
سلسلة أوراق حقائق عن  

آثار التغريات املناخية  

تعــد مشــكلة التغــري املناخــي التــي تتعــرض لهــا البرشيــة يف القــرن األخــري تحديــاً يف التفكــري والعمــل عــىل كافــة 

املســتويات الدوليــة واملحليــة، حيــث أدت األنشــطة البرشيــة املتمثلــة يف الثــورة الصناعيــة منــذ القــرن التاســع عــرش 

والثورة التكنولوجية الحالية إىل زيادة معدل انبعاثات غازات اإلحتباس الحراري وزيادة تركيزاتها يف الغالف الجوي.

 وتعــرف ظاهــرة التغــري املناخــي بأنهــا تحــول يف منــط 

املنــاخ ملــدة التقــل عن30عامــاً، ميكــن أن يشــمل تغــري 

ــة  معــدالت درجــات الحــرارة ومعــدل تســاقط األمطــار وحال

ــاح، إذ تــؤدى تلــك التغــريات إىل تأثــريات هائلــة عــىل  الري

األنظمــة الحيويــة الطبيعيــة وتُعــزَى بصــورة مبــارشة أوغــري 

الرتكيــب  يغــري  الــذي  البــرشي  النشــاط  إىل  مبــارشة 

الكيميايئ للغالف الجوي عىل الصعيد العاملي1. 

ومنــذ نهايــة القــرن املــايض تحــاول املنظــامت الدوليــة 

التغــريات  اثــار  مــن  الحــد  أو  اثــار  معالجــة  الــدول  وبعــض 

املجتمــع  افــراد  معظــم  لهــا  تنبــه  ان  إىل  املناخيــة 

الــدويل. وقــد أصــدر مركــز املعلومــات ودعــم اتخــاذ القــرار 

عــام2010  غضــون  يف  الــوزراء  رئاســة  ملجلــس  التابــع 

تقريــر عــن األثــار املســتقبلية للتغــريات املناخيــة عــىل 

مــرص وأثــر تلــك التغــريات عــىل النواحــي الزراعيــة والبيئيــة 

واالجتامعية للدولة واملواطنني ككل 2 .

مبعضلــة  الحــايل  الــدويل  االهتــامم  مــن  وبالرغــم 

التغــريات املناخيــة إال ان االهتــامم املحــيل بهــا ينحــرص 

باملؤمتــرات الدوليــة والبيانــات الصحفيــة بــدون إجــراءات 

فعليه عىل أرض الواقع.

وقــد أرجــع التقريــر الحكومــي املــرصي الصــادر منــذ عقــد 

تســبب  التــي  الغــازات  انبعاثــات  زيــادة  أن  الزمــان  مــن 

اإلحتبــاس الحــراري إىل األنشــطة البرشيــة التــي تقــوم 

بهــا الدولــة املرصيــة بالقطــاع الحكومــي والقطــاع الخــاص 

الطاقــة  وأنشــطة  الصناعيــة  األنشــطة  يف  ممثلــة 

والنقل والزراعة.

انبعاثــات  الــدول األقــل إســهاًما يف  وتعتــرب مــرص مــن 

غــازات االحتبــاس الحــراري عامليًــا، إال انهــا مــن أوائــل الــدول 

ا

ويرتكــز اســهام مــرص بغــازات االحتبــاس الحــراري بعــدد مــن 

وطنطــا  واإلســكندرية  القاهــرة  مثــل  الكــربى  املــدن 

الصحــة  ملنظمــة  تقريــر  ويف  والســويس،  واملنصــورة 

العاملية لعام 2016 فقد احتلت القاهرة املركز الثاين عاملياً 

ألكــرث مــدن العــامل تلوثــاً يف الهــواء املحيــط باملدينــة 

بعد مدينة نيودلهي يف الهند .

ويعــد غــاز ثــاين أكســيد الكربــون مــن أكــرث الغــازات تأثــريًا 

عــىل الغــالف الجــوي والبيئــة؛ بســبب مــا ميثلــه مــن زيــادة 

يف درجــات الحــرارة ومــا لهــا مــن تبعــات مناخيــة حــادة عــىل 

ارتفعــت  وقــد  والبيئيــة،  والصناعيــة  الزراعيــة  األنشــطة 

248مليــون طــن يف عــام2005  كميــة االنبعاثــات مــن 

منهــا237  عــام2015  يف  طــن  إىل325مليــون  لتصــل 

مليــون طــن مــن انبعاثــات ثــاين أكســيد الكربــون فقــط 

بنسبة تصل إىل%72 من إجاميل انبعاثات الغازات.
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املصدر: تقرير حالة البيئة ىف مرص-2016وزارة البيئة- 2016  

نسبة مساهمة مرص ىف انبعاثات غازات اإلحتباس الحراري

التــي ســوف تطالهــا االثــار الكارثيــة للتغــريات املناخيــة. 

االحتبــاس  غــازات  انبعاثــات  مــرص يف  اســهام  ويتطــور 

الحراري بالزيادة من 0.4 يف عام 1990 إىل 0.6ىف عام 

.2015
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ويتوقــع ان تؤثــر التغــريات املناخيــة عــىل القطــاع الزراعــي 

املــرصي بــأن تفقــد مــرص ما يقــارب%65 مــن أرايض الدلتا 

الزراعيــة ســواء بســبب غــرق األرايض املنخفضــة بالدلتــا 

األرايض  متلــح  بســبب  أو  مــرت  الواحــد  منســوب  عــن 

القريبــة مــن الســاحل وزيــادة ملوحــة امليــاة الجوفيــة ىف 

الدلتــا. وأكــرث املحافظــات تــرضراً نتيجــة ارتفــاع مســتوى 

الشــيخ  وكفــر  والبحــرية  (اإلســكندرية  البحــر  ســطح 

والدقهلية).

 ويعــد القطــاع الزراعــي يف مــرص مــن أهــم األنشــطة 

االقتصادية واالجتامعية يف مرص بسبب اعتامد%56 من 

الســكان عــىل الزراعــة كحرفــة رئيســية. ويســاهم القطــاع 

الزراعي بأكرث من%15 من االقتصاد القومي. وقد اشارت 

اللجنــة الدوليــة املعنيــة بشــؤون املنــاخ IPCC بتقريرهــا 

2007إىل أن التمــدد الحــراري مليــاه  الرابــع الصــادر عــام 

الواحــد والعرشيــن سيتســبب  القــرن  نهايــة  البحــار يف 

يف رفع منسوب سطح البحر مبقدار يرتاوح بني 18: 38 

ســم يف الحد األدىن، و46: 58 ســم يف الحد األقىص 

عــام هــو عليــه خــالل الفرتة مــن 1980حتــى1999، وأضاف 

التقريــر أنــه لــو اســتمر االرتفــاع يف درجــة الحــرارة فــإن الحــد 

األدىن يف ارتفــاع منســوب ســطح البحــر ســيصل إىل 

50 ســم، والحــد األقــىص قــد يصــل إىل 180ســم بنهايــة 

القرن الحايل. 

وقــد ركــز التقريــر الصــادر مــن مركــز املعلومــات ودعــم 

مســتوى  ارتفــاع  عــن  الناتجــة  األرضار  عــىل  القــرار  اتخــاذ 

ســطح البحــر للســاحل الشــاميل املــرصي، إذ أشــار إىل 

زيادة معدل ارتفاع مستوى سطح البحر املتوسط 1.8 ملم 

ســنويًا حتى عام1993، وارتفع إىل 3.2ملم ســنوياً حتى 

أســس  عــىل  واقعيًــا  خطــراً  يشــكل  مــام  عــام2012، 

املباين واملنشآت باملدن املطلة عىل الساحل، 
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املصدر: تقريرمرص ىف ارقام البيئة -2018-2017الجهاز املركزى للتعبئة العامة واالحصاء 6   

معدل ارتفاع مستوى سطح البحر 

املساحة املفقودة من املدن املعرضة للغرق

عدد السكان املعرضني للتهجري 

مــن  املفقــودة  املســاحات  أيضــا  التقريــر  تنــاول  كــام 

املســاحة  أن  توقــع  حيــث  للغــرق  املعرضــة  املــدن 

 2025 عــام  بحلــول   2 إىل19كــم  ســتصل  املفقــودة 

وســتصل املســاحة املفقودة إىل31.7 كم2 بحلول عام 

 2050

ــر عــدد الســكان املتوقــع تهجريهــم نتيجــة  ــاول التقري وتن

بأنــه  التقريــر  البحــر حيــث توقــع  ارتفــاع مســتوى ســطح 

بحلول عام 2025 سيصل عدد السكان املهجرين اىل 545 

ألــف نســمة وبحلــول عــام 2050 فانــه مــن املتوقــع ان 

يصل عدد املهجرين اىل مليون و512 ألف نسمة.
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املصدر: تقرير (األثار املستقبلية للتغيريات املناخية:حالة مرص ) 

مركز املعلومات ودعم أتخاذ القرار 2010 

املصدر:تقرير(األثار املستقبلية للتغريات املناخية عىل مرص)مركز املعلومات 

ودعم أتخاذ القرار التابع ملجلس الوزراء2010

كــام تنــاول التقريــر عــدد الوظائــف نتيجــة الغــرق والتهجــري 

حيــث توقــع التقريــر بأنــه بحلــول عــام 2025 ســيصل عــدد 

الوظائــف املفقــودة اىل 70 الــف وظيفــة  وبحلــول عــام 

الوظائــف  عــدد  يصــل  ان  املتوقــع  مــن  فانــه   2050

املفقودة اىل 195 ألف وظيفة. 
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التغريات املتوقعة الرتفاع مستوى سطح البحر وغرق الدلتا

عدد الوظائف املفقودة نتيجة الغرق والتهجري 

وقــد أدى ارتفــاع مســتوى ســطح البحــر للمــدن املطلــة 

عــىل الســواحل الشــاملية إىل ضيــاع عــدة شــواطئ يف 

ومــدن  ســيناء  وشــامل  وبورســعيد  اإلســكندرية  مــدن 

شــامل الدلتــا التــي تأثــرت بنســبة كبــرية بارتفــاع مســتوى 

سطح البحر.

 

ــر ذلــك قامــت وحــدة التغيــريات املناخيــة بــوزارة  وعــىل إث

البيئــة يف عــام2017 بإعــداد دراســة علميــة عــىل مدينــة 

اإلســكندرية كنمــوذج للمــدن املعرضــة لغــرق جــزء منهــا 

ــر  نتيجــة ارتفــاع مســتوى ســطح البحــر ، إذ نوهــت بالتقري

أن ارتفاع مســتوى ســطح البحر إىل31 ســم بحلول 2050 

م ســوف يعــرض 500 ألــف مواطــن ســكندري إىل الغــرق 

وضياع ما يقارب 70 ألف وظيفة بصورة مبارشة.

 وأضافــت الدراســة أنــه بحلــول عــام 2100، ســوف يصــل 

ارتفــاع مســتوى ســطح البحــر إىل63ســم بســبب ارتفــاع 

درجة حرارة سطح األرض من .8– 1.3 درجة مئوية وأن مدن 

شامل مرص ستفقد ما يقارب 2700كم 2 من مساحتها، 

وىف حال ارتفع مستوى سطح البحر 1 مرت ستفقد مرص 

مــا يقارب6900كــم2 مــام يؤثــر عــىل مــا يقــارب 5 مليــون 

للغــرق،  املعرضــة  املناطــق  يف  يعيشــون  مــرصي 

وســيؤدي لفقــدان أكــرث مــن2 مليــون وظيفــة وخســارة مــا 

يقارب %25 من اإلنتاج الزراعى ملرص.
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توصيات 
االقتصاديــة  االنعكاســات  تتنــاول  ترشيعــات  ســن   -1

واالجتامعيــة عــىل املواطنــني فضــالً عــن انشــاء مظلــة 

آثــار  مــن  واجتامعيًــا  اقتصاديًــا  للمترضريــن  تأمينيــة 

التغريات املناخية. 

2- تفعيــل دور املجلــس الوطنــي للتغــريات املناخيــة 

لتغــري  القطاعيــة  والخطــط  االســرتاتيجيات  وضــع  يف 

ــة  ــاخ مــع ربطهــا بالسياســات واملرشوعــات الوطني املن

التنميــة  باســرتاتيجيات  وربطهــا  املنــاخ  بتغــري  الخاصــة 

املستدامة.

3- قيــام الــوزارات والهيئــات املعنيــة بوضــع اســرتاتيجيات 

وآليــات مراقبــة تكنولوجيــة حديثــة متكنهــم مــن  الحصــول 

عــىل بيانــات دقيقــة وحديثــة عــن آثــار التغــريات املناخيــة 

عــىل مــدن الســاحل الشــاميل وحــوض البحــر املتوســط 

ككل. 

املعرضــة  املــدن  حاميــة  مرشوعــات  يف  التوســع   -3

للغــرق عــن طريــق الدعــم املــايل والفنــي واملعنــوي 

للجهات املعنية بحامية الشواطئ.

للحكومــة  والدوليــة  اإلقليميــة  الفعالــة  4-املشــاركة 

املتعلقةبالتغــريات  االتفاقيــات  كافــة  يف  املرصيــة 

الــدول  خــربات  مــن  االســتفادة  بهــدف  املناخيــة، 

املحيطــة يف الحفــاظ عــىل البيئــة املحليــة واإلقليميــة 

ــار التغــريات املناخيــة ســواء عــىل األجيــال الحاليــة  مــن آث

يف  القادمــة  واألجيــال  املناخــي  التغــري  تبعــات  مــن 

حقهم يف بيئة صالحة للحياة.

5- التوســع يف مرشوعــات تحســني كفــاءة الطاقــة مــن 

الطاقــة  مرشوعــات  طريــق  عــن  الكهربــاء  وزارة  خــالل 

 - الشمســية   - الريــاح   ) مثــل  واملتجــددة  الجديــدة 

الكهرومائية- الحيوية ). 

6-  وضــع خطــط التنميــة العمرانيــة للمــدن الســاحلية بنــاًء 

األخطــار  تجنــب  وكيفيــة  املناخيــة  التغــريات  آثــار  عــىل 

املستقبلية يف حالة عدم القدرة عىل مواجهتها.
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