
 

الجنوب حول تغير المناخ والهجرة والصحة في مراكش،  -جنوبتوصيات ندوة التعاون بين بلدان 
2022أكتوبر  13-12المغرب،   

 
من مصر وليبيا والمغرب وتونس واليمن، جنبًا إلى جنب مع وكاالت   اتفي مراكش بالمغرب، ممثلو الحكوم اجتمع

األمم المتحدة، ووزارة الخارجية الفنلندية بصفتها جهة مانحة لمشروع صحة الهجرة اإلقليمي للمنظمة الدولية  
تداول بشأن  المجتمع المدني للوللهجرة، وبنك إنمائي متعدد األطراف، وأوساط أكاديمية، ومنظمات دولية وإقليمية، 

رت  ادالعالقة بين تغير المناخ والهجرة والصحة )يشار إليها من اآلن فصاعًدا ب"الرابطة"(. نتيجة للمناقشات التي 
التفاقية   مناخيومين، تم االتفاق على التوصيات التالية لعرضها في الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر ال على مدار 

.مصر فيلمناخ في شرم الشيخ األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير ا  
 

البيانات الشاملة والحديثة والمصنفة )الجنس والعمر( لفهم العالقة بشكل أفضل ومعالجتها بشكل فعال.  ال غنى عن -
تؤكد النتائج العلمية على المستوى العالمي من تقرير التقييم السادس الصادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية 

ر بالصحة. ال تزال البيانات الخاصة بالبلد والمستوى اإلقليمي حول  المناخ أن أنماط تغير المناخ للتنقل تضبتغير 
طرق الهجرة من وإلى الشرق األوسط وشمال بطة طبالعالقة نادرة، ال سيما عندما تكون التحركات عبر الحدود مر

.أفريقيا  
 

من الغذائي في بعض األماكن في منطقة الشرق األوسط وشمال  يساهم تغير المناخ في ندرة المياه وانعدام األ -
. يجب أن يتم ترتيب هذه األولويات من خالل  االشخاص إفريقيا، مما يؤثر بدوره بشكل كبير على صحة وتنقل

. السياسات والبرامج التي تتناول تغير المناخ والصحة والهجرة  
 

حية المرهقة بالفعل في المناطق الحضرية. التنمية القادرة  إن زيادة التحضر ستضع ضغطا كبيرا على النظم الص -
 على التاقلم مع المناخ1 هي المفتاح لجعل النظم الصحية تستجيب آلثار تغير المناخ. 

 
. تعتمد نتائج الصحة والهجرة على قابلية  يسيتم توزيع تأثيرات تغير المناخ على صحة اإلنسان بشكل غير متساو -

لدى األفراد والمجتمعات والبلدان. سيقلل تحقيق التغطية الصحية الشاملة  اقلمقدرة على التالتأثر والتعرض وال من   
و ذوي  ضعفاً بما في ذلك النازحون شدة الظلم اإلضافي الناجم عن تغير المناخ خاصة بالنسبة للفئات األكثر 

ديم خدمات الرعاية الصحية الحساسة  هناك حاجة إلى استجابات مصممة ومعقولة التكلفة عند تق االحتيجات الخاصة.
.للمناخ والمساعدات األخرى ذات الصلة )الوصول إلى المياه والصرف الصحي والنظافة والغذاء والمأوى، إلخ(  

 
فعالة عندما يتمكن الناس من ممارسة وكالتهم في عملية الهجرة وعندما تتم   اقلميمكن أن تكون الهجرة استراتيجية ت -

وتقلل من   اقلمة. عندما تكون الهجرة طوعية، فمن األرجح أن تكون قادرة على التيم االهجرة بطريقة آمنة ونظ
في سياق تغير   شخاصالنظامية تحسبا لزيادة تنقل االالمخاطر الصحية. ينبغي استكشاف تنوع مسارات الهجرة 

.المناخ  
 

إذا كانت طوعية  -وتقلل من المخاطر الصحية وغيرها  -تغير المناخ لا تاقلممن المرجح أن تكون الهجرة أكثر  -
اعتبار الهجرة حالً شامالً لتغير المناخ ، يجب تمكين الناس ودعمهم وتتم إدارتها بشكل جيد في حين ال ينبغي 

ياسات الهجرة التقييدية والعقابية في بلدان  للتحرك إذا اختاروا القيام بذلك في سياق تغير المناخ. ينبغي تجنب س
.المنشأ والعبور والمقصد  

 
والتخفيف من حدتها ومعالجتها بطريقة شاملة،   نفسيةيجب تفادي اآلثار السلبية لتغير المناخ على الصحة البدنية وال -

بما في ذلك األمراض غير المعدية وكذلك أنماط األمراض المعدية المتغيرة مثل المالريا وحمى الضنك والكوليرا، 

 
تطوير القدرة على التكيف مع تغير المناخ هو إطار عمل للحلول يجمع بنجاح بين استراتيجيات التعامل مع مخاطر المناخ )التكيف( مع إجراءات   1

من خالل الحد من الفقر والجوع، وتحسين   -تحسينات في رفاهية الطبيعة والناس للحد من انبعاثات غازات االحتباس الحراري )التخفيف( إلحداث  
. الصحة والصحة. سبل العيش، والوصول إلى عدد أكبر من الناس بالطاقة النظيفة والمياه وحماية النظم البيئية   



 

أخرى. ينبغي النظر في نهج الصحة الواحدة لمعالجة القضايا الصحية بشكل شامل، حيث أن صحة   راضمن بين أم
. والبشر مترابطة اتوالنباتالحيوان   

 
من آثار تغير المناخ والهجرة بشكل مختلف بسبب األدوار القائمة للجنسين   والدعاني النساء والرجال والفتيات واالي -

وعدم المساواة بين الجنسين في المجاالت االجتماعية واالقتصادية والسياسية. يجب معالجة العواقب الخاصة بنوع  
ل شامل، بما في ذلك االحتياجات الصحية )بما في ذلك الصحة اإلنجابية( مع االهتمام بالمحددات  الجنس للترابط بشك
. االجتماعية للصحة   

 
، من الضروري بناء 2030-2015تماشياً مع إطار كانكون للتكيف وإطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث لفترة  -

هة الكوارث التي يسببها المناخ. يجب أن تشمل اإلجراءات قدرة األفراد والمجتمعات الضعيفة على الصمود في مواج
تقييمات المخاطر، وأنظمة اإلنذار المبكر، واإلجراءات االستباقية، وتمارين المحاكاة، ودعم المعدات الضروري،  

ف مع  وبناء القدرات على التأهب واالستجابة للكوارث والتعافي منها. يجب أن يأخذ بناء القدرة على الصمود والتكي
ل  تغير المناخ والحد من المخاطر في االعتبار أصوات المجتمعات المتأثرة كمستخدمين نهائيين وأن يبني على الحلو

.التي تقودها المجتمعات المحلية  
 

من الضروري وضع أنظمة إنذار مبكر على جميع المستويات بما في ذلك مستويات المجتمع المحلي بناًء على   -
ية والوبائية وكذلك الشروع في اإلجراءات االستباقية للكشف عن ظهور األمراض المرتبطة البيانات المترولوج

. من المهم  نازحينالجميع، بما في ذلك المهاجرون وال بتغير المناخ. يجب أن تشمل أنظمة المراقبة واإلنذار المبكر
عالة لنشر المعلومات القابلة للتنفيذ بين وضع أنظمة متكاملة لمراقبة األمراض ورصدها واالستجابة للتنقل مع آليات ف

ة  جميع أصحاب المصلحة المعنيين. بناء القدرات على مستوى المجتمع مهم أيًضا، بما في ذلك زيادة الوعي واألنشط
.النفسية واالجتماعية  

 
وتوسيع نطاق التمويل المتعلق  تماشياً مع روح المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة، فإن تسليم البلدان المتقدمة  -

بالمناخ أمر بالغ األهمية للبلدان في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا لمعالجة العالقة، جنبًا إلى جنب مع 
أولويات التخفيف والتكيف. يجب أن تسير جهود التخفيف والتكيف جنبًا إلى جنب لمعالجة العالقة بفعالية. تحتاج 

التوسع من خالل تبني نهج المجتمع بأكمله، واالستفادة من المعرفة والحلول المحلية، والبناء جهود بناء القدرات إلى 
بلدان  والمشاركة مع القطاع الخاص. وسيكون من الضروري أيًضا أن تدعم ال الجنوب -على التعاون بين جنوب

مستدامة وقادرة على الصمود في   المتقدمة البلدان النامية في تسريع عملية االنتقال فضالً عن تطوير أنظمة صحية
. وجه تغير المناخ  

 
والمجتمعات المتضررة إلى المشاركة في عملية التداول وصياغة السياسات  نازحونيحتاج المهاجرون وال -

واالستراتيجيات المتعلقة بالعالقة بين تغير المناخ والهجرة والصحة. يجب تطبيق نهج المجتمع ككل لتعزيز 
.ن بين مختلف الجهات الفاعلة على جميع المستوياتالشراكات والتعاو  

 
ينبغي أن تؤخذ في االعتبار االحتياجات الخاصة للبلدان التي تعيش في ظروف هشة ومتأثرة بالصراع، حيث  -

تتضاعف االحتياجات الصحية للسكان المتنقلين في مثل هذه الظروف. يجب تقديم دعم محدد السياق، وربط الجهود 
.بناء السالم والتنمية بالعمل المناخياإلنسانية و  

 


