المناخ  تتربب  وي

لمتررراردة الدول ررك التحرح ئحو ا تصررراد   ادوليا   امنتررريي ررك جميل المترررتويات وتعاوئا 

ً اما يارررمن العم  لتحييه أتدال التنميي المترررتداميً وتع ي   رررمود من  ض الكراون

 الدول خا ي ال ييرة والناميي اي مواجهي تجل التغييرات.

ه الردول الكبر  والمتيردمري اي تغير المنراخً من خ ل الثورة واي الو ر  الرج  تترررررررببر  اير 

الصرررررناريي وما يترتب رريها من امرررررت دامات لرطا ي ةير النجي ي وائبعا اتهاً ا ن الدول 

النرراميرري وال ييرة تي من تعررائي من ال ررار الكبيرة لرتغير المنرراخي اي ارر  ارتمررادتررا ررك 

 الصيد.األئشطي ا  تصاديي البتيطي اي ال راري و

األمم المتحدة من ً اي ا  تو عات مررررررربيي من  آ ار التغيرات المناخيي  يعائي العالم منو

ر  تمرا اي  ًررك كوكرب األرض  شررررررركر  الحيراة الرج  ئعراره الن أن التغير المنراخي مررررررريردم 

اً  ير   30أ ر  من    ةارررررررون تغير المنراخ لاتره اطرييري درامراتيكيريً وكران من الم ترض يررامرا

مررررررني من النً  20مررررررنوات إلك    10النمال  الموجودة أن يحدث تجا التغيير خ ل  اناءا ررك 

اً ومواريد  دو ه كائ  مبكرةً وتجا ما تترررررربب اي  ا جدو لكننا اوجئنا أن التغير كان مررررررريعا

 دو و  مشررك ت كبيرة اي األئشررطي ا  تصرراديي الرعيترريي وررك رأمررها ال راري التي تهد 

 األمن الغجاعي لردول.

ن مرركان الترروا   ومرركان منامه شررري البرااي  ً أف مشرررو  تيرير ل براء المناخكشرر و

تتعرض لكوراث مناخيي مت امني كموجات الحر ً مرررر وجنوي شررررري آمرررريا وومرررر  الصررررين

اي اي الو رر  الحرراليً ا وال  ررال وال ياررررررررائررات واألرررا رررررررير و راعه وتو مررا يجهر جريررا 

 .تركيا ولبنانوات اي امتراليا و راعه الغاا وميائمار مائياألاياائات الصين و

اً ئرا و  خطر لكرااري  وتردي  وادث ال يارررررررائرات والحراعه التي شرررررررهردتهرا رردة دول ماخرا

الدول اارررررررورة التكاتف والعم  المشررررررترح لمواجهي تداريات التغير المناخيً والتي ت يد 

اوتيرة متتررررررراررري وةير متررررررربو ريً تترررررررتردري امرررررررتشرررررررعرار ال رديري من ال ميل وتحمر  

 ادون مااه إئجار. يي اي مواجهي تجل الم امر التي  د تدمر اعض الدولالمتاول
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وتترررررررتردري مواجهري ترجل الم رامر الحرد من الممرارمرررررررات التي تاد  إلك ايرادة ا ئبعرا رات 

ورال درجات الحرارة اشرررررك  مباشررررررً لمنل تدتور األوترررررا  المناخيي رن الوترررررل الحاليً 

الحراليري لرتغير المنراخيً وتيرديم المترررررررارردات لرردول ارالترررررررااري لرتكراتف لمواجهري ال رار 

 المتاررة من التغير المناخي.

 تفاقيات الدولية لتغير المناخاال

خ ل الترررررنوات األخيرة  جي   ارررررايا المناخ ااتتماغ دولي اال  ررك كااي المترررررتوياتً 

خا ررري اي ا  التأ يرات الترررربيي لتغير المناخ ررك  ارررايا  يوي الئترررانً وااد ا تتماغ 

ماتمر ائررب م را  يوي الئترررررررران والحكومررات والهيئررات الرردوليرريً امررا اي للررت من جرر 

األمرال اي ات ا يي األمم المتحدة الماريي اشررأن تغير المناخً ومن الئ ااات الهامي اي 

 .2007اشأن الُبعد البشر  لتغير المناخ العالمي اي ئوامبر  "إر ن ماليه"تجا الصدد 

 كومي دولي يعترل ارتراارراا  رررررررريحرراا اررأن لتغير المنرراخ "آ رراراا  وكرران تررجا الر ن أول ايرران

واتررررررحي ومباشرررررررة ررك التمتل الكام  احيوي الئترررررران"ً اما ايها الحه اي الحياة واي 

متررتو  معيشرري منامررب واي التمتل اأررك متررتو  ممكن من الصررحيً ومرب الر ن 

ان وتغير المناخً وإلك إلك م را  يوي الئتررران أن يعيد منا شررري اشرررأن  يوي الئتررر 

م وتررريي األمم المتحدة التررراميي لحيوي الئتررران أن تدر  آ ار تغير المناخ ررك التمتل 

الكام  احيوي الئترانً وإلك ماتمر األمرال أن يرتما تعاون الم وتريي والم را اي 

 .1تيييم آ ار تغير المناخ ررك  يوي الئتان

مر اليرائوئيري لرتعرامر  مل التغيرات المنراخيري التي األ تك ر  ا ت را يرات الردوليري وال ريميري و

تهدل لمنل تدتور النجاغ البيئي وما له من تأ يرات مرررربيي ررك الحياة البشررررييً وتتصررردر 

ات ررا يرري األمم المتحرردة المرراريرري لتغير المنرراخً اليوارررد اليررائوئيرري الرردوليرري اشررررررررأن التغير 

تيريبررااً جميل الرردول والمنررامه اي العررالم اهرردل المنرراخيً وتي معرراترردة دوليرري و عتهررا 

 .1994مار   21الحد من تأ ير النشاإل البشر  ررك المناخً ودخر   ي  التن يج اي 

 تفاقية األمم المتحدة اإلطارية لتغير المناخ ا

الو رررررررول إلك تثبير   ً وترداهرامم المتحردةأللال معيري العرامري تي ات را يري  رررررررادرة رن 

غااات الدايئي اي الغ ل ال و  رند مترررتو  يحول دون تدخ  خطير من جائب التركي ات  

تتيح اي إمار اترة امنيي كاايي ً والو رررررول لهجا المترررررتو   الئتررررران اي النجاغ المناخي

 .لرنجم اليكولوجيي أن تتكيف اصورة مبيعيي مل تغير المناخ

ردغ تعر ض إئتا  األةجيي لر طرً وتترررررمح االماررررري  دماا اي التنميي ا ت ا يي  وتارررررمن  

ن تشرترح الدول المتيدمي والناميي اي تجا الهدل مرويا ً وأا  تصراديي ررك ئحو مترتداغ

 
   https://2u.pw/2g9xN تقرير المقرر الخاص المعني بمسألة التزامات حقوق اإلنسان المتعلقة بالتمتع ببيئة آمنة ونظيفة وصحية ومستدامة    1

https://2u.pw/2g9xN
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ا ووترررررعوا خط  لمواجهي اردا  191  ك ا ت ا ييو د  ررررردي رر  ًويعاوئوا اعارررررهم البعض

  تبا  الحرار .ا  

وتنص ال يرة   من المادة الرااعي من تجل الت ا يي ررك ترورة "العمررررررر  والتعاون ررك 

تطوير وتطبيه وئشررررً اما اي للت ئي  التكنولوجيات والممارمرررات والعمريات التي تكبح 

غررااات الرردايئرري التي   يحكمهررا الشرررررررريرري المصرررررررردر من أوت  ض أوتمنل ا ئبعررا ررات الب

اروتوكول موئتريال اي جميل اليطارات لات الصريً اما اي للت  طارات الطا ي والني  

 2والصناري وال راري والحراجي وإدارة الن ايات."

  1992بروتوكول كيوتو 

من  3وتنص المررادة  ًالمنرراخر ت ررا يرري األمم المتحرردة المرراريرري لتغياتو اروتوكول مرحه ارر 

ً اروتوكول موئتريال تك رررررررررررر  األمرررررررررررررال المدرجي اي المراه األول من   البروتوكول ررك "

أ   يتعد  م م  مكاائ  ائي أكتريد الكررررررررراون البشرررررررررر  المصررررررررردر امن ردة أو م تمعيً  

غررااات الرردايئرري المرردرجرري اي المراه ألف الكميررات المترررررررنرردة إليهرراً المن  تهررا ئبعررا ررا

اا المييدة اي المراه ااء تها  ي واياا  لرررت اماالمحتوا ارررالحد مرررن ا ئبعا ات وخ اها كمي 

الجماليي من مث  تجل الغااات ا متري  اهتائبعا ا  ضووايا أل كاغ تجل المادةً اغيي خ 

 3"٢٠١٢إلك  ٢٠٠٨اي اترة ا لت اغ الممتدة من  ١٩٩٠اي الماعي ررك األ   دون متتويات راغ 

ولم تو ل ً  دولري من الردول األراررررررراء اي األمم المتحردة 183  ا البروتوكولو ررررررردي ررك ترج

هرررا وارررارتبرررارترررا أكبر أئ  إرريررره الو يرررات المتحررردة وررك الرةم من رررردغ تو يعهرررا رريررره 

لت اغ ئبعرا رات   يع يهرا من ا  ومن أكبر المتررررررراتمين اي ا  ً مترررررررتهررت لرو ود الح ر 

 ابنود البروتوكول.

  2015اتفاقية باريس 

 21ماتمر األمم المتحردة  أريراي الم راوترررررررات التي ريردت أ نراءجراءت ترجل ا ت را يري اي  

وينص ا ت راي اي المرادة الثرائيري ً وتو أول ات راي ررالمي لرمنراخ اراريا اي لرتغير المنراخي

ومرريتررعك لحدل اي   درجتانًأل   من   ا  ترار العالمي منه اي ايرتها األولك ررك "ا تواء

درجري. مررررررريتم إررادة النجر اي األتردال المعرنري اعرد خما مرررررررنواتً وأتردال خ ض  1.5

 . 4ا ئبعا ات   يمكن امتعراتها ررك ئحو أررك"

اي مربي  خ ض ا ئبعا اتً وتطرب ا ت ا يي من الدول المتيدمي تيديم متراتمات أكبر  

اينما يتعين ررك الدول الناميي "موا رري تحترين جهودتا" اي التصرد  ل  تبا  الحرار  

كمترراردات  دو ر أمريكي مريار  100"اي ترروء أوتررارها الومنيي"ً ووتررل كحد أدئك  يمي 

 
  https://bit.ly/3xuwuGmإتفاقية األمم المتحدة اإلطارية لتغيير المناخ ، 2
  https://bit.ly/37o6ty2لحق باإلتفاقية اإلطارية لألمم المتحدة لتغيير المناخ ،بروتوكول كيوتو الم 3
  https://bit.ly/3iqWLRSاتفاق باريس لتغيير المناخ، 4

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%8A_2015
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%8A_2015
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1_%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A
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ررك أ صرررررك  2025 مرررررنويا ومررررريتم إرادة النجر اي تجا الترررررعر اي الدول الناميي مناخيي

 تيدير".

دولري ررك ات را يري اراريا لرمنراخ التي تم إ رارترا اي اراريا اي  194وو عر  ررك ا ت را يري 

ئوامبر من العراغ  4ودخرر   ي  التن يرج رمرررررررميرا اي ً  2015ديترررررررمبر   12خ اختتراغ  مري المنرا

ئرا و  ال طر اشرررررررأن تغير المنراخً اعرد أن أاهر أن المترررررررتويرات  ً ود ر  ا ت را يري2016

الحاليي لرطموح المناخي اعيدة ك  البعد رن المترررررتهدلً وايادة مترررررتويات التهديدات 

 .اتبب التغيرات المناخيي اشك  داعم

ات ا يي ااريا خارمي مريه لإلجراءات المناخيي التي من شرررررأئها تيري  ا ئبعا ات وتواير  

وانرراء اليرردرة ررك الصرررررررمود مل تغير المنرراخً كمررا يوار ا ت رراي مرييررا لررردول المتيرردمرري 

لمتاردة الدول الناميي اي جهود الت  يف من  دة المناخ والتكيف معها مل إئشاء إمار 

 .ل المناخيي لردوللرر د والا غ رن األتدا

كمرا يوار ات راي اراريا إمرارا داعمرا يوجره ال هرد العرالمي لعيود  رادمريً والهردل تو رال 

متررررررتو  مموح الدول اشررررررأن المناخ امرور الو  ً ولتع ي  للتً ئص  ا ت اي ررك إجراء 

 .رمريَتي مراجعيً ك  وا دة ررك مد  خما منوات

المشرراركي اي الدورة الرااعي والعشرررين لماتمر األمرالً ً ارتمدت الواود  2018واي راغ  

التي امررتاررااتها كاتوايتشرريً اولنداً  عحي  وارد شررامري توتررح الت ا رري  التشررغيريي 

  ت اي ااريا.

ويمثرر  ات رراي ارراريا ارردايرري تحول ئحو رررالم من  ض الكراونً و  اال تنرراح الكثير ممررا 

مراا ترررررورياا لتحييه أتدال التنميي المتررررتدامي ألئه يتعين اليياغ اهً ويعد تن يج ا ت اي أ

يوار خارمي مريه لإلجراءات المناخيي التي من شررررررأئها تيري  ا ئبعا ات واناء اليدرة ررك 

 .الصمود مل تغير المناخ

 ماهو التغير المناخي 

ا إم  ًالتي تطرأ ررك الغ ل ال و   التغير المناخيً يعني التغيرات ا والج  يجهر تبايناا واترحا

اي  ررالرري المنرراخ أواي تيربرراتررهً ورررادةا مررا يترررررررتمر التغير المنرراخي الررج  يطرأ ررك األرض  

 .5ل ترات مويري تت اوا ريود أوأكثر

ر ً  ا رت ا  الترريل لدرجي الحرارة  ويمث  ا االنتربي   المناخمشركريا ألئه يغي  امعدٍل مرريٍل جدو

ارردرجررات الحرارة  اي التغير المنرراخي  ً و  يتعرهلركرراعنررات الحيرري تع   رن التكي ف معرره

ا أ داث الطيا الشرررررديدةً وارت ا  مترررررتويات البحارً وتغير  المرت عيً ا  يشرررررم  أيارررررا

 
5national geographic https://on.natgeo.com/3yuz3tl, Effects of global warming ,  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/2025
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ا من ال تررأ يرات تعررداد كرراعنررات الحيرراة البريرريً وموامن الحيوان والنبررات الطبيعيرريً ومي ررا

 6األخر .

وإل ياد  التغير المنرراخي إلك ارت ررا  درجررات الحرارة وائ  رراض تطول األمطررار وائ  رراض 

كثااي ال ريدً ا ئه ينتل رنه ايادة  ا ت ال  ال اي المنامه شربه ا مرتواعيي ال اايً اما 

ً وتو ما يارررررر االنجم اليكولوجيي لرميال العجاي رن مريه تغيير تداه التيار وجودة الميال

 اي ا مته ح وال راري وا مت دامات األخر . 7ياد  إلك تدتور إمدادات الميال لإلئتان

اً أن يتتبب التغير المناخي اي ايادة متتو   دوث األرا ير المداريي  ومن المحتم  أياا

الشرررررديدةً وتغير تكوين النجم البيئيي الترررررا ريي ومصررررربات األئهار اتررررربب التغيرات اي 

مطار وتداه األئهارً ودرجات  رارة الميالً وتحمض المحيطاتً وتجا مريترهم تطول األ 

 اي تدتور التنو  البيولوجي والنجاغ البيئي.

كمرا تتتررررررربرب ارت را  درجرات الحرارة لألرضً اي لواران الكتر  ال ريرديري ممرا ينتل رنره ارت را  

لتي شرررهدتها مترررتويات مرررطح البحر وايادة تدايات الميالً و دوث ايارررائات رني يً كا

اً كال يارررائات التي  د   اي ألمائيا والصرررين وميائمار والهند مما تتررربب  ردة دول ماخرا

 اي و و  ردد من اليترك.

كما يهدد ال  ال وارت ا  درجات الحرارة المترررا ات ال صرررراءً والحياة البريي اي الغااات 

 ير  ال ترة األخيرة ارت عر   راعه الغراارات ارأررداد ومترررررررا رات وامرررررررعريً امرا يهردد ايراء 

 البريي  أئوا  الحياةالعديد من 

 آثار التغيرات المناخية

ً كمرا ررك كرااري جوائرب الحيراة لات ترأ يرإ رداث تغيرات اي البيئري  إلكياد  التغير المنراخي 

ارالتغيرات  ًا منهراوتهردد وجود ترجل الحيوي وتنتهرت اعاررررررررا ً ررك  يوي الئترررررررران تا ر

الصررررارات   ايادة إلكالمناخيي تهدد الحه اي الحياة والحه اي التررركن والعم  و د تاد   

ا من تأ يرات ا المترحي.  لتغيرات المناخيي ايما يري:ويمكن امتعراض جائبا

 تهديد الحق في الحياةأولًا، 

ال و  ومررررررروء ياد  تغير المنراخ إلك الترأ ير ررك الحه اي الحيراة من خ ل ايرادة معرد ت 

تهديد ً األمر الج  يعني  التغجيي وما يتص  اجلت من اتطراااتً   ميما اي العالم النامي

مريون ش ص تأ روا اكوارث المناخ منويا خ ل  262التيديرات اأن   وت يدالحه اي الحياةً  

 .8اي الماعي منهم اي اردان ئاميي 97ً ويعيش أكثر من 2004و 2000رامي  ما اينال ترة 

 
  https://bit.ly/3xqv1Rl، العفو الدولية ، التغير المناخي  6

7 IPCC (2014), supra note 4, at 232 
8 [Human Development Report 2007/2008, Fighting climate United Nations Development Programme (UNDP), 
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مريون   120  ما ييري منوت يد التيديرات أيارررررا اأن م امر األرا رررررير المدارييً التي تما  

 2000و 1980ص خ ل ال ترة مااين رامي ش  250000ش ص منوياً  د أودت احياة 

ً رمروا من (UNC) درامري جديدة تيدغ اها اا ثون من جامعي كارو ينا الشرماليي  واحترب

وجرردوا أن  خ لهررا ررك تحريرر  البيررائررات الم معرري من أكبر ئمررال  تغير المنرراخ اي العررالمً

 .9اء إارييياالعالمً اامتثن الاباي الدخائي اليات  ميا ر ررك جميل المنامه اي

ا ألتم  ه من  يوي الئتانً  ي   ويهدد التغير المناخي الحه اي الحياةً اما يمث  ائتهاكا

لكر  ارد الحه اي الحيراة  :”ررك أئره الر ن العرالمي لحيوي الئتررررررران من 3 تنص المرادة

كررجلررت العهررد الرردولي ال رراا اررالحيوي المرردئيرري ً والحريرري واي األمرران ررك شررررررر صرررررررره”

منه ررك أن:” الحه اي الحياة  ه   التررادمرريالمادة  ً ئصرر   1966راغ  والترريامررييً الصررادر  

م اغ لكرر  إئتررررررررران وررك اليررائون أن يحمي تررجا الحه و  ي وا  رمرران أ ررد من  يرراترره 

 .”10تعت ا

 تأثير تغير المناخ على الزراعة ثانًيا،

ياررررم م يين  هخا رررري أئً  ا من التغير المناخييعد  طا  ال راري تو أكثر اليطارات تاررررررا 

ا ر التغيرات توً  األمن الغرجاعي العرالمي ررك العرامرين اي ترجا اليطرا ً ارالترررررررااري لترأ يراتره

المناخيي ررك التنميي ال تصراديي اي الدول الناميي اشرك  مرربي وللت اتربب تأ يرتا ررك 

اي أئشرطي  وأنشراإل ال راري  لل يعم  ردد كبير من مركان تجل الدول اي اإ طا  ال راري  

ررك مربي  ل البردان ررك الئتا  ال راري  ج تصراد تاويعتمد ج ء كبير من  ً  مرتبطي اال راري

 رر  النراتل المحري الجمرالي ل يوايرا وخما النراتل ا  تصررررررراد  ألاريييرا جنوي  )المثرال 

 .11يأتي من الئتا  ال راري الصحراء(

 تبررا  الحرار ً ت ايررد معررد ت ا   ويررأتي تررأ ير التغيرات المنرراخيرري ررك  طررا  ال راررري من

ة مث   ا ت ال  ال وال ياررررررائات  لتتتررررررب ب اي م يد من األ وال ال ويي البالغي الشررررررد 

والموجات الحارة وتوايل األمطار ررك ئحو   يمكن التنبا اهً وك ُّ للت يشرررركه  تهديداا ررك  

يمكن أن ي داد الوتررررل ت ا ماا وً  الئتا  ال راري وي عره أمراا  ررررعبااً إن لم يكن متررررتحي ا 

واترربب ت ايد   ًا ع  تتررار  وتيرة إم ي ةااات كثائي أكترريد الكراون  اي ال و من التراي

تترأ ر ارجلرت ً ومرررررررول  العرالمي ا  تبرا  الحرار النشررررررراإل الصرررررررنراري  امرا ياد  إلك ايرادة  

ألراترررررري النجم البيئيي التي تعائي من الهشرررررراشرررررري اال ع ً مما يتتررررررب ب اي تدتور  اد ل

 .12ال راريي وتنا ص إئتاجها

 
9change: Human solidarity in a divided world, p  

  https://bit.ly/37nTRXqاإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ، 10
 https://mck.co/2TQEGmu،2020كيف سيتكيف المزارعون األفارقة مع أنماط هطول األمطار المتغيرة ، معهد ماكينزي العالمي ،مايو  11

 
 https://bit.ly/3fr6Lbyتقييم أثر تغير المناخ ،الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، 12
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رت را  درجرات الحرارة ان التغيرات المنراخيري وتترررررررببهرا اي ً أكمرا أوترررررررحر  درامررررررري ررميري

ياررا ائتشررار العديد من األمراض النباتيي ً وأأكتررب الحشرررات مياومي لرمبيدات الم تر ي

ر ال طريي ئمطها المومرمي مرتاد  إلك ً كما أن ال يادة المتو عي اي درجات الحرارة وتغيُّ

ئيص الئتراجيري ال راريري لبعض المحرا رررررررير ً وكرجلرت إلك تغيرات اي النطرا رات ال راريري 

البيئيي؛ إل مررياد  ارت ا  درجي الحرارة إلك تحرُّح إئتا  الحبوي الشررتويي إلك الشررمالً  ي  

 .13ي تت ه تجل المنامه اي درجي  رارتها مل ا  تياجات ال تيولوجيي لترت المحا 

  ييتصرررررررر ترأ ير التغيرات المنراخيري ررك  طرا  ال رارري وتارررررررررترا منره ررك ومن المتو ل أ

ن يترررررتمر الئتا  ال راري أيتو ل  ك دول العالم األول  ي   إلالدول الناميي اي  ا  يصررررر   

اتربب   2100% من الئتا  الحالي رند  رول راغ    80لك إن يصر   أك  إل ول العالم االتنا ص 

 .14 ا  درجات الحرارةت ايد ارت

رامي  المتو ل ايا لرتغير المناخي ا مباشررررررررا كما شرررررررهدت الو يات المتحدة األمركيي تأ يرا 

ا ررك محصرررررررول الرجرة ارالو يرات المتحردةً أ رت درجرات الحرارة المرت عري ليررا و 2012ًو 2010

مريون دو ر اي   220وتترررررربب التبررم المبكر اترررررربب الشررررررتاء الداائ اي خترررررراعر اييمي 

 .15 2012ان اي راغ او يي ميشي محا ي  الكرا

 العالمً% من المترررا ي الم روري  ول    8تيوغ ا راري  نً والتي ن ختررراعر دولي كالصررريأكما 

ررك ال راري وا  تصرررراد الري ي اي الصررررين رريها مررررتكون وخيمي روا ب تغير المناخ  ا ن 

مريون أمرررة ري يي اي الصررين اشررك    250 ً وترتب مريون شرر ص 750 ي  يعم   والي  

 .16مباشر أوةير مباشر اي األئشطي ال راريي

ا رن تراجل  رااي إيرادات ال رارات اتربب تأ يرات  رات كما كشر   ئتاعل درامري أيارا التغيُّ

أمرررررة   900المناخيي والتراي وروام  أخر ً اعد إجراء متررررح رن مريه إجراء مياا ت مل  

ن التغيرات المنررراخيررري أً ومن خ ل إجراء ئمرررال  محررراكررراة 17محرررااجررري اي مصرررررررر 20من 

مرررتراتي يي كاليمح واألرا والجرة اي مصرررر اتررربب امرررتتررراتم اتراجل إئتاجيات محا ررري  

االتغيرات    تصاد المصر .من الاغوإل ررك ا   وي رض م يدا

اي إئترا  العرديرد من المحرا رررررررير   اوتتو ل منجمري "ال راو" من خ ل تيرارير لهرا ائ  راترررررررا 

احرول %  22الاريييي الرعيتريي واي ميدمتها الجرة  ي  يتو ل أن ين  ض الئتا  انتربي  

لك  ردوث ا وة اي الئترا  الغرجاعي لتررت الردول خرا ررررررري مل ت ايرد إممرا  رد ياد    2050ًرراغ

 .التكان انتب كبيرة اي دول إاريييا

 
 ،المؤتمر الدولي التاسع للتنمية الدولية حول تنمية األراضي الجافة  "تغيُّر المناخ واألزمات الزراعية المصرية 13
 https://bit.ly/2VyJiOU، 2014ومية الدولية لتغير المناخ  ، تأثير تغير المناخ على الزراعة ،اللجنة الحك 14
 ،  2017تأثيرات المناخ على الزراعة واإلمدادات الغذائية ،وكالة حماية البيئة األمريكية ،يناير  15

https://bit.ly/3CdLtIw 
 https://bit.ly/3ji27Ot،2020يناير ، Emerald Insightالصين ،التأثيرات القصيرة والطويلة المدى لتغير المناخ على الزراعة: دليل تجريبي من  16
 https://bit.ly/3fu7N6O، 2007تقييم اآلثار االقتصادية لتغير المناخ على الزراعة في مصر ، مركز البحوث الزراعية ،يناير  17



9 

ا اال ع     المناخ  د أ رتن تغيرات  أويتارح مما مربه  ن أويتو ل    ًررك الئتا  ال راريمرربا

احردوث تراجل اي األمن الغرجاعي العرالمي وت ايرد اي رردد ً امرا يهردد ترجل الترأ يرات ت ايردت

 الم ارات  ول العالم.

ً مل ا ت ا يات الدوليي المتعريي احمايي الحه اي الغجاء   وتتعارض تجل التأ يرات التربيي

ً كمرا من الر ن العرالمي لحيوي األئتررررررران ررك ك رالري الحه اي الغرجاء 25 ادةل تنص المر إ

 . 18وتو اليااء ررك ال و  ًالهدل الثائي من أتدال التنميي المتتداميتتعارض مل 

 التهجير القسري للسكان والنزوحثالثًا، 

لرتركان االن وح والته ير اليترر  من المنامه المتأ رة  اا جديا يمث  التغير المناخي تهديدا 

وارت ررا  مترررررررتويررات  ً يرر  تهرردد تغيرات المنرراخ من خ ل لوارران ال ريررداتغيرات المنرراخً 

 لوا عي اي الدلتات الكبر  المن  اريمرطح البحر مركان المنامه الترا ريي والمنامه ا

 .19االن وحً وتو ما يتعارض مل الحه اي التكن

ا ن أكبر أ ر ً  1990ير  ررررادر رن ال ريه الحكومي الدولي المعني اتغير المناخ راغ  اواه تير

مريون ئترمي احرول راغ   150اي  د لاته لتغير المناخ يتمث  اي ت رة البشررً ايد يتشررد  

ً اتررررررربرررب الجواتر المتعريررري اتغير المنررراخً مثررر  التصرررررررحرً وايرررادة ئررردرة الميرررالً 2050

وال ياررررائات والعوا ررررفً ويتو ل أن يتم التشررررريد الناجم رن تغير المناخ أمررررامررررا داخ  

 .20أاير المنامه والبردان رركا ر اي المياغ األول البردان وأن ي

ن  ً أوترررررررح تيرير لمرك  مرا برري الن وح الررداخريً إل أاررالجهور وارردأت اشررررررررراعر تررجل التررأ ر

ئ وح أكثر من  العوا ررررف وال ياررررائات و راعه الغااات وال  ال اي أئحاء العالم أدت إلك

 ي  تتررربب ارت ا  درجات الحرارة اي  دوث اوترررك مناخيي  2020ًشررر ص اي   مريون  30

أترررررررعرال من  3كبر احوالي أ وتو ر مً 21ااررررررر  رن ت را م ترداريرات اراترة التغير المنراخي

 مريون ش ص. 10والتي ارغ   رااي  الج  مببته الصرارات والن ارات

من من المرجح أن ي يد التغير المناخي تجا اليرن أئه  رن    2013راغ   أخر وكشررر   درامررري  

يير  اياررران اارررعي ً ايما واألمااون  لاياررران اعض األئهار مث  الني  والغائمترررتو   

 .أئهار مث  الدائوي الج  ت يض ميال

من المتو ل ررك وجه الجمال أن يشرهد تجا اليرن ايادة كبيرة اي ال يارائات اي جنوي و

ومي يد تواتر ال ياائات ال اراي ً  آميا ووم  إاريييا وج ء كبير من أميركا ال نواييشري  

اي آمررررررريرا وأئهرار الني ر   لوالغرائ  لتتررررررري والميكوئغاي أةررب األئهرار امرا اي للرت أئهرار يرائ

 .والراين اي أوروااً والمااون واارائا اي أميركا ال تينييً والكوئغو والني  اي إاريييا

 
  https://bit.ly/3qoO4toاهداف التنمية المستدامة، األمم المتحدة، البرنامج االنمائي، 18

 19IPCC AR4 WGII Report, p. 333 
 https://bit.ly/3xoeTQr،2020آثار التغيرات المناخية على حقوق اإلنسان ، المنظمة العربية للهالل والصليب األحمر ، أكتوبر  20
 t.ly/3yvpuKUhttps://bi، 2021الداخلي ، مركز مراقبة النزوح الداخلي ، مايو   حتقرير مراقبة النزو 21

https://www.dw.com/ar/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%83%D9%84-%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B1%D9%83-%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84%D9%87/a-57592160
https://www.dw.com/ar/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%83%D9%84-%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B1%D9%83-%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84%D9%87/a-57592160
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ادأت وتو ما  كبير من الترررررركانً  المناال وتشررررررريد ردد   اتحطيم  ًال ياررررررائاتتجل  وتهدد  

ا من خ ل    ي  تتربب مريوإل األمطار امعد ت  ًلمائياأايارائات الصرين وميدماته  اليا

ً 22أكثر من رشرررة آ ل شرر ص إلك الم جئ   ءج إاي  يامرريي اي ميامعي خنان االصررين  

إج ء آ ل من مرركان ا اي  ماخرا وتولندا  ل ياررائات التي ترررا  ألمائيا وار يكا  اوتترربب   

 .مريار يورو 6ك  والي إلوختاعر ماليي تص   118وميت   والي ً ةري ألمائيا

تترربب ي ي   ً  ا اي مصررادر الدخ  اي اعض الم تمعاتالتغيرات المناخيي ئيصررا   وتترربب

ك الن وح واله رة إلاريييرا  الصرررررررحراء الكبر  ار ايادة معرد ت التصرررررررحر اي دول  ً وال  رال

تروي األ ياء الماعيي من   ويتتررببا اترربب ئيص إيرادت ال راري اي ترت المنامهً  شررمالا 

وتنتمي ً لك أماكن أخر إلك ئ وح الممتهنين لمهني الصرريد  إالبحيرات اترربب اناء الترردود  

رردغ التواان اي التنميري تعرائي اي األمرررررررا  من ً دول ئراميري إلكا ترجل الم تمعرات ةرالبرا 

اوتعرائي خر ي ن وح الداخرلاي المرااه وال ردمات العرامي اتررررررربرب ايادة رمريرات اله رة وا را

 ايها.

ل تعد تجل ال ئي وا دة من  ً إا ررك مايعرل االتركان األ رريينوتمث  تغيرات المناخ خطرا 

ي ئ تررررررره من ارتررررررروء  ف ترج ال ئري ار ن اليرا لم رامر تغير المنراخ أكثر ال ئرات تعرترررررررا 

ا  ا اشررررأن ا  تبا  الحرار  يعني أياررررا ا مبكرا األرض الج  أرطك الترررركان األ ررررريين إئجارا

 .23أئهم يعائون من روا به ادرجي أكبر اكثير من الخرين

ً ار  إئهم اي  من روا رب تغير المنراخ اشررررررركر  أكثر  ردة  ًالشرررررررعوي األ رررررررريريو  تعرائي 

 ي ةارون اارل مرنوات مرتكون ا د اأكمرها الماءً ااخت اء مدئهم تح   يواجهون خطر 

الت كير متررئولين اي ترت الب د  تح  الماءً لجلت يتعين ررك الك  ر كاريباتي اي امررتراليا 

ً اما يعني أن اعض الشررررعوي مررررتغادر مدئها اشررررك  اي ئي  جميل مرررركائه إلك ارد آخر

ا  ويي ررك دولهم كام ً وليا كم رد أاراد ئاا ين اشرررررررك  ما  ً اما ي رض ترررررررغوما 

 لي اد منامه إيواء جديدة.

يمثرر   رردوث ئ وح الشرررررررعوي اتررررررربررب التغيرات المنرراخيرري اي ارر  ررردغ ات ررال الترردااير و

اشرررررررأن الشرررررررعوي  169ت را يري ر م ل  ائتهراكرا ا مرررررررتبرا يري من الردول والم تمل الردوليً ا

العرراغ لمنجمرري العمرر  األ رررررررريرري واليبريرري اي الب د المترررررررتيررري التي ارتمرردتررا الماتمر 

 ا الحيوي التي ك رها العهد الدولي لرحيوي المدئيي والتياميي.ياا أوً 24الدوليي

ت ا م األ وال  ي     ًوت يد مشررركري تغيرات المناخ من مررروء األوترررا  الئترررائيي ل جئين

ال ويري التررررررريئري وا ئهيرارات األرتررررررريري وال يارررررررائرات األخيرة من المعرائراة وا  تيراجرات 

 
 https://bbc.in/3lwHzEy، 2021فيضانات الصين: عدد من القتلى وإجالء اآلالف في مناطق البالد الوسطى ، بي بي سي عربي ، يوليو  22
 https://bit.ly/3rTWrhh، 2008الشعوب األصلية وتغير المناخ ،مجلة ثقافة البقاء ،يونيو  23
 https://bit.ly/3jnJR6dبشأن الشعوب األصلية والقبلية ، 169إتفاقية  24
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ايد مال تأ ير   لتيديرات أولييًا اي انغ ديش وواياا   يي الهاعري ل جئين الروتينالئتررررررائ

 .25مأو  لرارر أوالدمار 2,500 جئ اينما تعرض ما ييدر انحو  12,000للت أكثر من 

ك اهور م هوغ جررديررد وتو  جئي المنرراخ وتو الم هوغ الررج  ً إلكمررا أد  التغير المنرراخي

تم األشرر اا المناخ     جئووالميصررود ا ًغ   أا جدال  ائوئي ت  تم  جئين يدور رريه  اليا 

اي  ين أن تنراح منهم من يعبر ً التغيرات المنراخيري إلك الن وح الرجين اترررررررطروا اتررررررربرب

 الحدود ررك أم  إي اد مأو  يييه من تنت العيش.

مهرراجرينً  ررد اختررار ال "المنرراخ ئ ج"تحرراد األورواي اررارتبررارل أ ررد أارا الوجهررات أن ا   وئ ررد

 إ ردا ره لمامرررررررتررررررريمعرال ري مشررررررركر  اله رة اوامرررررررطري ال يش والشررررررررمري من خ لره  

تررجل األخيرة التي تعمرر  ررك مول  رردود موريتررائيررا والترررررررنغررال  ”FRONTEX“ اروئتيكا

ا وإجبارتم ررك العودة اورا ً  ال جئين  -والرأ  األخاررررر  رتراض مرررربي   واري المهاجرين

 .إلك الشامئ

جتررا ر  او يرر    يترررررررمح لمعجم الهرراراين من ال و  اتررررررربررب التغيرات المنرراخيرري التي 

دخول أراترري دول أخر  و  توار لهم أ   مايي ألئهم   يمركون  تررب واردائهم ال ييرةً  

ارالمعنك التيريرد  لريرائونً كمرا تم تعري ره اي  " جئ"درراءات الردول المترررررررتيبرري  ررررررر ري ا

ً ئ د أن تناح ائي  ريري 1967راغ   الصررادر  واروتوكولها 1951اغ  ات ا يي ال جئين الصررادرة ر

ممن أمررع هم الحف اي الحصررول ررك اعض المترراردة مل التح ف ررك إترر اء  رر ي 

 .ال جئين رريهم

جتررا ر  او يرر    يترررررررمح لمعجم الهرراراين من ال و  اتررررررربررب التغيرات المنرراخيرري التي 

اردائهم ال ييرةً دخول أراترررري دول أخر  و  توار لهم أ   مايي ألئهم   يمركون  تررررب 

ارالمعنك التيريرد  لريرائونً كمرا تم تعري ره اي  " جئ"إدرراءات الردول المترررررررتيبرري  ررررررر ري 

ً ئ د أن تناح ائي  ريري ممن 1967والبروتوكولها لعاغ   1951غ  ات ا يي ال جئين الصادرة را

أمررررررع هم الحف اي الحصررررررول ررك اعض المترررررراردة مل التح ف ررك إترررررر اء  رررررر ي 

 ال جئين رريهم.

ا لرحه ويمث  التشررريد والته ير اليتررر  لرترركان اترربب ئتاعل التغيرات المناخيي ائتهاكا 

ل ً إ من الر ن العالمي لحيوي الئترررررران 25المادة  اي الترررررركن ال عه الج  ئصرررررر  رريه  

لك  شر ص الحه اي مترتو  من المعيشري كال لرمحااجي ررك الصحي : "ئصر  ررك أئه

والعنرايري الطبيري  والمتررررررركن والراراتيري لره وألمررررررررترهً ويتارررررررمن للرت التغرجيري والمربا

البطرالري ولره الحه اي ترأمين معيشرررررررتره اي  را ت ً وكرجلرت ال ردمرات الجتمراريري ال امري

والمرض والع   والترم  والشي وخي وةير للت من ايدان وماع  العيش ئتي ي لجرول 

الهدل الحاد  رشررررر من أتدال التنميي ً االتررررااي إلك أن الته ير يمث  "خارجي رن إرادته

 مدن وم تمعات محريي متتدامي. المتتدامي والمتعره ابناء

 
 https://bit.ly/2WUofH8، 2021فيضانات وانهيارات أرضية تضرب مخيمات الروهينغا في بنغالديش ، مفوضية األمم المتحدة لشئون الألجئين ،يوليو  25   
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 التغيرات البيئيةرابًعا، 

تتتررررربب التغيرات المناخيي اي تأ يرات وامرررررعي ررك البيئيً اشرررررك  ياد   خت ل التواان 

مما يا ر ررك ا تياجات البيئً  ي  مرررررتتعرض اعض أئوا  الحيوائات والنباتات ل ئيراضً  

الغجاءً واعض ا مررررت دامات الطبيي لرحيوائات والنباتاتً مما يا ر اشررررك  مومررررل ررك 

 .IPCCتيرير الهيئي الحكوميي الدوليي المعنيي اتغير المناخ ا ل حي الئتانً وللت وايا 

التي تعتمرد ررك   ييكولوجير ائ  راض خردمرات النجم ال كمرا تيود ترداريرات التغير المنراخيً إلك 

التنو  النباتي الارييك جنوي الصرحراء الكبر ً اما اي للت أةجيي التركان األ رريين مرواء 

ات الطبيي لات الترررررميي المحتمري والتي  د يكون لها آ ار ا أوالنباتمنها المترررررت دغ محريا 

 .معهرد الموارد العالمييً واُيا لركتيي ترارة

مرررررنتيمترا احرول راغ   ٩٥إلك   ١٥ومن المتو ل أن ترت ل مترررررتويات البحار  ول أاريييا من  

ا٢١٠٠ و  تشرررررررمر  آ رار ارت را  مترررررررتً والردوليري المعنيري اتغير المنراخ  يرهيئري الحكومير ل ً وايرا

ييً ااياراض الشرعاي المرجائيً ومصراعد األمرماح الترا ري  يئتاجيإائ  اض   :مرطح البحر

 ي.االصح يال ماريي لرتكان من التا   وما يتبعها من الياايا المتصر ةاله رو

ً االتااي يتتري الميال المالحكما تشم  ال ار التربيي لتغير المناخ ررك اليطا  البيئيً  

ً وترجا األمر لره ترأ ير مرررررررربي وامرررررررل ررك اليطرا   يردان المرااه الترايهيري الشرررررررامئيريل

التررررررريرا ي ويا ر ررك ا تصررررررراد الردول التي تعتمرد ررك اليرادات التررررررريرا يريً كمرا تشرررررررم  

 ايره يعيش ئً وللرت اي الو ر  الرج مثر  الموائ  ينيري التحتيري الترررررررا رير ايردان البالترأ يرات 

 .اريييا ررك التا  إ٪ مكان  ٢٥أكثر من 

ر خبراء ئ وي ئحو وئتي ري التغيرات المنراخيريً  من الثردييرات والطيور مريون  يوان  500 رد 

ن الماتررريً مما يثير م اول م  مرررترليا منج مررربتمبرااتررربب  راعه الغااات اي  وال وا ف  

من  يوائات الكوا    8000ويشرم  للت ما ييري من  ً  ائيراض أئوا  من الحيوائات اأكمرها

كما أررن  ً النادرةً والتي ُيعتيد أئها ا تر    تك الموت ررك التررا   الشررمالي ألمررتراليا

رعيترررررري واراء و يي "ئيو مرررررراوث وير " األمررررررتراليي  الي الطوارئ لمدة أمرررررربو ً لمواجهي 

 1200شرررر صرررراً وتدمير أكثر من    18صررررارد لحراعه الغااات التي أدت إلك ميت  التهديد المت

 .26من ل اي و يتي ئيو ماوث وير  وايكتورياً منج مبتمبر الماتي

ً  ي  شررهدت دول البحر المتومرر دول  اتتررا  ئطاي الحراعه اي   2021شررهد تجا العاغ و

وامرررررررعريً ايمرا ائتيرر  ألول مرة الحراعه إلك   راعه ةراارات ولبنران إيطراليرا واليوئرانتركيراً و

ال  اعر اي شرررررررمرال إاريييراً وللرت اي الو ر  الرج  شرررررررهردت ايره رردد من الردول موجري 

ايارائات ةير متربو ي وررك رأمرها ألمائياً وت وي الحراعه وال يارائات  درات الدول اي 

 
 the  new  humanitarian  ، https://bit.ly/3rUNtQSتأثيرات التغير المناخي ،  26
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تردااير ال امري لمواجهري التعرامر  معهراً امرا يعطي جر  إئرجار شرررررررديرد ااررررررررورة ات رال ال

 تداريات التغيرات المناخيي.

 الصحيةالمخاطر خامًسا، 

ن تترررراتم التغيرات المناخيي اي تراجل متررررا ي الر عي الم روري من األرض أمن المرجح  

ً  ير  يمكن أن ا وة اي األمن الغرجاعي يً امرا ياد  لحردوثوارالترالي تراجل الئترا  الغرجاع

أشررارت ً و2100االماعي احرول راغ   90الصرراايي لرمحا رري  ال راريي انحو  تراجل العاعدات  ت

األةربيي   ناألاار ي راما يشررركروً إلك أن ات ا يي األمم المتحدة الماريي اشرررأن تغير المناخ

 .2080التي تاال لألش اا المعرتين لرم اري اتبب التغير المناخي احرول راغ 

التغرجيريً لك ايرادة ت شررررررري أمراض ئيص ومررررررروء إً ايرادة الم راررات وئيص الغرجاءوتاد  

مريون ئتررمي مررنويااً واياا لمنجمي الصررحي  3.7اي وااة ئحو   وتي األمراض التي تتترربب

لك ايادة درجي  رارة الميال الترا ريي وايادة ت شري إتاد  التغيرات المناخيي يً كما العالمي

 ا.األمراض المنيولي اوامطي الميال مث  الكولير

أشررررررررارت درامرررررررري أجرتهررا منجمرري الصرررررررحري العرالميرري إلك ارت را  درجري  رارة ميررال البحر و

الترطحيي وال يارائات ال اعرة كعامرين أمرامريين اي ائتشرار وااء الكوليرا اي ان  ديش 

 .1998-1997وجيبوتي والصومال وكينيا وتن ائيا وموامبيه أ ناء  دث خ ل اترة 

غري ة اطرييري   لد ال ياررررررررائرات وتطول األمطرار اتغيير المنراخ اي ايرادة ررد ويترررررررراتم

مما يتاتم اي تكون البرح والمتتنيعات ً  االدول تصري ها اشك  مريم رمريا   تتطيلت

ا تنتشررررررر األمراض وال يرومررررررات التي ياررررررا أو  مراضًالتي يتكا ر  ولها البعوض النا   لأل

 2020اعد اياررررران نجي ي كما تو الوترررررل اي الترررررودان  التنتي  ربر مصرررررادر الميال ةير 

اليمن ريب األرا رررررير المداريي اشرررررك  كبيرً وكما  دث اي وادايي ت شررررري مرض الم ريا 

 .الوااء اي اليمن إلك ما يشبهاألخيرة  ي  تكا رت الكوليرا وتحول  

رت ررا  اي درجررات الحرارة والتطراررات االتغيرات المنرراخيرري ومررا يصررررررررا بهررا من  وتترررررررراتم

وياد  ال  رال اتررررررربرب درجرات ً  ايرادة أمراض اليررب والشررررررررايينالمنراخيري اليرامررررررريري اي 

درجات  إل ترتب   ًلك مشررررراك  اي الكرك ئتي ي  رررررعواي ترميب ال ترررررمإالحرارة المرت عي  

  ش  الكرك. والتي تص  إلك  د الالحرارة المرت عي احصك الكرك 

ً واي ال رد  من خطر ال رااي اتررمانً  ارت ا  درجات الحرارة وئاروي مبيي األواونوي يد 

التي تترررررت دغ لمواجهي ارت ا  درجات الحرارةً اي   المبردات والغاااتالو   لاته تترررررهم 

ت يد معائاة النتراء والتي تا ر اشرك  مباشرر اي تغير المناخً ايما اطبيي األواون   التررار

 ي  ترتب  درجات الحرارة المرت عي امشرررراك  اي الو دة اترررربب التغير المناخي الحوام   

 .عرتهن لرحتامييوت
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لر اعحات إل كشررررر   درامررررري لكريي الصررررحي كما يا ر تغيير المناخ ررك مواجهي البشرررررريي 

ئه من الصرررررعب الح ا  ررك التبارد ال ترررررد ً وت ا م الجرول ً أالعامي ا امعي تاراارد

المتعايشررررريً وتعط  خدمات الررايي الصرررررحييً مما يهدد ال هود المبجولي   تواء ائتيال 

 والتغرب ررك ايرو  كوروئا.ال يرو  

إلك إت ل المتررتشرر يات ومرر مرر  ً  ياد  الطيا اليامرري اترربب التغيرات المناخييو

ً وير  27إلك خدمات الررايي الصحيي "COVID-19" التوريد مما ي يد من  عواي و ول مرتك

التغير المنراخي يتررررررراررد ررك تحور ال يرومرررررررات واكتترررررررااهرا ميراومري خبراء الصرررررررحري أن 

 يرر  أن الميكرواررات الررد ييرري والكرراعنررات الررد ييرري تتررأ ر من التغير ً لرع جررات واألدويرري

 .المناخي

اعض ال يرومات أن   ويحجر ال براء من تداريات التغير المناخي ررك اليطا  الصحيً  ي 

ال يرومرررررررات البكتيريي وايرومرررررررات التررررررر  واألمراض المنيرتررررررري  د تعود مرة أخر ً ك

إلك ئشرررررامها مرة أخر  ئتي ي    ي  تعود ررررربح  منتشررررررة اي العالم مرررررتواعييً التي أا  

 28التغير المناخي كتار  وكورئا والم ريا.

 قتصاديةاألضرار االسادًسا، 

التغير المنراخي ررك البنيري الهيكريي  ئتي ريأتررررررررار جتررررررريمري    و و    تصررررررراديتو ل خبراء ا  

معجم الدول التي مرول تتأ ر اشرك  كبير أن ا اي الدول الناميي  ي   وتحديدا ً   تصراداتل 

اراليطرا  يراكرهرا ا  تصررررررراديري والئتراجيريً التي ترتب  دول ئراميري وتً تي الر من رمريري التغير

 ا من رمريي التغير المناخي.ال راري الج  تو أكثر اليطارات تاررا 

متر  ً اميدارة شرردة ال ياررائاتالتكاليف الناشررئي رن ارت ا  متررتو  مررطح البحر وايادا

% اي العديد من الدول كمصررررر 10وا د من شررررأئه أن ي  ض الناتل المحري الجمالي انحو 

كر ي مواجهي ال ترررراعر ئتي ي ايادة الكوراث الطبيعيي   ً كما ترت ل29 ديش وموريتائيا وان

 .اتبب التغيرات المناخيي

مريرارات دو ر  5  والياي اعض الردولً   تكر ري مواجهري ال يارررررررائرات األخيرة وامرررررررتن ار 

ئها مرررتتحم  أشرررركات التأمين اي  ين  ال  الحكومي األلمائيي ً تحمر  معجمها  تيريباا 

ً وتو مررا يعكا   م جراءات ررراجررري لمواجهرري آ ررار ال ياررررررررائررات مررا  يمترره مريررار يورو كرر 

ال تراعر ا  تصراديي اتربب األتررار التي يترببها التغير المناخيً رةم أن ما يشرهدل العالم 

ا.من تداريات اي الو   الحالي   ييارن االم ا  مر المتو عي متتيبرا

 
27A major threat to the pandemic response. Harvard school of puplic health .july 2020 . https://bit.ly/3lBL10D—19-The climate crisis and COVID  
 ،  2020التغير المناخي وراء تفشي وباء كورونا .. خبير يكشف سر انتشاره ، صدى البلد ،يوليو  28

https://bit.ly/3fx4VX0 
 المناخ هل يعصف باالقتصاد؟ ، أرامكو السعودية  29
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ً اشرك  مبدأئ  مريون دو ر  50 ً رن ختراعر تت اواوأمر رت  راعه الغااات األخيرة اي تركيا

اعد و رررول النيران إلك منامه مررركنييً خا ررري او يي اودروغً وا تراي ردة  ر  وتشرررريد 

 .30مكان ترت المنامه اعد ختاعر االممتركات والمحا ي  ال راريي والثروة الحيوائيي

التدتور اي األوترا  الماليي اتربب تيرص اليوارد الارريبيي التيريدييً وايادة كما يترتمر  

تكر ري ال هود  هً كمرا ترت لالئ راي الموجره لت  يف تغير المنراخ والتكيف مل مترررررررت رداتر 

الراميري إلك ت  يض ئترررررررب ائبعراث الغراااتً امرا اي للرت ارت را  أمرررررررعرار الطرا ري وايرادة 

مشررررركري موااين المداورات لبعض الدول اتررررربب ائ  اض  رررررادرات ً وتبرا ا مرررررتثمار

التررررل وال دمات )المنت ات ال راريي واألمرررماح والتررريا ي( واادياد الحاجي إلك امرررتيراد 

 .الترل الغجاعيي وةيرتا من الترل األماميي

ا وتت راوت ال تررررررراعر النراجمري رن التغير المنراخي لردرجري التيردغ ا  تصررررررراد  لرردولً ً تبعرا

دول الناميي التي يعتمد ا تصادتا اشك  كبير ررك إئتا  ال راري و يد األمماح مول اال

خترررراعر الدول الناميي احوالي   ا تصرررراديين إجماليتأ ير ماررررار ااً وييدر خبراء ليكون   م ا

من الناتل المحري الجماليً اينما تتكبد م موري  1.6مريار دو ر مررررنويااً أ  انترررربي %  89.1

مريار دو ر أو ما   180.5( ئحو  OECDتنميي والتعاون اي الميدان ا  تصراد  )دول منجمي ال

من إجمررالي ئررات هررا المحري. ويتو ل أن تبر  ال ترررررررراعر الجمرراليرري لرجواتر  1.3يعررادل %

 .31غ2050مريار دو ر منوياا احول راغ 300المناخيي العمييي إلك 

ووايا لتيرير المعهد الترررررويترررررر  لتيييم الم امرمرررررول مرررررتشرررررهد منطيي الشرررررري 

ا انتررررررربي  درجي  2٪ إلا ا  ارت ا  درجات الحرارة أ   من  4.7األومررررررر  وأاريييا ائ  اترررررررا

درجي مئويي اي مرررريناريو الحالي الشررررديدة إلا لم يتم تطبيه إجراءات م   ي  27.6مئويي و 

 .2050وايا لت ا يي ااريا احرول راغ 

مريون  6.25 مرا ي يرد رنمصرررررررر مهرددة ا يردان واتررررررربرب ترداريرات التغيرات المنراخيري ار ن 

العرامرين ارالمهن المتعريري ارالم رال من مريون 1.3و رد ي يرد  والي  ً شررررررر ص لواراع هم

% من العرامرين اي م را ت متعريري ارال رارري 38لك إال راري واراع هم انتررررررربري  رد تصررررررر   

 .32اخ وئيص الميال ر ال راري اتغير المنأاتبب ت

مبيرراا لمررا لكرترره الر نرري الحكوميرري الرردوليرري المعنيرري اتغير مً ايررادة تررجا الر  ومن المرجح

مررم اي مدن مث  المرركندريي  50ياد  ارت ا  متررتو  مررطح البحر اميدار  ي   المناخً  

ورشررريد واورمرررعيد التي تيل ررك مرررا   دلتا ئهر الني  إلك ته ير أكثر من مريوئي ئترررمي 

 .33مريار دو ر 35ألف واي ي وتيا  أراتي ُتيدر  يمتها اأكثر من  214من ديارتم وايدان 

 

 
30  

31The economics of climate change  ,Swiss Re Institute .April 2021 . https://bit.ly/3AfK16D 
 https://ara.tv/vwnqh،  2021ما هي تداعيات سد النهضة على القطاع الزراعي في مصر؟،العربية. نت، فبراير   32

 https://bit.ly/3jqUfu4التغير المناخي واثره علي مصر ، معهد البحوث والدراسات االستراتيجية لدول حوض النيل -   جامعة الفيوم، أكتوبر 2014 ،     33
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 لتغيرات المناخيةلالنزاعات المسلحة كأثر غير مباشر 

داريات الترررررربيي لتغير المناخً ررك الم امر التي تهدد ا  تصررررراد والصرررررحي   تيتصرررررر الت

جتماريي  تصراديي وا  مت ارري مل المشراك  ا   تغير المناخوالبيئي اشرك  مباشررً ا ن آ ار 

مريار  2.7ارد يييم ايها  46لنشرررروي ئ ا  رنيف اي  ً اما يولد ا تما ت كبيرةوالترررريامرررريي

معرالمره تجهر اشررررررركر  جري اي رردة منرامه  ير  أد  تغير   ئترررررررمريً وتو األمر الرج  اردأت

 المناخ اع  إلك ئشوي ئ ارات مترحي وأرمال رنف. 

 تصرررررادتا ررك ائيصرررررائها اي اعض الدول التي يعتمد   ابتررررربب ايادة تطول األمطار أو

ً الموارد الطبيعييً  مرريما اي الم تمعات الررويي الارييييً كمنطيي التررا   الارييي

رأينا كيف ألحي  التغيرات المناخيي أترررررارا االغي االم تمعات المحرييً ما دال اعاررررها 

اترررررربب تيرص يً وتو ما  دث اي تشرررررراد  ئ راإل اي أرمال رنف وئ ارات مترررررررحإلك ا  

مطار تطول األ ئتي ي ارت ا  درجي الحرارة وردغ    ال راريً مررررررتغ لالمتررررررا ات اليااري ل 

 .وما رااه للت من تصحر

ب  موجات ال  ال اي الصرررومال وت شررري  ا ت الم اري إلك ايادة اشرررتعال ئيران وتترررب

اي ومررررررر  ئي يريرررا اي إ رررد  الير   2017الحري األتريررريً كمرررا  ررردث للرررت اي ئوامبر 

رندما ا تمك م موري من األشرررر اا داخ  مدرمرررري ااتداعيي احثا رن الحماييً  الصررررغيرة

تررحايا ئ ا  متررت ح  منج مررنوات اين    ت همً وتم شرر صررا 29لكن ا  جدو ً  ي  ليي  

 15رراة ماشرررررريي وم اررينً وررك آ ر ئ ا  ررك الموارد اي ئي يريا ُ ت  اي التررررررنوات الررررررررررررر  

 .34أراعي أتعال تحايا تنجيم اوكو  راغ ألف ش صً ما يتاو  60األخيرة أكثر من 

مم المتحردة وتجهر درامرررررررات الر نري الحكوميري الردوليري المعنيري اتغير المنراخ ووكرا ت األ 

ً أئه كرما ااداد معدل  دوث UNFCCCوات ا يي األمم المتحدة الماريي اشررررأن تغير المناخ 

ال  ال وأ رررربح أكثر شرررردةً اتررررول تواجه إاريييا تنامياا اي ئدرة الميال والجهاد الماعيً 

 50النهريي الر  وال دير االجكر أن معجم األ واض  ً  مل ا تماليي ايادة الصرارات  ول الميال

 اي إاريييا تي أ واض راارة لرحدود.

 د لي لردور رررورة لات    التغير المناخيييدغ ماشرررر جامعي ئوتراغ العالمي لرتكيف مل  كما 

ً التررررربي الج  ياديه التغير المناخي اي إمالي أمد الن ارات المترررررحي الياعمي ااألمررررا 

ً رتررررري لرتأ يرات الترررررربيي لتغير المناخ وي رص الماشرررررر إلك تحديد    ين اردا تي األكثر ر

ل   اوليا ةريبا  الن ارات المتررررحي  اناال ع  تح  ئير  تيلأن تكون معجم ترت البردان دوا

 .35كالصومال وإ يوايا والكوئغو الديميراميي والني ر وتشاد وماليً وكجلت اليمن وميائمار

 

 
 https://bit.ly/3xpIGIt، 2017عربي ،نوفمبر  Dwإضافي لتأجيج نزاعات مسلحة وموجات نزوح جديدة ،  سبب -تغير المناخ 34
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 استنتاجات

رةم الكوارث التي شرررررررهردتهرا العرديرد من الردول خ ل ال ترة المراتررررررريريً اتررررررربرب التغيرات 

ً وللرت اي من أجر  تحترررررررين األ وال المنراخيرياشررررررركر  جراد   يعمر   المنراخيريً ار ن العرالم 

ا تصررررررراداتهراً ورردغ دال أ  موارد مراليري لمواجهي ار  مرررررررعك الردول الكبر  لرح را  ررك 

تداريات التغير المناخيً أوتغيير أئجمتها الصررناريي والئتاجيي التي تمث  الترربب الرعيترري 

 اي التغير المناخي.

ن التغير المناخي راما يترهم اي تحترن وترو  اعض الدول لدرامرات أكاديميي تشرير إلك أ

ض المتومررررطي والمرت عي خ ل العيود الميبريً أ  ارول إئتا  األةجيي اي خطوإل العر

اي الو يرات المتحردة وكنردا وشرررررررمرال أوروارا واعض منرامه رومررررررريرا الشرررررررمراليريً وررك 

العكا من للرت ار ن أج اء من المنرامه شررررررربره ا مرررررررتواعيري مثر  منطيري البحر األايض 

ا اي تا وأج اء من امتراليا وخطوإل العرض المن  ايً يمكن أن تشهد ائ  اً  المتوم 

 .36معد ت إئتا  المحا ي  الرعيتيي

ئبعا ات خارجي من المنطيي التي مرول تشرهد تحترن ن معجم كميي ا  أررك الرةم من  و

ل  ض  جرادةوترجا مرا ي ترررررررر رردغ  يراغ الردول الكبر  ار جراءات ً اتررررررربرب تغيرات المنراخ

ً توليرد مرا ري ئجي ري ا اي مررررررربير  تر رأ اعض الردول إلك خيرارت أكثر تطرارا ً  ئبعرا رات الكراونا

لك إلرررجلرررت تر رررأ اعض الحكومرررات  يئررريًرتمررراد ررك الو ود الح ر  المروث لربوتيريررر  ا  

 وت ات  ال ار ال ائبيي. الطا ي النوويي ك يار ججاي

م يين  رالري واراة اي العرالم كر  رراغً ويكبرد  7ويتتررررررربرب التعرض لتروث الهواء اي و و  

ترليوئات دو ر أمريكي ررك الصرعيد   5.11الئترائيي تيدر ارررررررر  ةختراعر تشرك  َخصرما من راا

واي البررردان ال مترررررررري رشررررررررة التي تطره معجم ائبعررا ررات ةررااات ا  تبررا  ً العررالمي

  .الحرار 

 التغير المناخي تي رمريي معيدة وتصررررطدغ اها مصررررالح شررررركات كبر  وترةب اتعطي 

يرادة ً امبراشررررررررةالير ةغير المنراخي من أجر  تحييه مكرامرررررررب امن ئتراعل الت مواجهري آ رارلً

ا ممررا ي عرر  لواي مصررررررررائل ايهررا الصررررررررارررات  رراليررا  والتي ت دادً ال  ررال اي  ررارة إاريييررا

ا متراردة الدول األكثر ايرا ً أوئبعاث الكراوئيا    ا لريرارات المعطري لتيرياألمررحي مايدا 

 أامتها. ررك ت طي
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 توصيات

 :االتاليً والتنميي و يوي الئتانا تو ي مامتي مار  لرت غ وختاما 

ً تررررررررورة التو يل اي أمرررررررر  و رر ً ت ررا يرري اررارياامو عرري ررك الررك الحكومررات ةير -

 .ت ا يي من أج  تحييه تداها وخ ض معد ت الكراونطبيه انود ا  والعم  ررك ت

التغير   اميأا اي مواجهي آ ار ا وتكنولوجيا ررك الدول المتيدمي متررراردة الدول الناميي ماديا -

 لمتيدمي.ن المتتبب األكبر اي تجل األامي تي الدول اأا المناخي خصو ا 

جئين الرجين يعرائون من ررك األمم المتحردة ووكرا تهرا تواير مترررررررارردات رراجرري ومرأو  ل -

جئين ن ئترربي كبيرة من ال أا اادت رريها تغيرات المناخ خصررو ررا ً  ررعبيإئتررائيي   ارول

 تتواجد ادول اييرة ااألما .

بارها أتبيان مو د لم امبي  ً التنتررررررريه وال رو  اررك المامرررررررترررررررات الدينيي اي العالم-

 .خطورة رمريي التغير المناخيلرتحجير من 

ئبعا ات الكراوئيي ايادة ا   تتررربب ايررك الحكومات الارررغ  ررك م ح الشرررركات التي ت-

 لك ماإتحمر  ج ء من تكراليف معرال ري ال رار الصرررررررحيري لتروث الهواء وتنبيهم ً اشررررررركر  كبير

% من ئات ها 4ال ار الصررررررحيي لتروث الهواء تكرف أكثر من  ً من أن التيديرات  ليهإأشررررررارت 

ا الجراءات الراميري إلك تحييه أتردال ات راي ارارياً اترررررررتكرف  والي   ًالمحري الجمرالي أمر 

 .مالي العالمي% من الناتل المحري الج1

ا ررك مامرترات الم تمل المدئي التعاون مل الحكومات اي الو رول لألماكن األكثر ايرا -

ا ارنرترررراعرل ترغريرر الرمرنرررراخ كري تريروغ الرحركرومرررري ارترورريرترهرم اررررأتررررررررر ترغريرر الرمرنرررراخ واألكرثرر تررررأ ررا 

 ومتاردتهم ررك التكيف مل األوتا  ال ديدة.

ا من جاعحي كوروئا. ررك العالم ا متعداد ل اعحي المناخً والتي متكو  ن أكثر اتكا


