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  السيدة كريستيانا فيغيريس، األمين التنفيذي كلمة 
  المناخ  تغّيراإلطارية بشأن التفاقية األمم المتحدة 

   نيجمعية الصحة العالمية التاسعة والستأمام 
  
 

 الدكتورة مارغريت تشان، ةالعام ةلمدير ، اجداً  ةي العزيز تجمعية الصحة العالمية، صديقرئيس  السيدفخامة 
  الوزراء والسفراء، السيدات والسادة، أيها األصدقاء األعزاء،أصحاب المعالي من 

علــى الــدعوة  مارغريــت تشــان ولكــم جميعــاً عــن آيــات شــكري الخــالص للســيدة  عــرباســمحوا لــي أن أ أوالً   
جمعيــة الصــحة العالميــة التاســعة والســتين.  ،جمعيــتكمهنــا اليــوم فــي لالنضــمام إلــيكم هالتــي وجهتموهــا إلــّي  الكريمــة

نظمـتم شـّنها، دورهـا القيـادي فـي حملـة التوعيـة التـي ى لـ) ع(المنظمـةأن أشكر منظمـة الصـحة العالميـة  أود أيضاً و 
ى مستشــــف ٨٠٠٠ولــــى أبعــــد الحــــدود المثيــــرة لإلعجــــاب إمنظمــــة مــــن المنظمــــات الصــــحية  ١٧٠٠والتــــي ضــــّمت 

مليــون مهنــي صــحيي مّمــن أســمعوا أصــواتهم  ١٣العــدد، هــذا أكــّرر اســمحوا لــي أن و  - مهنــي صــحييمليــون  ١٣و
جزيـل  لمجتمـع الصـحي فـي العـالموعليـه أشـكر ا ،هـذا االتفـاق الطمـوح، وأعربوا عن تأييدهم لباريسقبل إبرام اتفاق 

  .الشكر

كـــان العمـــل ؟ هـــل هنـــا اليـــومي هبمســـاعدتكم ومســـاعدة المجتمـــع الصـــحإذن مـــا الـــذي أنجزنـــاه فـــي بـــاريس   
م كـل ن اتفـاق بـاريس حّطـإاسمحوا لـي أن أقـول لكـم  ؟ حسناً منهالنتائج المرجوة حّقق وهل العناء؟ ذاك يستحق كل 

المفاوضـات المتعـددة األطـراف فـي التي سجلتها فعـًال األرقام تلك  وكل ،األمم المتحدةاألرقام القياسية المسجلة في 
  .، رقمًا رقماً تاريخ مؤسستنا

فــي وٍ مـن رؤســاء الـدول تحـت سـقف واحـد رئيسـًا  ١٥٥بمـا مجموعـه مـرة علـى اإلطــالق  ألولقـد اجتمعنـا ف  
لألمـم المتحـدة التـي من قبل، وال حتـى فـي الجمعيـة العامـة حّقق لم يُ وهو إنجاز  – اً واحد اً موضوعنتناول  يوم واحد

  .على مدى عدة أيامإال الكثير من رؤساء الدول يحضرها  لم

وافــق عليهـــا الكـــل كانــت آخـــر مـــرة فمتـــى  –باإلجمـــاع حكومــة  ١٩٥بموافقـــة وحظينــا فـــي نهايــة المطـــاف   
بلــدًا باإلجمــاع  ١٩٥قــد وافــق لعمليــة متعــددة األطــراف؟ إطــار االضــطالع بهــا فــي اتناولنمــا باإلجمــاع علــى مســألة 

  .مسار التنمية االقتصادية في هذا العالم من أجل حماية الفئات األكثر ضعفاً أن يغّير عن قصد على 

عليـه بـاب التوقيـع في يوم افتتـاح توقيعًا  ١٧٥بواقع  –باريس  على اتفاق توقيعاً  ١٧٧ على اآلنحصلنا و   
أن الُمحتمل أن  نتوقع بشكل معقولقدرتنا على أن يعني ما من صكوك التصديق،  صكاً  ١٧فعًال ولدينا  -حصرًا 

بنــاًء علــى هــذا . و ٢٠٢٠عــام وهــو ، دخولــه أصــالً الُمحــّدد لموعــد المــن حتــى قبــل عــامين  حّيــز النفــاذ تفــاقيــدخل اال
  .٢٠١٨و بحلول عام في العام القادم أفي واقع األمر إما  حّيز النفاذاالتفاق أن يدخل  ، فإننا نعتقدالمعدل
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األهم من األرقام القياسية الكثيرة التي  إنلكم أصدقائي األعزاء أن أقول اسمحوا لي و ، جانباً  األرقامتركوا أُ   
 تغّيــرالتصــدي لثمــن ن القائلــة إ، و يحّطمهــاأن العــالم بأســره التــي كــان بمقــدور ســطورة هــي األ فــي بــاريسُحطِّمــت 
  .شيء أيأغلى من التقاعس عن فعل المناخ 

المنـاخ  تغّيـربـين القائمـة الصـلة السـيما فيمـا يخـص مقارنة بالفوائـد، و معادلة المخاطر ُصحَّحت اآلن قد لو   
  .ديباجة اتفاقية باريسفي صراحًة مبّينة صلة ، وهي والصحة

األوضـاع تفـاقم وقايـة مـن الن نـؤمّ أننـا هما ، أوالالمناخ تغّيربين الصحة و صلتين اثنتين بوجود ونحن نعلم   
أننـــا  يهـــالثانيـــة و  ،عـــن طريـــق الحـــد مـــن االنبعاثـــات المنـــاخ تغّيـــرلتصـــدينا  أجمـــع عنـــد الصـــحية فـــي أنحـــاء العـــالم

بواسطة اتخـاذ منها كثيرة مختلفة أوضاع تحسين بفضل قدرتنا على مواظبون فعًال على تحسين األوضاع الصحية 
  .وسالمة المياهن الغذائي األمقبيل تحقيق من المناخ، شأن تدابير ب

. فكّلكـم األوضـاع الصـحيةتفـاقم الوقايـة مـن لنبـدأ بأوالهمـا بشـأن و تلكما الصلتين،  دعونا نلقي نظرة علىو   
بحلــول  األضــرار التــي ســتنجم مباشــرة عنــهفــإن تكــاليف المنــاخ  تغّيــرإزاء القيــام بــه إننــا إن لــم نقــم بمــا يلــزم يعلــم 
الكليــة حــاالت العجــز ســدس األمــراض و فــإن  ،كمــا تعلمــونســنويًا. و  مليــارات دوالر ٤و ٢تتراوح بــين ســ ٢٠٣٠ عــام

المنـاخ إذا لـم يـتم  تغّيـرمـع ارتفاعـًا كبيـرًا يرتفع بواسطة نواقل المرض، وٕان عددها سـاألمراض المنقولة حاليًا سببها 
المــرض  األمـراض المنقولــة بواسـطة نواقــلأثقــل أعبــاء أن  كــذلك أكثــر مـن أي شــخص آخـر تعلمـونهــا. و التحقـق من

عـن ة مـر  ٣٠٠بمقـدار  األمـراضالناجمة عن تلـك  الوفياتفيها معدالت رتفع التي تالبلدان النامية ُتلقى على عاتق 
  .البلدان المتقدمةمعدالتها في 

تسـتثمر حاليــًا  ألننـي أعــرف أن معظـم ميزانيـات الصــحةســارة األخبـار البعـض ألقـي علـى مســامعكم اآلن و   
ألغـراض ٪ ٣ها ألغـراض العـالج، فيمـا ال تسـتثمر مـن تلـك المـوارد سـوى نسـبة موارد٪ من ٩٧٪ أو ٩٥نسبته  ما

الخبر فـ. الوقايـةة تتبعونهـا فـي ميـدان اسـتراتيجيو أفضـل المناخ هـ تغّيرٕاني ألدفع بالقول إن عملكم بشأن ة. و الوقاي
وسـوف  ،الميزانيـةفـي مـن قطاعـات أخـرى تلـك الوقايـة يمكـن الحصـول عليهـا أيضـًا السار هو أن األمـوال الالزمـة ل

ى التحتيـة، وسنتصـدى البنـ اتمن المدن وميزانية و الطاقالنقل وقطاع  الالزمة لتلك الوقاية من وسائطالموارد تتأتى 
  .بهذه الطريقة المناخ تغّيرل

تحســـين القائلـــة إننـــا عـــاكفون بهمـــة علـــى حقيقـــة م فهـــي الكعرضـــها علـــيالثانيـــة التـــي أريـــد أن أأمـــا الصـــلة   
تقليــل معــدالت التلــّوث المحلــي أن لكــم جيــدًا ، ومــن المعــروف المنــاخ تغّيــرالتصــدي لمــن خــالل الصــحية وضــاع األ
األمـــن ترديـــة واســـتعادتها يعـــّززان األراضـــي المحالـــة ســـين تح، كمـــا أنكـــم تعرفـــون جيـــدًا أن واء أنقـــىهـــبالنـــاس  عمتّـــي

  .اً قطع الصحيةيحّسنان األوضاع و ، الغذائي وسالمة المياه

  :االستنتاجات التاليةإلى من هاتين الصلتين الواضحتين وضوح الشمس فإنني أخلص ذا وب  

شخصــيًا إلــى أنــا أنتمــي التــي مــن المتعــّذر علينــا، وخصوصــًا فــي البلــدان الناميــة أن األول هــو ســتنتاج اال  
بلــدان الوستســعى . لــيس إال مــن أجــل بلوغهــاالمنــاخ  تغّيــرالغايــات المحــّددة بشــأن بلــوغ ســعى إلــى أن ن، واحــدة منهــا

خطــيط المســتدام عبــر التبلــوغ غاياتهــا المحــددة بشــأن المنــاخ ، إلــى منهــا البلــدان الناميــةالســيما الناميــة والصــناعية، و 
بلـوغ ، وهو السبيل الذي سنسلكه في أهداف التنمية المستدامةكل بلد أن يحققها من  فيما يتعلق باألهداف التي يودّ 

وثيقـــا االرتبـــاط مـــران األ ن. وهـــذاالمســـتدامةتنميـــة أهـــداف العـــن طريـــق تحقيـــق  –أن المنـــاخ المحـــددة بشـــالغايـــات 
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 ٣الفاصلة بين الهدفين صومعة السقاط إنسارع للغاية في : دعونا كاآلتي هولذلك فإن استنتاجي األول  ،ببعضهما
  تعّذر الفصل بينهما.يعلى نحو  وثيقاً  ارتباطاً يرتبطان ببعضهما  األنهم، التنمية المستدامةمن أهداف  ١٣و

فهـو  –كثيرة مضـت سنوات ذكرته قبل مارغريت تشان أول من الذي كانت السيدة  - استنتاجي الثانيأما   
، سـنوات، وقـد كـان ذلـك قبـل عـدة الصـحةًا بشأن عالمي اً يكون اتفاقأن اتفاق عالمي بشأن المناخ من شأن إبرام ن إ

المنــاخ،  تغّيــراآلن اتفــاق بــاريس بشــأن أمامنــا أن بــهنــا ألبلغكــم  اأنــو  ذكــره،أول مــن  أنــتِ كنــت لقــد  مارغريــت،ولكــن 
  .خصوصم في هذا العلى قيادتكمومية، فأشكركم جزيل الشكر الصحة العبشأن الذي هو في الواقع اتفاق 

هـذه ، ولكـن اً قانونيـ اً إطـار ووضـعنا اتفـاق بـاريس؟ نا وضعأن بعد ماذا نفعل اآلن  ذا علينا أن نفعل؟إذن ما  
زالت لم ُتحدث ماولكنها نشعر جميعًا بامتناننا لها، نتائج وحققت كانت تلك عملية صعبة للغاية قد فليست النهاية. 

فـي جعبتـه إلـى اتفـاق بـاريس  هـااآلن أن ننتقـل مـن الرؤيـة التـي يحملعلينـا أرض الواقـع. و علـى حتـى اآلن أي فرق 
  ملحوظ االختالف. من الرؤية إلى واقعالبد لنا أن ننتقل الواقع، و  أرض علىإحداث فرق فعلي 

 أنـا أعلـم أنجـدول "أعمالنـا"، و علـى المدرجـة بنـود العديـد مـن التحويـل هـذه الرؤيـة إلـى واقـع تحقيـق ويلزم ل  
مفيــدة كانــت قطريــة قمــتم بإصــدار بيانــات و ، الصــحة والمنــاخبشــأن مــؤتمر بتنظــيم  ٢٠١٤فــي عــام قامــت منظمــة ال

العــالمي الثــاني  كمؤتمر مــبولــذلك فــإنني أرحــب ه. نفســالوقــت بلــدان فــي وكــذلك اللــوزراء بالنســبة إلــى مختلــف اللغايــة 
  .٢٠١٦تموز/ يوليو في المقّرر عقده بباريس الصحة والمناخ بشأن 

أن لجنتـــي المنـــاخ، وأنـــا أعلـــم برنـــامج عمـــل بشـــأن اآلن لزمـــه أن المجتمـــع الصـــحي يهـــي الحقيقـــة بيـــد أن   
أمانـة اتفاقيـة األمـم المتحـدة و لمنظمـة امانـة حـين تعرفـون أن أستدقق في بحث ذاك البرنـامج. ولـن تُفـاجؤوا التنفيذية 

بشـدة لثالثـة مجـاالت  يًا، وأنـا أعـرب عـن تأييـدمعـعاكفتـان علـى توثيـق عـرى عملهمـا المنـاخ  تغّيراإلطارية بشأن 
  .صددمن مجاالت العمل المقترحة فعًال في هذا ال

حــول  تقريبــاً جميــع البلــدان فــي حًا و جــرون مســم تُ كنــتإن . فــترجمــة األحــداثفالمجــال األول يســاعدنا علــى   
قطعـًا إلـى القائمـة؟ الصـحة فأي عامل فـي ظـّنكم سيتصـّدر المناخ،  تغّيرفيما يتعلق ب األكثر إلحاحاً هية المسائل ما

األصوات، عليه ُيرجى منكم أن ُتسمعوا أعلى هو من ، وصوتكم بالتالي ضع متميزتتمتعون بو وبذا فأنتم حد بعيد، 
 ه الصـحية.آثار بسبب  -المناخ  تغّيربشأن  ناعملضرورة األسباب التي تقف وراء ترجمة على ساعدونا فأصواتكم. 

مــن يعيشــون عليــه، بــين صــحة كوكبنــا وصــحة القائمــة الصــلة أنشــطة التوعيــة بتعبئــة فــي مســاعدتنا مــنكم وُيرجــى 
  ذات الكيان.هو  واحدألنهما كيان 

األجـــل، ونشـــرتم مـــؤخرًا قصـــيرة الالملوثـــات المتأتيـــة مـــن تقليـــل الفوائـــد الصـــحية حـــّددتم فعـــًال مقـــدار لقـــد و   
لزمكم أن تعــّززوا ســي. و ككــل العــالمأرجــاء فــي موجــودة مــن المــدن المدينــة  ٣٠٠٠إحصــاءات عــن تلــوث الهــواء فــي 

الترجمـــة ن تلـــك األمـــور جميعهـــا تســـتدعي اللجـــوء إلـــى ولكـــ، قـــدرة نظمكـــم الصـــحية علـــى الصـــمود فـــي وجـــه المنـــاخ
المنـاخ  تغّيـرالمعنـى الفعلـي لمصـطلح ترجمـة لة فـي قطـاع الصـحالذي لـديكم  االستثنائي"المنبر الممّيز" و باستخدام 

حول يدور المناخ  تغّيرالمجردة حول المسألة ال تحّفز أي أحد، ألن موضوع المناقشات فللناس في إطار خبراتهم. 
  .كبيراً  فرقاً كم أن تحدثوا فيه الذي يمكن، وهو الموضع أطفاليوصحة  على صحتيية تأثيره علّي و كيف

 بّينات المتعلقة ببيانات بلدكم القطرية.تعزيز قاعدة ال يبالفعل ففكرتم فيه ملّيًا المجال الثاني الذي يتمثل و   
، علـى أن مـا ُيؤسـف لـه أن نسـبة تلـك الخطـط المنـاخ تغّيربشأن طنية ًا و خطط بلداً  ١٨٩ هذه المرحلة وقد قدم في

التي لديها خطط ٪ من البلدان ١٠٠ ينبغي بلوغ نسبة فواجبنا هو كالتالي:٪. ١٥التي تذكر الصحة مقصورة على 
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تتــابع ينبغــي أن ، كمــا الصــحةللغايــة بوثيقــة االرتبــاط الصــلة المنــاخ، بحيــث تبــّين تلــك الخطــط  تغّيــربشــأن  طنيــةو 
  .هاحماية األوضاع الصحية وتحسينالحاجة المّلحة إلى من خالل الخطط األغراض المحّددة بشأن المناخ 

، حـرزرصـد التقـدم المُ تمدون بهـا يـد العـون فـي بالفعـل عـن الكيفيـة التـي سـ متحـدثتأما المجال الثالث، فقـد   
الوطنيـة الحاليـة بشـأن الخطـط أن  ألننـا نعـرفالمنـاخ،  تغّيـراتفاقية األمم المتحدة اإلطاريـة بشـأن الذي ستنظر فيه 

إليــه. علــى أن اتفــاق بــاريس هــو لــيس اتفاقــًا  توصــلنا إلــى المكــان الــذي يلزمنــا أن نصــلالمنــاخ لــن  تغّيــرلالتصــدي 
  .العقود القليلة القادمةطوال وُتدخل عليه تحسينات باستمرار  ستطرأ عليه تطورات إطار دينامي، بل هو جامداً 

الــذي "مــا الســؤال التــالي: فيهــا وتطــرح  تمــع فيهــا البلــدان معــاً نقطــة تــدقيق، تج كــل خمــس ســنوات نشــّكلسو   
نقطــة التــدقيق تلــك التــي مليــة عوينبغــي أن تنطــوي األعمــال اإلضــافية التــي يلزمنــا إنجازهــا. كــّم تحــّدد بــه؟"، و  منــاق

. المنـاخ علـى الصـحةالمتعلقـة بالتـدابير تحـدثها  ةإيجابيونتائج  اتتأثير على إحداث  ا "عملية التقييم العالمي"نسميه
كون بذلك قد وضعنا اإلنسان كما ينبغي في صميم نفإننا لن الصحة من عملية التقييم العالمية، ُأسِقطت إذا لذلك، 

  .إليه يالمناخ، وهو المكان الذي ينتم تغّيرلالتصدي 

على مدى مؤداه أننا إذا لم نتمكن في واقع األمر ؟  سمحتم لي بأن أطلق إنذارًا خافت الصوتهّال ، وأخيراً   
فــي مــا ننجــزه مــن أعمــال فيمــا يتعلــق بقطاعــات كــل مــن الطاقــة تغييــر جــذري مــن إحــداث الســنوات الخمــس المقبلــة 

خطــر الوصــول إلــى نقطــة لســنكون معرضــين ف، غــازات الدفيئــةالقطاعــات التــي تنبعــث منهــا بجميــع البنــاء و و النقــل و 
علــى الصــحة فــي أنحــاء ذي ســيخّلف مباشــرة عواقــب ســلبية وعميقــة األثــر الف الجــوي الــالغــحاســمة فيمــا يخــص 

  .منها التعافينقدر على من العلماء أننا لن وهي عواقب يرى الكثير  –لعقود طويلة جدًا من الزمن  الكوكب

الـذي دفعنـي إلـى  هـو السـبب، و غيـر عـادي اً فرقـُنحـدث فيهـا خمس سـنوات  وأمامنا اآلن أصدقائي األعزاء  
"، بـــالقول، جمعيـــة الصـــحة العالميـــة؟حضـــور  تفضـــلت بهـــّال كريســـتيانا، عنـــدما دعتنـــي قائلـــة "مارغريـــت أن أجيـــب 

ــا امارغريــت، لــدي مشــكلة اآلن زارات البيئــة الجيــدين هنــاك." وتعكــف و تفــاوض فــي بــون مــع جميــع أصــدقائي ، فأن
أهميــة هــذه المســألة ومــدى إلحاحهــا إلــى  نظــراً تفــاق بــاريس. و بشــأن الكيفيــة التــي ســتنّفذ بهــا االتفــاوض تحديــدًا علــى 

أنا قادمة : "نعم، مارغريت، اقلت لهيحدثه، فقد مجتمع الصحة ويجب أن الذي يمكن أن يحدثه كبير ال تأثيروٕالى ال
ومســـاعدتنا فـــي العمـــل رايـــة رفـــع مـــن خاللكـــم معـــالي الـــوزراء إلـــى  بالتأكيـــد وســـأدعو مجتمـــع الصـــحةلحضـــورها." 
  .ناكوكبالتي حّلت بهذه الطارئة التصدي ل

وأقــول لكــم مــن هــذا المنبــر ، صــحةوٕالــى مجتمــع ال كمآيــات شــكري إلــيبتوجيــه كلمتــي اســمحوا لــي أن أخــتم و   
 الصـدارةوٕانكـم تحتلـون موقـع ، المناخ تغّيرلالمعني بالتصدي المجتمع م من أشجع العاملين في يه إنكعلالذي أقف 
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