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 في بیروت   المنتدى العر�ي للبیئة والتنم�ة   فتتاح مؤتمرإ

 جائحة "كورونا" �شفت ضعف أنظمة الرعا�ة الصح�ة
 

 10/11/2020بیروت،  
أطلق المنتدى العر�ي للبیئة والتنم�ة (أفد) الیوم تقر�ره السنوي الثالث عشر في سلسلة "وضع البیئة العر��ة"، وذلك في  

من الهیئات الحكوم�ة    400نحو  �فه الجامعة األمیر��ة في بیروت. و�شارك في المؤتمر  مؤتمر دولي افتراضي تستض
 .لكترون�ًا عن طر�ق مر�ز للتحكمإیرت�طون بلدًا،    45والجامعات وهیئات المجتمع المدني من  والخاصة 

 
ة  عن الصحة والبیئ�ر  التقر إعداد    علىأستاذًا وخبیرًا من جامعات ومراكز أ�حاث عر��ة وأجنب�ة    150أكثر من    عمل

  �انت الشر�ك األساسي في إعداد التقر�ر، �ما ساهم   �ل�ة العلوم الصح�ة في الجامعة األمیر��ة في بیروت  ومراجعته.
ستشارات البیئ�ة ومؤسسة ��موِنكس لإلالقاهرة واإلسكندر�ة    تين من جامعة الخل�ج العر�ي في ال�حر�ن، وجامعو �احث

مصر یوسفي  القد�س  وجامعة  بیروت.،  في  ا  ف  التقر�ر  في  لمنظمة    لمر�زوشارك  التا�ع  البیئة  لصحة  اإلقل�مي 
 . الصحة العالم�ة

 
تتناول فصول التقر�ر الس�عة العالقة بین الصحة والم�اه والهواء والنفا�ات وتلوث المح�طات وتغیُّر المناخ، فضًال عن 

لم �عد في اإلمكان  د التقر�ر أنه  وأكّ   لتنم�ة المستدامة.التقدم والعق�ات �اتجاه تحقیق محتوى الصحة البیئ�ة ألهداف ا
فتقار  اإل  وجد أن عند النظر إلى المنطقة العر��ة على وجه التحدید،  و تأثیر المخاطر البیئ�ة على صحة اإلنسان.  إنكار  

عوامل   �ّلها  ،ال�حر�ة  ر المناخ، وتلوث البیئة، وز�ادة تولید النفا�ات وسوء طرق التخلص منها، وتغیُّ المأمونةإلى الم�اه  
السكان  ذات ملحوظ على صحة  سلبي  إلى  . تأثیر  التقر�ر  �الصحة   ودعا  المتعلقة  التخصصات  في  الخبرات  ت�ادل 

الصح�ة   الكوارث  لمواجهة  للطوارئ  التأهب  �شمل  �ما  اإلقل�مي،  التعاون  تكث�ف  مع  العر��ة،  البلدان  عبر  والبیئة 
 .والبیئ�ة

 
  العر��ة،  ضعف أنظمة الرعا�ة الصح�ة في المنطقة  �شفت   2019المستمرة منذ نها�ة    �وروناجائحة  ولفت إلى أن  

المحدودة الو  معظم    قدرة  أفي  �ما  الطارئة.  الصح�ة  األزمات  مع  التعامل  �مكن    الجائحة  تظهر البلدان على  أنه ال 
الهدف  . فا�ة الصح�ةل تكال�ف خدمات الرع استهداف المجموعات التي �مكنها تحمّ فقط �  الناس الحفاظ على صحة  

 .ال للقادر�ن فحسب  ،الصحة للجم�ع""  هو وجوب توفیر  التنم�ة المستدامةأهداف  من    الثالث
 

 دهور البیئي مسؤول عن ر�ع الوف�اتالتصعب:  

�كلمة ترحیب�ة من  إ الجلسات  للمنتدى، نجیب صعب،  ال مین  األفتتحت  قال  عام  التقر�ر  ن  إالذي  كان مسعًى  "إعداد 
بین    قط �سبب ظروف العمل الضاغطة التي خلقها الو�اء، والتي وضعت قیودًا على التفاعل الطب�عيصع�ًا، ل�س ف
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. وقد المنتدىفي لبنان على عمل    وعدم االستقرار الس�اسي  نه�ار المالي اال  انعكاسات، ولكن أ�ضًا �سبب  ال�احثین
و�شف صعب  .  ودمَّر مكاتبها  العامة للمنظمة  مانةعمل األ، الذي أّثر �شدة على  نفجار مرفأ بیروتاتفاقم ذلك �سبب  

هدد یإلى انخفاض مقلق في التمو�ل من ِقبل الشر�اء والجهات الراع�ة التقلید�ة، مما    تأد وضاع غیر المستقرة  أن األ
 ة المنتدى نفسه. استمرار�

 
في االرتفاع،    البیئ�ة آخذٌ معدل الوف�ات المنسو�ة إلى العوامل    محذرًا من أن،  روقدم صعب عرضًا ألبرز نتائج التقر�

الضوء على المخاطر  التقر�ر    و�سلِّطالوف�ات في المنطقة العر��ة.    مجموعفي المئة من    23بنحو    ر حال�اً �قدّ هو  و 
األزمات  مها من  التي �مكن تعلّ   على التوص�ات والدروس  التشدید الصح�ة البیئ�ة الرئ�س�ة التي تواجهها المنطقة، مع  

أن البیئة الصح�ة هي شرط أساسي ألشخاص  وأكد    .�ورونالسا�قة والحال�ة، �ما في ذلك جائحة  اوالصح�ة،  ة  �البیئ
 أصحاء.

 
 

 التعاون اإلقل�مي في الصحة والبیئة بدران:  

واقعًا اقتصاد�ًا واجتماع�ًا صع�ًا، نت�جة    فرض�ورونا  و�اء  إلى أن    جلس األمناء الد�تور عدنان بدرانرئ�س م  أشارو 
  تحول إلى جائحة �ون�ة یل  ،هاوانتشار األمراض  على الطب�عة، التي أدت إلى تغییر جذري في انتقال    �صمتنا الشدیدة
لبناء  و للحفاظ على صحة اإلنسان    ،�فرض علینا التعاون في نهج صحي واحد متكامل"ذا  ن هوقال إ�سرعة مخ�فة.  

وزارات الصحة ودعا بدران    ."ة واالجتماع�ةمن مخاطرها االقتصاد�  دّ ها والح قدرات للتعامل مع هذه األو�ئة وتداع�ات
العر��ة المنطقة  في  أهم�ة  إلى  والبیئة  بین   تأكید  والبیئة  ال�شر�ة   الصحة  الترا�ط  وذلكالطب�ع�ة  العامة  إطار  في    ، 

 التعاون اإلقل�مي.
 
 

 اً استدامة و�نصاف أكثر  نحو عالمخوري:  

ري إلى أن "قضا�ا البیئة واألمن الغذائي والصحة العامة  الد�تور فضلو خو   رئ�س الجامعة األمیر��ة في بیروت  ون�ه
 العالم   ، على مستوى الجنوب   دول  وفي  ،في لبنان  وهي تتهاوى   ،جم�عها مرت�طة ب�عضها ال�عض  ،ف والعملائوالوظ
نحن �حاجة إلى . لذا  عاتاآلن، أكثر من أي وقت مضى، حان وقت العمل والتضامن عبر الحدود والمجتم".  عامة

والكثیر مما نسعى    ،هذا هو الهدف النهائي لهذا التقر�رو .  اً كون أكثر شمول�ة واستدامة و�نصافشكیل العالم ل�إعادة ت
، ولكن إذا ثابرنا وقدمنا �ل ما لدینا، فأنا على ثقة ، ولن �كون سهالً ة وضحاهالیلللق�ام �ه. لن �حدث ذلك بین    اً جم�ع

 من أننا سننتصر". 
 

 خطر على الصحةالمستدام للطب�عة   االستغالل غیر: المبرتیني

تحدّ اإل  الخطاب الذي  مار�و المبرتیني،  الطب�عة  لحما�ة  الدولي  للصندوق  العام  للمدیر  �ان  الرئ�سي  من   ثفتتاحي 
العالم  درك  یأن    ودعا إلى  عن العالقة بین الطب�عة والصحة، خاصة من حیث انتشار الفیروسات مثل �ورونا.   جن�ف

عال�ة ال. �جب علینا ��ح التجارة قر��اً  نشهد الو�اء القادملئال  تدمیر الطب�عة وصحة اإلنسان،  �شكل عاجل الروا�ط بین  



3 
 

و�ذلك إدارة إنتاج الغذاء على نحو مستدام.    ،المخاطر واستهالك الح�اة البر�ة، ووقف إزالة الغا�ات وتحو�ل األراضي
م انتشار  منع  في  ستساعد  اإلجراءات  األخرى  هذه  العالم�ة  المخاطر  معالجة  و�ذلك  ال�شر،  إلى  األمراض  سب�ات 
المستدام للطب�عة    االستغالل غیر  في استنتاجه أن  ر المناخ. العلم واضح لمجتمعنا مثل فقدان التنوع البیولوجي وتغیُّ 

 ". اً هائًال علینا جم�ع  اً أص�ح �شكل خطر 
 
 

 ار والنفا�ات: الصحة والتنم�ة والهواء والمناخ وال�حالجلسات
التي األولى،  حول  الجلسة  �وفید   تمحورت  جائحة  وأثر  المستدامة  التنم�ة  ألهداف  الصح�ة  أدارها 19-التحد�ات   ،

 ةد�تور ال فیها    تحدثتو   ة في الجامعة األمیر��ة في بیروت. الد�تور إ�مان نو�هض، العمید السابق لكل�ة العلوم الصح�
ف،  ر�ما حبیب البیئ�ة  الصحة  قسم  الجامعة األمرئ�سة  في  الصح�ة  العلوم  �ل�ة  بیروتیي  في  �اسل ال، و ر��ة  د�تور 

إنشاء نظام رعا�ة صح�ة  �  وطالبت حبیب  .منظمة الصحة العالم�ة  لصحة البیئة في  مدیر المر�ز اإلقل�مي،  الیوسفي
الصحي التثق�ف  ذلك  في  �ما  من ضمنأول�ة،  أهدافاً   ،  تحدد  إقل�م�ة  أ   استرات�ج�ات  لتحقیق  التنم�ة  مشتر�ة  هداف 

  سنة ح�اتهم قبل األوان    مواطن عر�ي  ألف  676أكثر من    ه من المتوقع أن �فقد أن  وأشار الیوسفي الى  .المستدامة
التقلید�ة  نت�جة  2020 البیئ�ة  للمخاطر  البیئ�ة   وسیرتفع.  التعرض  الخطر  عوامل  من  مز�د  ظهور  مع  الرقم  هذا 

 .رة أولو�ات الصحة البیئ�ةفي طر�قة إدا  �بیراً   تحوالً   ا �ستدعيمم  الجوع وسوء التغذ�ة.  فیهاوتأثیراتها، �ما  
 

ة  ر�ائ� هأدارها الد�تور فر�د شع�ان، أستاذ الهندسة الك  مناخ ونوع�ة الهواء. وقد التغیُّر    فكانت عن أما الجلسة الثان�ة  
بیروت. في  األمیر��ة  الجامعة  من  في  �ل  الجلسة  في  حمادة،    وشار�ت  رندة  العل�ا   ةنائ�الد�تورة  الدراسات  عمید 

في �ل�ة   ة مساعد ال  ةستاذ األالد�تورة جیهان حسن،  ، و جامعة الخل�ج العر�يفي    وال�حوث في �ل�ة الطب والعلوم الطب�ة
والهندسة   األمفي  العلوم  المناخ على القاهرةفي  ر��ة  یالجامعة  لتغیُّر  الم�اشرة  الم�اشرة وغیر  لآلثار  تطرقتا  اللتین   ،

للتصدي   حال�اً   لمستخدمةاف  استرات�ج�ات التك�ُّ   �اإلضافة إلىعالمي ومن منظور العالم العر�ي.  من منظور  الصحة،  
دهیني نتائج الفصل الذي شارك في  وقدم الد�تور حسن ال  ر المناخ والفوائد الناتجة عن ذلك على صحة اإلنسان.لتغیُّ 

ساهم  �ُ . "فتلوث الهواء 19-المناخ و�وفید  رهواء وتغیُّ تلوث ال عداده عن تلوث الهواء، مؤ�دًا على االرت�اط الوثیق بین إ 
 ."19-�وفید وهو ما یتجاوز �كثیر عدد الوف�ات المتوقعة من  ،  اً سنو�مالیین شخص حول العالم   7في وفاة حوالي 

 
یوم  و�َ  أعماله  المؤتمر  والصحة �جلس  األر�عاءستكمل  ال�حر�ة  والبیئة  الم�اه  حول  األولى   دولی د�تور  الیدیرها    تین، 

و�شارك   ،�ن�ل�ة الدراسات العل�ا في جامعة الخل�ج العر�ي في ال�حر   في  ق برنامج إدارة الموارد المائ�ةمنسّ ،  الز�اري 
  ،اكمّ سد�تور عمرو ال ال ، و ر��ة في بیروتیالجامعة األم  يالبیئ�ة فأستاذة الصحة    ،جرديالمي    ةد�تور ال فیها �ل من  

ال�حار علوم  ال�حر�ة   ة أستاذ   ،حمدانمیرة  أ  ة د�تور الو   ،أستاذ  الدق�قة  المح�طات  في  األح�اء  علم  جامعة  في    قسم 
ظهور عدد من المخاطر والتحد�ات التي لم تشهدها   ت إل�ه جائحة �ورونا منتناقش هذه الجلسة ما أدّ . و اإلسكندر�ة

المتعلقة    المستدامة  تحقیق أهداف التنم�ة  التي تواجه�اإلضافة إلى التحد�ات    ،دول مجلس التعاون الخل�جي من قبل
�الكثیر من   ، والتي لم تحظ تأثیرات البیئة ال�حر�ة على صحة اإلنسان في المنطقة العر��ةو   ،�الم�اه والصرف الصحي

 حتى اآلن.  االهتمام
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كس رئ�س مجلس إدارة شر�ة ��مونِ ،  حمد جابرأد�تور  ال حول إدارة النفا�ات والصحة، یدیرها    فهي  أما الجلسة األخیرة
الك�م�ائ�ة  و   ستشاراتلإلمصر   الهندسة  القاهرةفي  أستاذ  فیهاجامعة  وتشارك  برنامج    ة مدیر   ،مسعود   مي  ة د�تور ال  . 

ر، وز�رة في �ل�ة الصحة العامة في الجامعة األمیر��ة في بیروت، والد�تورة لیلى إسكند الدراسات البیئ�ة للخر�جین  
عرضاً  تقدم  التي  السا�قة،  المصر�ة  مع  لتجر   خاصاً   البیئة  النفا�ات،  معالجة  في  المحلیین  السكان  ادخال  في  �تها 

والحفاظ على   ونوع�ة الح�اة اآلثار الهامة إلدارة النفا�ات على الصحة  تناقش الجلسة  و   ."الینالز�ّ   "حيالتر�یز على  
اآلثار الصح�ة  و   ،ممارسات إدارة النفا�ات في الدول العر��ةتتضمن عرضًا وتقی�مًا ل  ا. �مواالستدامة واالقتصاد   البیئة

 والبیئ�ة المحتملة ألنواع مختلفة من النفا�ات الصل�ة وفحص البدائل إلدارة النفا�ات الصل�ة المستدامة والمتكاملة. 
 
 

 معلومات إضاف�ة للمحرر: 
 للتقر�ر   الرئ�س�ةنتائج  ال -
 
 
 
 

حول   "أفد"  تقر�ر  على  االطالع  العر��ةالبیئة  و   صحةال�مكن  البلدان  الموقع  في  : إللكترونيا  من 
www.afedonline.org 

http://www.afedonline.org/

