
سلسلة أوراق حقائق عن آثار التغريات املناخية   

اآلثار الصحية لالحرتار العاملي

عــىل  يقــع  الــذي  الــرضر  نتيجــة  اهتاممــاً  القضايــا  أكــرث  مــن  املناخيــة  التغــريات  عــن  الناتجــة  الصحيــة  األرضار  تعتــرب 

املواطنــني بشــكل مبــارش وخصوصــاً بالــدول الناميــة األكــرث تأثــراً بالتغــريات املناخيــة واألقــل قــدرة عــىل مواجهتهــا، 

حيــث ســتؤدي التغــريات املناخيــة إىل ارتفــاع درجــات الحــرارة عامليــاً مــام سيتســبب يف انتشــار الجفــاف وانتشــار 

األمــراض واألوبئــة بصــورة أكــرب وارسع خصوصــا يف املناطــق الحــارة، وكنتيجــة لوقــوع مــرص ىف املنطقــة املداريــة 

الحــارة؛ فإنهــا معرضــة ألخطــار انتشــار األوبئــة واألمــراض، كــام تعتــرب الظواهــر الجويــة التــى تتعــرض لهــا املنطقــة يف 

اآلونــة االخــرية مثــل املوجــات الحــارة والبــاردة والعواصــف الســاحلية ومــا تســببه مــن أرضار اقتصاديــة واجتامعيــة وبيئيــة 

كلها نتيجة للتغريات املناخية. 

وتتأثــر مــرص بشــدة يف الوقــت الحــايل بآثــار التغــريات 

املناخيــة وتحديــداً تلــوث الهــواء الــذي يكلــف الدولــة مــا 

يقارب  48مليار جنية سنوياً لعالج االمراض الناتجة عن التلوث 

البيئــي ولتعويــض الكفــاءة االنتاجيــة للمواطنــني ولعــالج 

املحاصيــل  وتلــف  والبيئــة  بالســياحة  املتعلقــة  األرضار 

الزراعية 2 . 

غــازات  انبعاثــات  مــن   0.6% بنســبة  مــرص  وتســاهم 

االحتبــاس الحــراري عامليــاً، ويرجــع الســبب الرئيــيس لذلــك 

هو اعتامد الحكومة املرصية عىل الطاقة األحفورية بنسبة

%97 من إجاميل مصادر الطاقة يف مرص 

ويشــكل الفحــم مــا يقــارب%2 مــن اســتخدامات الطاقــة 

املُســتِخدَمة  املصانــع  عــدد  وصــل  حيــث  مــرص،  يف 

للفحم يف إنتاج الطاقة الحرارية إىل 133 مصنع منها 26

مصنــع إلنتــاج األســمنت، باإلضافــة إىل عــدد مــن املصانــع 

واألســمدة  والصلــب  الحديــد  مثــل:  االســتهالك  كثيفــة 

والبرتوكيامويات والسرياميك وغريها

والتى كلفت الدولة ما يقارب 150مليار جنية ســنويا يف 

عــام2016 3 ، كــام تســتهلك كافــة قطاعــات الدولــة مــا 

يقارب 81مليون طن من الطاقة األحفورية سنوياً والتى 

تســاهم ب 325مليون طن مكافئ من انبعاثات الغازات 

الدفيئة يف مرص 4 .
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املناطق املتوقع انتشار مرض املالريا فيها بحلول عام2050 

نتيجة الرتفاع درجات الحرارة  1  

نسب استخدامات الطاقة يف مرص لعام2016
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ــع التــى تســتهلك %68.7 مــن اســتهالك  وهــى املصان

الطاقة يف القطاع الصناعي يف مرص.

وتعتمــد مصانــع األســمنت يف مرصعــىل الفحــم بصــورة 

أساســية يف إنتــاج الطاقــة الحراريــة بنســبة تــرتواح مــا 

بني 85: %95، بينام ال يتجاوزاستخدام املشتقات األخرى 

والغــاز  كاملــازوت  األســمنت  مصانــع  يف  للطاقــة 

الطبيعي واملخلفات بنسبة 5: %15. و يف غضون عام 

3.4مليــون  2016 فقــط اســتخدمت مصانــع األســمنت 

طن من الفحم.

إىل  الصناعــة  يف  الفحــم  اســتخدام  مشــكلة  وترجــع 

يســببها  التــى  واالجتامعيــة  والصحيــة  البيئيــة  األرضار 

الفحــم يف كافــة مراحلــه مــن التخزيــن والنقــل والحــرق، 

الســموم  تواجــد  الحــرق يف  بعــد  تتمثــل خطورتــه  كــام 

املتطايــرة مثــل الرصــاص والزرنيــخ والنحــاس وأول أكســيد 

الكربون وغريها من االنبعاثات الضارة.

الوفيــات  نســب  ارتفعــت  فقــد  ســبق؛  ملــا  وكنتيجــة 

املتعلقة باألمراض البيئية الناتجة عن التلوث بنسبة 20% 

يف خــالل 6ســنوات، إذ ارتفعــت النســبة مــن%32.6 يف 

عــام2012 لتصــل إىل%52 يف عــام2018 يف األمــراض 

الجهــاز  وألتهابــات  الســل  مثــل  والقلبيــة  الصدريــة 

التنفيس واالمراض املعوية كاملالريا واإلسهال.
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معدل الوفيات املبكرة املقدرة لكل 10 االف شخص الناجمة عن تلوث الهواء  

 

العدد املتوقع لزيارات الطوارئ السنوية لحاالت الجهاز التنفيس 

  

حاالت الغياب عن العمل الناتجة عن التعرض للتلوث

 

العدد التقديرى للوفيات املبكرة املنسوبة لتلوث الهواء 
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إقليــم  الــدويل عــىل  البنــك  بهــا  ووفقــا لدراســة قــام 

القاهرة الكربى، فقد بينت الدراسة أن ما يقارب285 ألف 

وفــاة مــن إجــاميل أعــداد الوفيــات يف مرص%52-مــن 

إجــاميل الوفيــات لعــام-2018 ترجــع إىل أمــراض متعلقــة 

بتلــوث الهــواء، إذ إن الشــخص الواحــد يستنشــق ما يقارب

عليــه  يرتتــب  مــام  االنبعاثيــة،  الغــازات  مــن  2230كجــم 

ــا مــن عمــركل فــرد بســبب االعتــالل  تقليــص عامــني تقريبً

أو اإلعاقة الصحية بسبب التلوث 5. 
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