
البحوث املتعلقة بالصحة وتغير املناخ في إقليم شرق 
 )  EMR(   املتوسط

م��ن املرّجح أن يؤدي تغير املناخ إلى تفاقم عبء املرض في املنطقة العربية التي تعاني حالياً من عدم 
االستقرار السياسي والكوارث الطبيعية واألزمات اإلنسانية. كما أن البيئة القاحلة السائدة واالعتماد على 
الزراع��ة البعلية في االنتاج الغذائي يفاقمان الوضع. ولذلك، على احلكومات وأصحاب املصلحة الرئيس��يني 

تخصيص املزيد من األموال من أجل التصدي للتحديات اجلديدة واملتزايدة التي تواجه صحة السكان.

البحوث املتعلقة بالصحة وتغير املناخ في إقليم شرق املتوسط   متفرقة وغير مرّكزة 
وغير منّسقة

أظهرت البحوث التي أجرتها الدكتورة 
رمي��ا حبيب، وهي أس��تاذ مش��ارك في 
قس��م الصح��ة البيئية ف��ي اجلامعة 
األميركي��ة ف��ي بي��روت، بالتع��اون مع 
للسياس��ات  ف��ارس  عص��ام  معه��د 
العامة والشؤون الدولية، أن املنشورات 
املتعلق��ة  البح��وث  بش��أن  احلالي��ة 
بتغير املناخ والصحة في إقليم ش��رق 
املتوس��ط   مح��دودة ج��داً م��ن ناحية 
اتس��اع وعم��ق املوضوع��ات التي متت 
مناقش��تها واملنهجيات املس��تخدمة 
في البح��وث. وتقف فجوات املعلومات 

في طريق االس��تعداد والتكيف اإلقليميني، حيث أن املنش��ورات املستعرضة مبعظمها ناقشت كيفية تأثير 
تغيرات الطقس، مثل درجة احلرارة والرطوبة واألمطار، على الصحة، إال أنها لم تضع هذه النتائج ضمن إطار 
مفاهيمي يربط هذه النتائج بتغير املناخ. ولم تبحث الدراس��ات في اآلثار الصحية الناجمة عن تغير املناخ 
عل��ى إنت��اج األغذية وتوافر املياه والتوزي��ع اجلغرافي لنواقل املرض واملضيفني. وبالرغ��م من أن عدداً قليالً من 
الدراسات قام بتحليل التفاعل بني تغير املناخ وتقلب األحوال اجلوية على نوعية الهواء وآثارها على الصحة، 

إال أنها كانت محدودة جغرافياً في لبنان والسودان ومصر ومنطقة اخلليج.

التغي��ر املناخي يؤثر على وبائيات كثير من األم��راض والنتائج الصحية من الناحية 
االجتماعية

لقد تطّرقت املنش��ورات العلمية بش��كل غي��ر كاف إلى نوعني من املعلومات حول تغي��ر املناخ: )1( البحوث 
الوبائية التحليلية التي تدرس األمراض املعدية واملزمنة احملّددة التي تأثرت بشكل خاص من جّراء تغير املناخ 

و )2( دراسات املردودية التي تقّدر التكاليف الصحية وعبء تغير املناخ. 
م��ن املتوق��ع أن يتزايد عبء املرض القائم في إقليم ش��رق املتوس��ط نتيجة لتغير املناخ، ول��ذا ينبغي على 
احلكوم��ات اتخاذ تدابير التكيف حلماية صحة س��كانها من خالل تبني اس��تراتيجيات تعالج السياس��ات 
العام��ة والبنية التحتية وتطوير التكنولوجيا واملراقبة والرصد وتعزيز البحوث والتدخالت الصحية وحمالت 

التوعية العامة.  

نظم مراقبة فعالة ومنس��قة في إقليم ش��رق املتوسط   هي الدعائم األساس��ية للتقدم في البحوث 
املتعلقة بتغير املناخ. هناك حاجة إلى وضع تقييمات منهجية لآلثار البيئية واالقتصادية والصحية احمللية 

معهد عص��ام فارس للسياس��ات 
العام��ة والش��ؤون الدولي��ة )فارس( 
التابع للجامعة األميركية في بيروت، 
هو معهد بحثي تأسس في سنة 2006، بهدف 
رعاية واستثمار األبحاث املتعلقة بالسياسات 
العام��ة للباحثني واألكادميي��ني، وفي مطلعهم 
األس��اتذة والباحث��ني ف��ي اجلامع��ة األمريكية 
ف��ي بيروت، وللمس��اهمة إيجابياً في الش��ؤون 
املتعلق��ة بصناعة القرار والعالقات الدولية في 

العالم العربي. 
ويس��عى معهد »ف��ارس« ليكون مكان��اً مدنياً 
مفتوح��اً، دينامي��كاً ومحايداً، تتالق��ى وتتمّثل 
في��ه جمي��ع األف��كار واالجتاهات املوج��ودة في 
اجملتم��ع. وتتمث��ل أه��داف املعهد ب���: )1( الرفع 
من مس��توى النقاش��ات املتعلقة بالسياسات 
العامة وصناعة الق��رار في العالم العربي وفي 
اخلارج؛ )2( حتس��ني مس��اهمة العال��م العربي 
في الش��ؤون الدولية؛ )3( إث��راء عملية التفاعل 
بني الباحثني واملس��ؤولني والفاعلني في اجملتمع 

املدني، في الشرق األوسط وفي اخلارج.    2
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الدكتور رميا ر. حبيب
الدكتور رميا حبيب هي أستاذ مشارك في قسم 
الصح��ة البيئية في كلية العلوم الصحية في 

اجلامعة األميركية في بيروت. 

يتزاي��د  أن  المتوق��ع  م��ن   

ع��بء الم��رض القائ��م ف��ي 
المتوس��ط  ش��رق  إقلي��م 
المن��اخ   لتغي��ر  نتيج��ة 



الناجم��ة عن تغير املناخ. ميكن ملؤسس��ات احلكم واجملتمع املدني اس��تخدام هذه التقييم��ات من أجل زيادة 
الوعي بني صانعي السياسات واملهنيني الصحيني واجلمهور حول العواقب احمللية ذات الصلة لتغير املناخ مع 

التركيز على اخلطوات العملية لتعزيز الصحة داخل اجملتمعات احمللية.  

هناك حاجة إلى إجراء املزيد من البحوث لتقييم التغيرات املناخية واآلثار الصحية ذات الصلة في إقليم 
شرق املتوسط  . ينبغي على البحوث أن تضطلع بدور قيادي في توجيه عملية صنع القرار من جانب أصحاب 
املصلح��ة اإلقليمي��ني األقوياء. غير أن البح��وث املتعلقة بتغير املناخ تتطلب معرف��ة متعددة التخصصات 
للعملي��ات البيئية واالجتماعية والصحية املعّقدة واملتعددة املس��تويات. وتتيح هذه املعرفة للبلدان حتديد 
نق��اط الضعف وتقييم القدرة عل��ى التكيف مع تغير املناخ وتطوير اس��تراتيجيات التكيف للتخفيف من 
اآلث��ار الصحية الناجمة ع��ن تغير املناخ. 
ويتطل��ب إجن��از برنامج البحوث الواس��ع 
هذا إنش��اء هيئة تنس��يق قوية للبحوث 
اإلقليمي��ة لديه��ا عالقات م��ع منظمات 
التمويل الدولية وأصح��اب املصلحة في 
املنطق��ة واجملتمع��ات العلمي��ة الدولية 
واحمللي��ة. وينبغي على فري��ق بحوث املناخ 
ف��ي إقلي��م ش��رق املتوس��ط   أن يك��ون 
األس��اس لبرنام��ج مرّكز يوّج��ه التمويل 
والبح��وث املتعّلق��ة بتغي��ر املن��اخ نحو 
املواضيع ذات األولوي��ة التي لم يتم إجراء 
البحوث حولها بشكل كاف في املنطقة.  

الدراس��ات وض��ع من��اذج  يج��ب عل��ى 
لألم��راض املعدي��ة واملزمنة الت��ي تتأثر 
م��ن جّراء تغير املناخ. ميكن تكيي��ف هذه النماذج من األعمال املنجزة خ��ارج املنطقة. على وجه اخلصوص، 
يجب على الدراس��ات التحليلية والوبائية التي أجريت على املستويني الوطني واإلقليمي أن متيز الصالت بني 

املتغيرات املناخية واالختالفات اجلغرافية بني املناطق داخل إقليم شرق املتوسط   وصحة السكان. 

ينبغي على اس��تراتيجيات التكيف مع تغير املناخ أن تتماش��ى وتتكامل مع األهداف الوطنية لتطوير 
النظم الصحية. ميكن بذل اجلهود من أجل: 

- حتسني الوصول إلى الرعاية الصحية للسكان املعزولني واملستضعفني.  
- جتهيز مرافق املعاجلة باملؤن الضرورية واألفراد خلدمات الطوارئ.  

 
غير أن تنفيذ تدابير التكيف قد يكون صعباً بالنس��بة إلى البلدان في املنطقة ألنها تتعامل مع العديد من 
األزم��ات البيئية واالجتماعية واالقتصادية والصحية التي تهيم��ن على جداول األعمال الوطنية. وباإلضافة 
إلى ذلك، فإن العديد من دول املنطقة يفتقر أيضاً إلى البنية التحتية املادية واملوارد والقدرات املهنية لتنفيذ 

استراتيجيات التكيف. ونظراً لهذه العوائق: 

ينبغ��ي على الوكاالت اإلقليمية والدولية والتابعة لألمم املتحدة، مثل منظمة الصحة العاملية وبرنامج 
األمم املتح��دة اإلمنائي وبرنامج األمم املتحدة للبيئة وغيرها، أن تخصص املوارد الالزمة ملس��اعدة أصحاب 
املصلح��ة على الصعيدين احملل��ي واإلقليمي في مجال بناء القدرات ووض��ع تدابير تكيف فعالة من حيث 

التكلفة تكون مستدامة ضمن السياقات احمللية.

معهد عصام فارس للسياس��ات 
العامة والشؤون الدولية

 (DTS( 408 - مبنى ديانا متاري صّباغ
صندوق بريد 11-0236، رياض الصلح

بيروت 2020 1107، لبنان
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املوقع االلكتروني ملعهد عصام فارس
staff.aub.edu.lb/~webifi/

املوقع االلكتروني ملركز األبحاث السلوكّية
http://staff.aub.edu.lb/~websbs/

Sociology/Center_of_behavioral_
research/Mission.htm

القناة اخلاصة باجلامعة األميركية في 
YouTube �بيروت على ال

www.youtube.com/AUBatLebanon

موقع اجلامعة األميركية في بيروت
www.aub.edu.lb

يوّفر منتدى األبحاث والسياسة حول تغير 
املناخ والبيئة في العالم العربي آلية جامعة 
والباحثني،  ومس��احة مش��تركة لألس��اتذة 
ومنه��م أولئك ف��ي اجلامع��ة األميركية في 
بي��روت، واجملتم��ع املدن��ي والقط��اع اخل��اص 
والسياس��يني وصّناع الق��رار. ويهدف املنتدى 
إلى املساعدة على وضع سياسات بيئية أكثر 
فعالية في العالم العربي، وإلى احلّد من تأثير 
الس��يناريو املتوقع للتغير املناخي والتغيرات 
البيئية األخ��رى، وذلك بناّء على ما يدعو إليه 
املنت��دى ويرّوج له م��ن تواصل دائ��م وتفاعل 
بني الباحثني وصن��اع القرار. ويتضمن املنتدى 
باإلضافة إلى احملاضرات واألبحاث واالصدارات، 
ورش��ات عمل ومحاضرات ومؤمت��رات، وقاعدة 
بيان��ات اقليمي��ة ش��املة لكاف��ة الباحثني 
واألبح��اث في ه��ذا اجمل��ال، وهو م��ن تنظيم 
معه��د عص��ام ف��ارس للسياس��ات العامة 
والشؤون الدولية التابع للجامعة األميركية 

في بيروت. 

مدير معهد عصام فارس رامي خوري 
مدير البرنامج البحثي ندمي فرج اهلل 

منسقة البرنامج سارين كراجيرجيان 
منسقة البرنامج سارة الشوفي 

 ل��م تبح��ث الدراس��ات في 

 

الناجم��ة  الصحي��ة  اآلث��ار 
عن تغي��ر المناخ عل��ى إنتاج 
المي��اه  وتواف��ر  األغذي��ة 
لنواقل  الجغرافي  والتوزيع 

والمضيفي��ن  الم��رض 

احملاضرة متوفرة كاملة سمعياً وبصرياً على املوقع االلكتروني ملؤسسة عصام فارس.

قراءات إضافية:
رميا ر. حبيب، كرمي الزين، جولي غنوي، البحوث املتعلقة بالصحة وتغير املناخ في إقليم شرق املتوسط. 
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األوراق املعّدة بتكليف من معهد عصام فارس:
الدراسات القطرية احملددة املتعلقة بتغير املناخ وعملية صنع السياسات في دول املشرق العربي

    http://www.aub.edu.lb/ifi/public_policy/climate_change/ifi_cc_texts/Pages/cc_policy_levant_workshop.aspx   

مذكرات البحوث والسياسات الصادرة عن معهد عصام فارس:
ملزيد من األبحاث ذات الصلة بتغير املناخ والبيئة واملنشورات املتعلقة بالسياسات

يرجى زيارة موقع معهد عصام فارس
http://www.aub.edu.lb/ifi/public_policy/climate_change/ifi_cc_texts/Pages/home.aspx  


