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التغير المناخي وأثره على األوضاع االقتصادية 

صادر عن االنسان واملدينة لألبحاث االنسانية واالجتماعية 2020 

الحقوق محفوظة بموجب رخصة املشاع االبداعي: نسب املصنف غير تجاري

 -منع االشتقاق / االصدارة 0,٤
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مقدمة
تختلــف مشــكلة التغيــر املناخــي عــن املشــكالت األخــرى التــي واجههــا الجنــس البشــري منــذ ظهــوره 

ىلع األرض، حيــث تمثــل تلــك املشــكلة تحديــا يف التفكيــر ىلع مســتويات مختلفــة ومتعــددة، وُيعتبــر 

اإلنســان هــو املســبب الرئيــس ملــا صاحــب البيئــة مــن تغيــرات ســواء محليــة أو عامليــة، كمــا أنــه يعتبــر 

امُلســتِقبل األول واملتضــرر األول مــن نتائــج وأضــرار التغيــرات املناخيــة.

وقــد عرفــت األمــم املتحــدة التغيــر املناخــي بأنــه تحــول يف نمــط املنــاخ ملــدة ال تقــل عــن 30عاًمــا، ممــا 

ينتــج عنــه تغيــر يف حالــة الطقــس ملنطقــة معينــة، يمكــن أن يشــمل التغيــر معــدالت درجــات الحــرارة 

ومعــدل التســاقط وحالــة الريــاح، وتــؤدى تلــك التغيــرات الشــاملة ىلع املــدى الطويــل إلــى تأثيــرات هائلــة 

ىلع األنظمــة الحيويــة الطبيعيــة، وتعــزى بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة إلــى النشــاط البشــري الــذي يغيــر 

التركيــب الكيميائــي للغــالف الجــوي ىلع الصعيــد العاملــي. 1

ومــع إشــارة اللجنــة الحكوميــة الدوليــة املعنيــة بالتغيــرات املناخيــة التابعــة لألمــم املتحــدة يف تقريرهــا 

لعــام 2008 أن التغيــر املناخــي الناتــج عــن النشــاط الصناعــي قــد بــدأت تظهــر آثــاره الســلبية منــذ أكثــر 

مــن 40 عامــا وأن اســتجابة الــدول لتلــك التغيــرات لــم تكــن ســريعة، كمــا تنبــأ التقريــر أيًضــا بزيــادة معــدالت 

الفيضانــات واألعاصيــر وارتفــاع مســتوى ســطح البحــر بمــا ال يقــل عــن 50 ســم قبــل حلــول عــام 2050،  ممــا 

ســيؤدي إلــى غــرق33 مدينــة ســاحلية يقــع أغلبهــا ىلع ســاحل البحــر املتوســط وجنــوب شــرق أســيا، 

ــار التغيــرات املناخيــة ســواء بســبب ارتفــاع  ــدول األكثــر تضــررًا مــن آث وبالرغــم مــن تصــدر مصــر قائمــة ال

ــا  ــادة معــدالت الجفــاف وم ــة أو زي ــا الزراعي مســتوى ســطح البحــر وغــرق املــدن الســاحلية وأراضــي الدلت

يعكســه ذلــك مــن أضــرار اقتصاديــة واجتماعيــة وبيئيــة ىلع مســتوى الدولــة واملواطنيــن، وبالرغــم مــن 

أهميــة  قضيــة التغيــر املناخــي خــالل األربعيــن عامــا املاضيــة إال أن الجهــات املعنيــة يف مصــر لــم تأخــذ 

قضيــة املنــاخ بجديــة إال يف العشــر ســنوات األخيــرة تحــت الضغــط الدولــى واألمــم املتحــدة ومــع ظهــور 

آثــار تلــك التغيــرات ىلع املــدن والســواحل املصريــة يف الوقــت الحالــي. 2

1- التقرير الثاني -الهيئة الحكومية الدولية املعنية بتغير املناخ،-األمم املتحدة ، 2014 
https://www.ipcc.ch/report/ar5/wg3/   Accessed:25-10-2020

2- تقرير التنمية البشرية ملحاربة تغير املناخ :التضامن االنساني يف عالم منقسم 2007-2008 ،برنامج االمم املتحدة االنمائى  
www.un.org/ar/esa/hdr/hdr0708.shtm  2008، التابع لألمم املتحدة
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منهجية البحث:

املشكلة البحثية:
ــدول  ــر ال ــر مــن أكث ــوث العاملــي إال أنهــا تعتب بالرغــم مــن مســاهمة مصــر بنســبة 60. % مــن نســبة التل

تضــررًا وتأثــرًا بنتائــج التغيــرات املناخيــة نتيجــة ارتفــاع متوســط درجــات الحــرارة ممــا يؤثــر ىلع املحاصيــل 

الزراعيــة ومخاطــر إمــدادات امليــاه واألمــن الغذائــي بســبب تغيــر أنمــاط األمطــار، كمــا أن التأخيــر الشــديد 

ــة  ــوث ىلع الدول ــار التل ــة للحــد مــن آث ــة باتخــاذ اإلجــراءات الضروري ــة والجهــات املعني للحكومــة املصري

واملواطنيــن يصعــب مــن تقليــل آثــار ومخاطــر تلــك التغيــرات.

ويمكــن صياغــة املشــكلة البحثيــة وفــق التســاؤل اآلتــي: مــا هــي آثــار التغيــرات املناخيــة ىلع 

الدولــة املصريــة واملواطنيــن ســواء اقتصادًيــا أو اجتماعًيــا أو صحًيــا؟ ومــا الــدور املنــوط بالحكومــة 

البيئــة؟ والحفــاظ ىلع  التغيــرات  تلــك  آثــار  مــن  للحــد  بــه  القيــام  املعنيــة  والجهــات  املصريــة 

ســيعتمد البحــث ىلع منهجيــن، حيــث ســيتم البــدء باملنهــج الوصفــي بهــدف دراســة التغييــرات 

يف  التحليلــي  املنهــج  إلــى  االنتقــال  ثــم  واالجتماعيــة،  االقتصاديــة  وآثارهــا  وأســبابها  املناخيــة 

دراســة البيانــات اإلحصائيــة الصــادرة مــن الهيئــات الحكوميــة والدوليــة واملراكــز البحثيــة بهــدف 

واملواطنيــن. املصريــة  الدولــة  ىلع  وأضرارهــا  املناخيــة  التغيــرات  تأثيــر  تحليــل  إلــى  الوصــول 
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أواًل: مالمح التغيرات املناخية عاملًيا:
نحــن نعيــش اليــوم وســط أجــواء تعبيــر ظاهــرة التغيــر املناخــي )االحتــرار العاملــي( عــن نفســها، وعلينــا 

ــر  ــكل تغي ــا. ويش ــف معه ــاول التكي ــا، ونح ــار نتائجه ــة، أو اخب ــرات املناخي ــار التغي ــود اآلن ىلع أخب التع

ــرية،  ــطة البش ــن األنش ــة م ــة اآلتي ــازات الدفيئ ــات الغ ــن انبعاث ــاس ع ــم باألس ــا، وينج ــر حقيقًي ــاخ أم املن

وهــو يســاهم يف جملــة أمــور منهــا )زيــادة تواتــر الظواهــر الجويــة والكــوارث الطبيعيــة الشــديدة، وارتفــاع 

مســتويات ســطح البحــر، والفيضانــات، وموجــات الحــر، والجفــاف، وانتشــار االمــراض(. وتغيــر هــذه الظواهــر 

النظــم االيكولوجيــة، وتعرقــل اإلنتــاج الغذائــي وإمــدادات امليــاه، وترفــع معــدالت املــرض والوفيــات، وهــي 

ــرة  ــج الخطي ــدى النتائ ــن إح ــي م ــي تعان ــرة والت ــة املتأث ــات املحلي ــريد املجتمع ــن تش ــا ع ــؤولة أيًض مس

لهــذه الظواهــر وهــي زيــادة حــاالت ســوء الصحــة العقليــة والبدنيــة، ولذلــك يهــدد تغيــر املنــاخ بشــكل 

ــق يف  ــا الح ــا فيه ــان، بم ــوق اإلنس ــن حق ــة م ــي بمجموع ــل والفعل ــع الكام ــر التمت ــر مباش ــر وغي مباش

ــة. ــة، والتنمي ــر، والثقاف ــر املصي ــكان، وتقري ــة، واإلس ــذاء، والصح ــي، والغ ــرف الصح ــاه، والص ــاة، واملي الحي

ومــن يتكبــد بشــكل غيــر متناســب اآلثــار الســلبية لتغيــر املنــاخ، مثــل فقــدان ســبل العيــش وانخفــاض 

ــي، هــم أشــخاص ومجتمعــات  ــن الغذائ ــادة أســعار الغــذاء وانعــدام األم ــازل، وزي ــر املن ــل، وتدمي املحاصي

أو  الفقــر  أو  الجغــرايف  املوقــع  منهــا  عوامــل  بســبب  أوضــاع ســيئة  أصــاًل يف  يعيشــون  محليــة 

ــدر  ــل ق ــخ إال بأق ــر التاري ــاهموا ىلع م ــم يس ــة، ول ــة الثقافي ــة أو الخلفي ــن أو اإلعاق ــس أو الس ــوع الجن ن

ــر  ــة بتغي ــة املعني ــة الدولي ــة الحكومي ــس للهيئ ــر الخام ــن التقري ــة، ويبي ــازات الدفيئ ــات الغ يف انبعاث

أو بــأي  املنــاخ  أن األشــخاص املهمشــين اجتماعًيــا أو اقتصادًيــا أو ثقافًيــا أو سياســًيا أو مؤسســًيا 

شــكل آخــر يتأثــرون بوجــه خــاص بتغيــر املنــاخ وكذلــك ببعــض إجــراءات التكيــف أو التخفيــف 3.

 

وتشــمل التغيــرات املالحظــة واملتوقعــة الرئيســية يف أنمــاط الطقس املتصلــة باالحترار العاملــي ما يلي:

• تضاؤل املساحات املغطاة بالثلوج وتقلص الجليد البحري؛
• ارتفاع مستوى البحر ودرجات حرارة املياه؛

• زيادة تواتر درجات الحر القصوى وموجات الحر؛
• األمطار الغزيرة وزيادة املساحات املتأثرة بالجفاف؛

• اشتداد األعاصير املدارية.

3- الهيئة الحكومية الدولية املعنية بتغير املناخ 2014 اآلثار والتكيف وهشاشاه األوضاع ملخص لصانعي السياسات ص 6
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لطاملــا ســاهمت البلــدان الصناعيــة بالقــدر األكبــر يف انبعاثــات الغــازات الدفيئــة الناجمــة عــن األنشــطة 

البشــرية، ويف الوقــت ذاتــه تــوزع آثــار تغيــر املنــاخ توزيًعــا غيــر متكافــئ، إذ تؤثــر تأثيــًرا مفرًطــا ىلع أفقــر 

املناطــق والبلــدان، وهــي التــي ســاهمت بالقــدر األدنــى يف تغيــر املنــاخ الناجــم عــن األنشــطة البشــرية.

وتعكــس املــادة 3 مــن االتفاقيةاإلطاريــة بشــأن تغيــر املنــاخ املشــار إليهــا ب » مــادة االنصاف«( عــدم تكافؤ 

عــبء تأثيــرات تغيــر املنــاخ. وتنــص هــذه املــادة ىلع أن األطــراف ينبغي أن تحمــي النظــام املناخي ىلع 

أســاس اإلنصــاف ووفًقــا ملســؤوليتها املشــتركة وإن كانــت متباينــة، وبحســب قــدرات كل منهــا وىلع أن 

البلــدان املتقدمــة ينبغــي أن تأخــذ مــكان الصــدارة يف مكافحــة تغيــر املنــاخ واآلثــار الضــارة املترتبــة عليه 

وىلع أن يولــي االعتبــار التــام الحتياجــات البلــدان الناميــة، ال ســيما تلــك املعرضــة بشــكل خــاص للتأثــر 

بالنتائــج الضــارة الناجمــة عــن تغيــر املنــاخ والتــي ســيتعين عليهــا أن تتحمــل عبًئــا غيــر متناســب أو غيــر 

عــادي بمقتضــى االتفاقيــة«. ويشــكل تفعيــل »مبــدأ اإلنصــاف« تحدًيــا رئيًســا يف مفاوضــات تغيــر املنــاخ.

البشــرية، فهــي تحــدث كل عــدة  ليســت ظاهــرة جديــدة ىلع  التغيــر املناخــي  وتعتبــر ظاهــرة 

الثــورة  التغيــرات، ولكــن بعــد  تلــك  اإلنســان املوائمــة والتكيــف مــع  الســنين واســتطاع  أالف مــن 

أساســي  بشــكل  األحفوريــة  الطاقــة  ىلع  البشــرية  واعتمــاد  عشــر  الثامــن  القــرن  يف  الصناعيــة 

ــة  ــادرة ىلع مواجه ــر ق ــرية غي ــل البش ــا يجع ــي، مم ــر املناخ ــارع التغي ــى تس ــك إل ــل، أدى ذل ــبة كام وش

ــرات يف الخصائــص  ــارة عــن تغي ــر املناخــي هــو عب ــإن التغي ــى أخــر ف ــار دفعــة واحــدة، وبمعن ــك األث تل

الغــالف  يف  الدفيئــة  الغــازات  تركيــز  نســبة  يف  املطــردة  للزيــادات  نتيجــة  لــألرض  املناخيــة 

الجــوي املتولــدة مــن اســتخدام األنشــطة البشــرية للطاقــات األحفوريــة بكميــات أىلع مــن قــدرة 

البيئــة ىلع امتصاصهــا، ومــن هــذه الغــازات ثانــي أكســيد الكربــون وامليثــان وأكســيد النيتروجيــن.

العبء غير املتكافئ ومبدأ اإلنصاف:
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تحــدث الغــازات املســببة لالحتبــاس الحــراري بشــكل طبيعــي، وهــي ضروريــة لبقــاء البشــر واملالييــن مــن 

الكائنــات الحيــة األخــرى ىلع قيــد الحيــاة عــن طريــق الحفــاظ ىلع جــزء مــن دفء الشــمس وعكســها مــرة 

أخــرى إلــى الفضــاء لتجعــل األرض صالحــة للعيــش. ولكــن بعــد أكثــر مــن قــرن ونصــف مــن التصنيــع، وإزالــة 

الغابــات، والزراعــة الواســعة النطــاق، ارتفعــت كميــات الغــازات الدفيئــة يف الغــالف الجــوي إلــى مســتويات 

قياســية. وبينمــا تنمــو االقتصــادات ومســتويات املعيشــة للســكان، فــإن مســتوى تراكــم انبعاثــات الغــازات 

املســببة لالحتبــاس الحــراري )الغــازات الدفيئــة( آخــذة يف االرتفــاع أيًضــا، وتركيــز الغــازات آخــذ يف االزديــاد 

املطــرد جنًبــا إلــى جنــب مــع درجــات الحــرارة العامليــة منذ عهــد الثــورة الصناعيــة. وهنالــك عالقة مباشــرة 

بيــن تركيــز الغــازات الدفيئــة يف الغــالف الجــوي لــألرض وبيــن متوســط درجــات الحــرارة العامليــة لــألرض.

ــنوية  ــة الس ــازات الدفيئ ــات الغ ــادة يف انبعاث ــام 2000 زي ــى ع ــن 1970 حت ــا بي ــرة م ــهدت الفت ــد ش وق

ــي 2010  ــا يف عام ــى 2.2%، بينم ــل إل ــي 2000: 2010 لتص ــن عام ــا بي ــرة م ــبة 1.3%، وزادت يف الفت بنس

و2011 ارتفعــت نســبة انبعاثــات الغــازات الدفيئــة بنســبة 3% مقارنــة بالســنوات العشــر الســابقة.

ويشــير التقريــر الخامــس للجنــة الدوليــة املعنيــة بتغيــر املنــاخ 2014 إلــى أن غــاز ثانــي أكســيد الكربــون 

يعتبــر الغــاز الرئيــس يف أنــواع الغــازات الدفيئــة بنســبة تصــل إلــى 76% يليــه غــاز امليثــان بنســبة %16 

يليــه أكاســيد النيتــروز وغــازات الفلــور بنســبة %8 4. 

ثانًيا: غازات االحتباس الحراري

4-  تقرير تغير املناخ 2014: التخفيف من التغير املناخي– تقرير الخامس للفريق الدولي املعني بتغير املناخ التابع لألمم 
املتحدة،2014

https://www.un.org/ar/sections/issues-depth/climate-change/index.html



    8

ة 
دي

صا
قت

اال
ع 

ضا
ألو

ىلع ا
ه 

ثر
وأ

ي 
خ

نا
مل

ر ا
غي

لت
ا

ــرات  ــار التغي ــباب وأث ــب أس ــة تجن ــدول ملحاول ــا ال ــي تتخذه ــدة الت ــراءات العدي ــن اإلج ــم م وىلع الرغ

املناخيــة، فــإن مــن املتوقــع أن تزيــد درجــات الحــرارة بنســبة 5 درجــات مئويــة بنهايــة القــرن الحالــي يف 

حالــة ثبــات معــدالت التلــوث وانبعاثــات الغــازات الدفيئــة كمــا هــي يف الوضــع الحالــي، وحــذرت التقاريــر 

املنظمــات املعنيــة بتغيــر املنــاخ إلــى ان نقطــة الالعــودة هــي بزيــادة درجــات الحــرارة 2 درجــة مئويــة 

التــي ستســبب دمــار اقتصــادي واجتماعــي وتراثــي وبيئــي 5.

وتســاهم الــدول الغنيــة بنســبة تقــارب 80% مــن التلــوث واالحتــرار العاملــي مقارنــة بالــدول ذات الدخــل 
ــدول هــي التــي تعانــي بالشــكل األكبــر ىلع املــدى  املنخفــض واملتوســط مجتمعــة، وســتكون تلــك ال
ــرة التــي ال  ــدول الفقي ــة مباشــرة ىلع ال ــات الغــازات الدفيئ ــار انبعاث ــر، إذ ســيقع جــل املخاطــر وآث القصي

ــا. تســاهم إال بنســبة ال تتعــدى20% مــن نســبة االنبعاثــات الدفيئــة عاملًي

)شكل بياني يوضح انبعاثات الغازات الدفيئة ىلع مدار 40 عاما املاضية ونسبتها يف الغالف الجوي(

5- تقرير التنمية البشرية ملحاربة تغير املناخ: التضامن اإلنساني يف عالم منقسم 2007-2008 )مرجع سبق ذكره(
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تتســبب األنشــطة البشــرية التــي تقــوم بهــا الدولــة املصريــة ممثلــة يف األنشــطة الصناعيــة وأنشــطة 

الطاقــة والنقــل والزراعــة يف زيــادة انبعاثــات غــازات االحتبــاس الحــراري مثــل غــاز ثانــي أكســيد الكربــون 

ومجموعــة غــازات البيروفلوركربــون وغــازات الكبريــت، وتعتبــر مصــر مــن الــدول األقــل إســهاًما يف انبعاثــات 

غــازات االحتبــاس الحــراري، إال أنهــا مــن أوائــل الــدول التــي ســوف تطالهــا األثــار الكارثيــة للتغيــرات املناخية، 

وتتركــز انبعاثــات الغــازات الدفيئــة يف املــدن الكبــرى مثــل القاهــرة واإلســكندرية والســويس وطنطا. وىلع 

الرغــم مــن اإلجــراءات الشــكلية التــي اتخذتهــا الحكومــات املتعاقبــة يف محاولــة التقليــل مــن مســببات 

االنبعاثــات عــن طريــق فــرض الغرامــات ىلع املصانــع املخالفــة وتركيــب مرشــحات ىلع مداخــن املصانــع، 

إال أن نســبة مســاهمة مصــر مــن انبعاثــات الغــازات قــد زادت مــن0.4% يف عــام 1990لتصــل يف عــام2015 

إلــى0.60% مــن االنبعاثــات العامليــة7،  ممــا يكلــف الدولــة مــا يقــارب 2.5% مــن الناتــج املحلــي اإلجمالــي 

ســنوًيا )أي مــا يقــارب 48مليــار جنيــة لعــام 2017(.

)شكل بياني يوضح ارتفاع نسبة مساهمة مصر يف انبعاثات الغازات الدفيئة ىلع مدار25سنة(

 )شكل بياني يوضح مساهمة الدول الغنية من التلوث بنسبة تصل إلى 80 % ىلع مدار 50 سنة املاضية(6

7- تقرير حالة البيئة يف مصر2016-وزارة البيئة-2016، ص 31

مساهمة مصر يف األنشطة املسببة النبعاثات الغازات الدفيئة:

نسبة مساهمة مصر يف االنبعاثات
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 ويف تقريــر ملنظمــة الصحــة العامليــة لعام 2016 فقــد احتلت القاهرة املركز الثاني عاملًيــا ألكثر مدن العالم 

تلوًثــا يف الهــواء املحيــط باملدينــة بعــد مدينــة نيودلهــي يف الهنــد 8، ويف دراســة أخرى للبنــك الدولي 

ىلع إقليــم القاهــرة الكبــرى، فقــد بينــت الدراســة أن مــا يقــارب285 ألف شــخص من عــدد الوفيــات -52%من 

إجمالــي الوفيــات يف مصــر- ترجــع إلى أســباب تلــوث الهواء ســواء من األمــراض الرئويــة والقلبيــة والعصبية 

وغيرهــا، بينمــا ترتفــع تلــك النســبة يف إقليم القاهــرة الكبرى لتصــل إلى59% مــن إجمالي الوفيــات باإلقليم، 

حيــث أن املواطــن الواحــد يستنشــق مــا يقارب2230كجــم  مــن الغــازات الدفيئــة يف مدينــة القاهــرة، ممــا 

يترتــب عليــه تقليــص عاميــن تقريًبــا مــن عمر كل فــرد بســبب االعتــالل أو اإلعاقــة الصحية بســبب التلوث9. 

ويعتبــر غــاز ثانــي أكســيد الكربون من أكثر الغــازات تأثيرًا وضــررًا ىلع الغالف الجوي والبيئة؛ بســبب ما يمثله 

مــن زيــادة يف درجــات الحــرارة ومــا لهــا تبعــات مناخيــة حــادة ىلع األنشــطة الزراعيــة والصناعيــة والبيئية، 

وقــد ارتفعــت نســبة مســاهمة مصــر مــن انبعاثــات غــازات االحتبــاس الحــراري حيــث ارتفعــت النســبة مــن 

248مليــون طــن يف عــام 2005 لتصــل إلى 325مليون طن يف عــام 2015، منها 237 مليون طــن من انبعاثات 

ثانــي أكســيد الكربــون فقــط بنســبة تصــل إلــى 72% مــن إجمالــي انبعاثــات الغــازات الدفيئــة يف مصــر10. 

ويتصــدر قطــاع الكهربــاء أكبــر مســببات انبعاثــات غــازات ثانــي أكســيد الكربــون بنســبة 44% بســبب اعتماد 

ــالت  ــل واملواص ــاع النق ــا قط ــا، يليه ــة إلدارة محطاته ــة األحفوري ــة ىلع الطاق ــاء الحراري ــات الكهرب محط

ــاًل يف  ــة ممث ــاع الصناع ــم قط ــون، ث ــيد الكرب ــي أكس ــاز ثان ــات غ ــن انبعاث ــبة 18% م ــاهم بنس ــذي يس وال

املصانــع والــورش وغيرهــا والــذي يســاهم بنســبة 15% مــن االنبعاثــات غــاز ثانــي أكســيد الكربــون.

  شكل بياني يوضح انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون ىلع مستوى
 قطاعات الدولة يف مصر ونسبة مساهمة كل قطاع يف االنبعاثات 11

Report(Ambient Air Pollution) World Health Organization-2016,P28 8- أنظر
 Report (Motor Vehicle Density And Air Pollution in Greater Cairo) The World Bank- 2019 9- أنظر

10- لتقرير املحدث كل سنتين، وزارة البيئة -2018، 14           
11- تقرير مصر يف ارقام البيئة 2017-2018-الجهاز املركزي للتعبئة العامة واالحصاء         

انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون لعامي 2018-2017
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ثالثًا: آثار التغير املناخي ىلع السكان:
تقــع مصــر يف املنــاخ الصحــراوي الجــاف )حــار جــاف صيفــا دفــئ ممطــر شــتاًء(، مما ســاهم يف قلــة األمطار 

واملناخ الجاف معظم شــهور الســنة، مما أدى إلى قلة األراضي الزراعية وتركزها يف وادي النيل ودلتاه بســبب 

وجــود مــورد ميــاه دائــم وهــو نهــر النيــل، كما أن وقــوع مصر ىلع أطــراف مناطــق املناخ املداري ســاهم يف 

تأثــر مصــر بشــدة بتغيرات درجــات الحرارة واألمطــار وانعكاســها ىلع الزراعة واالقتصاد والســكان بشــكل عام.

1-غرق الدلتا والساحل وتشريد السكان: 
ُيعتبــر ارتفــاع مســتوى ســطح البحــر نتيجــة ارتفــاع درجــات الحــرارة وذوبــان الجليــد بالقطبيــن هــو الخطــر 

األكبــر الــذي يهــدد معظــم املــدن الســاحلية ىلع مســتوى العالــم، ملــا سيســببه مــن غــرق ملــدن تاريخيــة 

ــي واالقتصــادي  ــز الســكاني والعمران ــن الســكان بســبب الترك ــر ملاليي ــة تعــود آلالف الســنين وتهجي وأثري

والســياحي ملعظــم دول العالــم ىلع املــدن الســاحلية.

وتتوقــع املنظمــات الدوليــة املعنيــة وخاصــة األمــم املتحــدة عبــر تقريــر املقــررة الخاصة املعنيــة بحقوق 

االنســان املشــردين داخليا 12  أن يزداد التشــرد الداخلي املرتبط باآلثار الضارة لتغير املناخ زيادة كبيرة ىلع 

مــدى الســنوات والعقــود املقبلــة مــا لــم ُتتخــذ أي إجــراءات ملموســة بشــأن التنميــة وتغيــر املناخ، فســوف 

يضطــر أكثــر مــن 143 مليــون نســمة يف أفريقيا جنــوب الصحراء الكبــرى وجنوب آســيا وأمريكيــا الالتينية إلى 

االرتحــال داخــل بلدانهــم بحلــول عــام 2050، وذلك بســب اآلثار بطيئــة الحدوث لتغيــر املناخ 13.  وهــذا الرقم 

يشــمل أنــواًع مختلفــة مــن التنقــل البشــري، إال أنــه يعطــي مؤشــرًا ىلع النطــاق املتوقــع للتنقل أو التشــرد 

يف تلــك املناطــق الثــالث، ممــا يشــير إلــى أن ذلــك النطــاق ىلع الصعيــد العاملــي ســيكون أكبــر بكثيــر.

ــا عــن تغيــرات تدريجيــة تحــدث ىلع  وتعــرف الظواهــر البطيئــة الحــدوث بأنهــا »ظواهــر تتطــور تدريجًي

مــدى ســنوات عديــدة أو عــن زيــادة تواتــر أو شــدة ظواهــر متكــررة« 14 . وتشــمل الظواهــر البطيئــة الحــدوث 

ــض املحيطــات، والذوبــان الجليــدي ومــا يتصــل  ارتفــاع مســتوى ســطح البحــر، وارتفــاع درجــات الحــرارة، وتحمُّ

بــه مــن آثــار، وتملــح وتدهــور األراضــي الزراعيــة والغابــات، وفقــدان التنــوع البيولوجــي، والتصحــر، ويمكــن 

أيًضــا أن تكــون األحــداث البطيئــة الحــدوث واألحــداث املفاجئــة مثــل الفيضانــات أو العواصــف متشــابكة.

وســيؤثر تغيــر املنــاخ ىلع كل منطقــة مــن املناطــق بالعالــم، ولكــن بعــض البلــدان واملجتمعــات املحليــة 

أكثــر ضعًفــا مــن غيرهــا ومنهــا الــدول الجزريــة الصغيــرة املنخفضــة واملســتوطنات الواقعــة يف الدلتــات 

ــر.  ــمال مص ــة بش ــل الواقع ــر الني ــا نه ــل دلت ــة مث ــة خاص ــر بصف ــا للخط ــة أيًض ــة معرض ــرى املنخفض الكب

وُيتوقــع أن تظــل معظــم التنقــالت الســكانية املتصلــة باآلثــار الضــارة البطيئــة الحــدوث الناجمــة عــن تغيــر 

املنــاخ ضمــن الحــدود الوطنيــة.

A/75/207 -12 -الصادر 21 يوليو 2020 

FCCC/TP/2012/7 -14 الفقرة 20)
(World Bank, Groundswell: Preparing for Internal Climate Migration (Washington, D.C., 2018 -13

وتتنوع أضرار التغيرات املناخية ىلع الدولة واملواطنين إلى كافة األنشطة االقتصادية 
واالجتماعية والعمرانية والسياحية وحتى الصحية. وسوف نتناول أضرار التغيرات املناخية وآثارها 

ىلع املواطنين واألنشطة االقتصادية واالجتماعية:
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وتفيــد تقديــرات مركــز رصــد التشــرد الداخلــي أن 22.5 مليــون شــخص قــد تشــردوا ســنوًيا يف الفتــرة بيــن 

عامــي 2009 و2016 بســبب املنــاخ أو الكــوارث املتصلــة بالطقــس 15. ويشــعر بآثــار هــذه األزمــات األشــخاص 

الذيــن يعيشــون يف أوضــاع هشــة أكثــر ممــا يشــعر بهــا غيرهــم. وىلع ســبيل املثــال، عندمــا تكــون هناك 

ــة  ــة واالجتماعي ــا يخــص الحصــول ىلع الحقــوق االقتصادي ــوع الجنــس فيم أوجــه تفــاوت قائمــة ىلع ن

ــك،  والثقافيــة، تعانــي النســاء مــن ارتفــاع معــدالت الوفيــات نتيجــة للكــوارث الطبيعيــة، وفضــال عــن ذل

لوحــظ وجــود عالقــة مباشــر بيــن وضــع املــرأة يف املجتمــع وإمكانيــة حصولهــا ىلع العنايــة الصحيــة 

الكافيــة يف أوقــات الكــوارث والصعوبــات البيئيــة16 

وقــد أشــارت اللجنــة الدوليــة املعنيــة بشــئون املنــاخ IPCC يف تقريرهــا الرابــع الصــادر عــام2007 إلــى 

أن التمــدد الحــراري مليــاه البحــار يف نهايــة القــرن الواحــد والعشــرين سيتســبب يف رفــع منســوب ســطح 

البحــر بمقــدار يتــراوح مــا بيــن 18: 38ســم يف الحــد األدنــى و46: 58 ســم يف الحــد األقصــى عمــا هــو عليــه 

خــالل الفتــرة مــن 1980حتــى1999، وأضــاف التقريــر أنــه لــو اســتمر االرتفــاع يف درجــة الحــرارة خــالل القــرن 

ــى 50 ســم والحــد األقصــى قــد  ــي؛ فــإن الحــد األدنــى يف ارتفــاع منســوب ســطح البحــر ســيصل إل الحال

يصــل إلــى 180ســم بنهايــة القــرن الحالــي.

ــمالي  ــاحل الش ــن الس ــرة م ــزاء كبي ــدة، إذ إن أج ــذه القاع ــن ه ــري ع ــمالي املص ــاحل الش ــرج الس • وال يخ
ــك املــدن ذات  ــرة ودميــاط وبورســعيد، وتعــد تل املصــري معرضــة للغــرق مثــل مــدن اإلســكندرية والبحي

ــة املصريــة حيــث يتوقــع أن يفقــد القطــاع الزراعــي  تركــز ســكاني وعمرانــي واقتصــادي وســياحي للدول

ــا مصــر. ــة بدلت ــا يقــارب 65% مــن األراضــي الزراعي املصــري م

ــي  ــاهم بحوال ــي تس ــمال مصر-والت ــة يف ش ــمالية العذب ــرات الش ــيصيب البحي ــذي س ــرر ال ــن الض ــاًل ع فض

ــدًا  ــر ج ــزء كبي ــارة ج ــرات وخس ــة للبحي ــاه املالح ــراق املي ــة اخت ــالد- نتيج ــمكية للب ــروة الس ــن الث 65% م

مــن الثــروة الســمكية العذبــة، كمــا أن تغيــر خصائــص امليــاه ودرجــات الحــرارة نتيجــة لالحتبــاس الحــراري 

ســيؤدي إلــى ابتعــاد األســماك عــن امليــاه املحليــة واإلقليميــة وغــرق للشــواطئ الســاحلية وموت الشــعاب 

ــى  ــة إل ــاحلية، باإلضاف ــة الس ــمكية والبيئ ــروة الس ــرار ىلع الث ــن أض ــك م ــه كل ذل ــا يمثل ــة17، وم املرجاني

التداعيــات الســلبية ىلع املشــروعات الســياحية التــي تزيــد عــن600 فنــدق ومنتجــع وشــاطئ ســياحي 

ىلع الســاحل الشــمالي املصــري.

Global Estimates 2015: People Displaced by Disasters, p. 8) -15 (يوليو 2015 . 

17- عبد الظاهر، ندى )التغيرات املناخية وآثارها ىلع مصر(مجلة أسيوط للدراسات البيئية-جامعة أسيوط- عدد41-يناير2015
EUR/5067874/151 – 2008 الوثيقة ”WHO, ”Gender inequities in environmental health 16- انظر

املصدر: تقرير )األثار املستقبلية للتغيرات املناخية ىلع مصر( 
مركز املعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع ملجلس الوزراء-2010
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ــة  ــرات املناخي ــار التغي ــن آث ــوزراء ع ــة ال ــع لرئاس ــرار التاب ــاذ الق ــم اتخ ــات ودع ــز املعلوم ــر ملرك ويف تقري

ــة ىلع  ــار االجتماعي ــي اآلث ــدول التال ــح الج ــام 2025 و2050 و2100م. يوض ــول ع ــا بحل ــة مواجهته وكيفي

الدولــة واملواطنيــن نتيجــة ارتفــاع مســتوى ســطح البحــر وغــرق مســاحات مــن مــدن الســاحل الشــمالي 

ــري 18 : املص

وقــد أدى ارتفــاع مســتوى ســطح البحــر للمــدن املطلــة ىلع الســواحل الشــمالية إلــى ضيــاع عــدة شــواطئ 

يف مــدن اإلســكندرية وبورســعيد وشــمال ســيناء ومــدن شــمال الدلتــا التــي تأثــرت بنســبة كبيــرة بارتفــاع 

مســتوى ســطح البحــر.

وىلع إثــر ذلــك قامــت وحــدة التغييــرات املناخيــة بــوزارة البيئــة يف عام2017بإعــداد دراســة علميــة ىلع 

مدينــة اإلســكندرية كنمــوذج للمــدن املعرضــة لغــرق جــزء منهــا نتيجــة ارتفــاع مســتوى ســطح البحــر 19، 

إذ نوهــت بالتقريــر أن ارتفــاع مســتوى ســطح البحــر إلــى31 ســم بحلــول 2050 م ســيعرض 500 ألــف مواطــن 

ســكندري إلــى الغــرق وضيــاع مــا يقــارب 70 ألــف وظيفــة بصــورة مباشــرة.

ــبب  ــم بس ــر إلى63س ــطح البح ــتوى س ــاع مس ــل ارتف ــوف يص ــام 2100س ــول ع ــه بحل ــة أن ــت الدراس  وأضاف

ــارب  ــا يق ــتفقد م ــر س ــمال مص ــدن ش ــة وأن م ــة مئوي ــن .8– 1.3 درج ــطح األرض م ــرارة س ــة ح ــاع درج ارتف

2700كــم 2 مــن مســاحتها، ويف حــال ارتفــع مســتوى ســطح البحــر 1 متــر ســتفقد مصــر مــا يقارب6900كــم2 

ممــا يؤثــر ىلع مــا يقــارب 5 مليــون مصــري يعيشــون يف املناطــق املعرضــة للغــرق باملــدن الســاحلية، 

وســيؤدي لفقــدان أكثــر مــن2 مليــون وظيفــة وخســارة مــا يقــارب 25% مــن اإلنتــاج الزراعــي ملصــر.

18- تقرير)اآلثار املستقبلية للتغيرات املناخية: حالة مصر( مركز الدراسات املستقبلية-مركز دعم واتخاذ القرار-2010
19- دراسة منشورة ،برنامج ادراة مخاطر التغييرات املناخية ، وحدة التغييرات املناخية ، وزارة البيئة ،2017

Accessed: 8/10/2019 - https://tinyurl.com/y6e8cj64 2017

2100 2050 2025 السنة 

100سم 50سم  ارتفاع مستوى سطح البحر 30سم

6900كم2 31.2كم2 19كم2 املســاحة املفقــودة مــن املــدن املعرضة 

ق للغر

5مليون نسمة 1.5 مليون نسمة 545 ألف نسمة عدد السكان املعرضين للتهجير
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20-البنك الدولي تقرير عن التنمية يف العالم 2010 الصفحتان4 و5

WHO, Quantitative Risk Assessment -22

23-تقرير تغير املناخ 2014: التخفيف من التغير املناخي )مرجع سبق ذكره(  

 G.C. Nelson and others, Climate change: Impact on Agriculture and Costs of Adaptation, 21- انظر
(International Food Policy Research Institute Washington, D.C., 2009

 2-آثر التغير املناخي ىلع الزراعة واألمن الغذائي:

يؤثــر تغيــر املنــاخ ىلع األمــن الغذائــي وتغذيــة البشــر بســبب التغيــرات يف انخفــاض املحاصيــل الزراعيــة 

وفقــدان ســبل العيــش، وزيــادة حــاالت الفقــر، وانخفاض فــرص الحصول ىلع الغــذاء واملاء والصــرف الصحي. 

ويتســبب ارتفــاع مســتويات ثانــي أكســيد الكربــون يف خفــض محتــوى البروتيــن واملعــادن والفيتامينــات 

بصــورة مباشــرة يف كثيــر مــن املحاصيــل الغذائيــة األساســية.

 وحســب تقديــرات البنــك الدولــي مــن شــأن ارتفــاع متوســط درجــات الحــرارة العاليــة بدرجتيــن مئويتيــن أن 

ُيعــِرض مــا بيــن 10 مليــون و400 مليــون شــخص أضــايف لخطــر الجــوع وقــد يســفر عــن أكثــر مــن 3 مالييــن 

حالــة وفــاة إضافيــة ناجمــة عــن ســوء التغذيــة ســنوًيا20. وبحلــول عــام 2050 يتوقــع أن يعانــي 24 مليــون 

ــة،  ــرات منظمــة الصحــة العالي ــاخ21 . وحســب تقدي ــر املن ــة بســبب تغي طفــل إضــايف مــن ســوء التغذي

سيســفر تغيــر املنــاخ عــن قرابــة 000 95 حالــة وفــاة إضافيــة ســنوًيا بســبب نقــص التغذيــة لــدى األطفــال 

البالغيــن خمــس ســنوات أو أقــل مــن العمــر بحلــول عــام 2030 22. 

وال يســهم نقــص التغذيــة يف املجاعــة فحســب بــل أيًضــا يف زيــادة معــدالت االعتــالل والوفيــات جــراء 

أمــراض مثــل اإلســهال وااللتهــاب الرئــوي واملالريــا والحصبــة. وســتكون هــذه اآلثــار ملموســة بشــكل غيــر 

مســاوي يف جنــوب آســيا وأفريقيــا جنــوب الصحــراء. وبحلــول عــام 2050، ومــن املتوقــع أن يتســبب تغيــر 

املنــاخ يف زيــادة معــدالت التقــزم الحــاد لــدى األطفــال بنســبة 23 يف املائــة يف وســط أفريقيــا جنــوب 

الصحــراء وبنســبة 62 يف املائــة يف جنــوب آســيا.

ــة واالجتماعيــة يف مصــر بســبب اعتمــاد %56  ــر الزراعــة يف مصــر مــن أهــم األنشــطة االقتصادي •وتعتب
مــن الســكان ىلع الزراعــة كحرفــة رئيســية، كمــا تســاهم الزراعــة بأكثــر مــن 15% مــن االقتصــاد القومــي، 

ونتيجــة للتغيــرات املناخيــة التــي ظهــرت يف الخمســين عاًمــا األخيــرة واملتوقــع مــن النتائج املســتقبلية 

ــل  ــواع املحاصي ــض أن ــة بع ــة زراع ــة وصعوب ــوارد الغذائي ــص امل ــن نق ــتتبعه م ــا يس ــرات وم ــذه التغي له

بســبب التغيــر يف درجــات الحــرارة ومــا يســتتبع كل ذلــك مــن أثــار ىلع الزراعــة والســكان واألمــن الغذائــي 

واالقتصــاد القومــي.

ويف تقريــر الهيئــة الحكوميــة الدوليــة املعنيــة بتغيــر املنــاخ التابعــة لألمــم املتحــدة 2008 فإنــه مــن 

ــول عــام 2100م،  ــر بحل ــي 1مت ــول عــام2050 وحوال ــع أن يرتفــع مســتوى ســطح البحــر 63ســم بحل املتوق

ــة املتاخمــة لســاحل البحــر املتوســط والتــي ال ترتفــع عنــه يف معظــم أجزائهــا  ــا املصري ــر الدلت وتعتب

عــن 3 أمتــار مــن أوائــل املناطــق املعرضــة للغــرق والتــي قدرهــا التقريــر بحوالــي 6900كــم2 باإلضافــة إلــى 

تملــح األراضــي الزراعيــة وتملــح مخــزون املــاء الجــويف القريــب مــن الســواحل23 .



15

ة 
دي

صا
قت

اال
ع 

ضا
ألو

ىلع ا
ه 

ثر
وأ

ي 
خ

نا
مل

ر ا
غي

لت
ا

24- دراسة منشورة، برنامج ادرأه مخاطر التغييرات املناخية، وحدة التغييرات املناخية -وزارة البيئة )مرجع سبق ذكره(
25- وثيقة املساهمات املحددة وطنًيا ملصر عام 2015 ص 5

26- استراتيجية الدولة للتنمية الزراعية املستدامة 2030-وزارة الزراعة-القاهرة-2009
27- تقرير)مصر وقضية تغير املناخ:نحو اقتصاد أقل اعتمادًا ىلع الكربون( وزارة البيئة-القاهرة-يونيو2010

ويف تقريــر لوحــدة التغيــرات املناخيــة بــوزارة البيئــة املصريــة فإنــه بحلــول عــام 2100م، فإن مصر ســتفقد 

مــا يقــارب 65% مــن أراضــي الدلتــا الزراعيــة ســواء بســبب غــرق األراضــي املنخفضــة عــن منســوب الواحــد 

ــار  ــا، وأش ــة يف الدلت ــاه الجوفي ــة املي ــادة ملوح ــاحل وزي ــن الس ــة م ــي القريب ــح األراض ــبب تمل ــر أو بس مت

التقريــر أن أكثــر املحافظــات تضــررًا نتيجــة ارتفــاع مســتوى ســطح البحــر هــم: اإلســكندرية والبحيــرة وكفــر 

الشــيخ والدقهليــة24. كمــا ســتنخفض إنتاجيــة املحاصيــل الرئيســية يف مصــر القمــح والــذرة بنســبة %15 

و19% ىلع التوالــي بحلــول عــام2050 25.

ومــع وصــول عــدد ســكان مصــر إلــى 111مليــون نســمة بحلــول عــام 2030تبعــا لتوقعــات الجهــاز 

إلــى 11مليــون فــدان يف  الزراعيــة  العامــة واإلحصــاء ووصــول مســاحة األراضــي  املركــزي للتعبئــة 

ــراط،  ــن 2قي ــل م ــى أق ــينخفض إل ــرد س ــب الف ــط نصي ــإن متوس ــة،  ف ــتدامة للدول ــة املس ــة التنمي خط

كمــا ســتنخفض انتاجيــة محصــول القمــح يف مصــر بنحــو 9% إذا ارتفعــت درجــة الحــرارة 2درجــة 

ــول  ــة املحص ــتنخفض انتاجي ــع- فس ــو املتوق ــة –وه ــات مئوي ــى3 درج ــا إل ــة ارتفاعه ــة، ويف حال مئوي

بســبب   %2.5 بنســبة  مصــر  يف  للمحاصيــل  والتبخــر  املائــي  االســتهالك  ســيزيد  كمــا   ،%18 إلــى 

املحــدودة26. املائيــة  املــوارد  ىلع  الضغــط  إلــى  يــؤدي  ممــا  الحــرارة،  درجــات  معــدالت  ارتفــاع 

ويعتبــر مــن أكثــر أضــرار التغيــرات املناخيــة ىلع القطــاع الزراعــي يف مصــر هــو تغيــر معــدالت 

ــر  ــل، ومــن املتوقــع أن تتأث ــي للمحاصي ــادة نســب التبخــر واالســتهالك املائ درجــات الحــرارة وزي

كافــة املــوارد املائيــة بالســلب ىلع النحــو التالــي:

أ-زيادة سرعة ونسبة التبخر للمحاصيل الزراعية مما يؤدي إلى زيادة االستهالك الزراعي للمياه؛

ب-التغير يف أنماط األمطار وتساقطها مما يضر بالزراعات يف املناطق الساحلية الشمالية بالدولة؛

ج-زيــادة امللوحــة يف التربــة وامليــاه الجوفيــة بســبب معــدالت التبخــر العاليــة ممــا يضــر بجــودة األراضــي 

الزراعيــة واملحاصيــل، وبالتالــي جــودة امليــاه الجوفيــة املخصصــة للزراعــة والشــرب؛

د-ارتفــاع منســوب ســطح البحــر ممــا يــؤدي إلــى تملــح امليــاه الجوفيــة والتربــة وبــوار األراضــي القريبــة مــن 

الساحل.

وممــا ســبق فإنــه مــن املتوقــع بحلــول عــام2030 ســينخفض االنتــاج الزراعــي املصــري بنســبة 12% وفقدان 

فــرص عمــل تصــل إلــى 1مليــون وظيفــة بصــورة مباشــرة وغيــر مباشــرة مــن إجمالــي العمالــة الحاليــة مــع 

زيــادة نســبة البطالــة وارتفــاع األســعار نتيجــة قلــة املــوارد الزراعيــة واملحاصيــل الزراعيــة27. 
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3- آثار التغيرات املناخية ىلع الصحة
ــة  ــم، وخاص ــاع العال ــع بق ــة يف جمي ــم الصحي ــًرا ىلع النظ ــا خطي ــا إضافًي ــاخ ضغًط ــر املن ــكل تغي يش

ىلع األنظمــة الصحيــة املتهالكــة مثــل النظــام الصحــي املصــري، وهــو مــا حــدا باملقــرر الخــاص 

املعنــي بالحــق يف الصحــة باألمــم املتحــدة إلــى التحذيــر مــن أن يــؤدي تراخــي املجتمــع الدولــي عــن 

ــر 28.  ــن البش ــن م ــاة مالي ــد حي ــى تهدي ــي إل ــرار العامل ــن االحت ــة ع ــة الناجم ــر الصحي ــة املخاط مجابه

ــف. ــدودة ىلع التكي ــدرات املح ــن ذوي الق ــات م ــراد واملجتمع ــم األف ــر ه ــة للخط ــات عرض ــر الفئ وأن أكث

ــم دول  ــران يف معظ ــاد والعم ــة ىلع االقتص ــرات املناخي ــج لتغي ــرة لنتائ ــار الكبي ــن اآلث ــم م وىلع الرغ

ــا مــن  ــا اهتماًم ــر القضاي ــة مــن أكث ــرات املناخي ــة الناتجــة عــن التغي ــر األضــرار الصحي ــه تعتب ــم، إال أن العال

كافــة الهيئــات الحكوميــة والدوليــة نتيجــة التأثــر والضــرر املباشــر الــذى ســيقع ىلع املواطنيــن بشــكل 

عــام وخصوًصــا دول العالــم الثالــث والــدول الناميــة التــي ُتعتبــر األكثــر تضــررًا وتأثــرًا بالتغيــرات املناخيــة، 

ويف التقريــر الثالــث للهيئــة الحكوميــة املعنيــة بتغيــر املنــاخ فــإن نتائــج التغيــرات املناخيــة ســتؤدي 

ــى انتشــار األمــراض  ــى انتشــار الجفــاف ونضــوب لطبقــة األوزون، كمــا ســيؤدي ارتفــاع درجــة الحــرارة إل إل

ــم  ــر معظمهــا مــن دول العال ــي يعتب ــا يف املناطــق الحــارة والت ــر وأســرع وخصوًص ــة بطريقــة أكب واألوبئ

الثالــث، ونتيجــة لوقــوع مصــر يف املناطــق الحــارة فإنهــا معرضــة أيًضــا ألخطــار انتشــار األمــراض واألوبئــة، 

ــارة  ــات الح ــل املوج ــرة مث ــة األخي ــة يف اآلون ــا املنطق ــرض له ــي تتع ــة الت ــر الجوي ــر الظواه ــا تعتب كم

والبــاردة والعواصــف واألعاصيــر الســاحلية كلهــا نتيجــة للتغيــرات املناخيــة التــي طــرأت ىلع املنطقــة.

األثار األساسية لتغير املناخ ىلع الصحة

1- اآلثار الصحية الناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة
ســيؤدي ارتفــاع درجــات الحــرارة الناتــج عــن التغيــر املناخــي يف تواتــر موجــات الحــر والتــي ســينتج عنهــا 

ــخاص  ــة األش ــًرا ىلع صح ــكل خط ــة، وتش ــة الدموي ــب واألوعي ــراض القل ــية وأم ــراض التنفس ــار األم انتش

العامليــن يف العــراء أو يف ظــروف غيــر مهيــأة بصعوبــة فعالــة مــن الناحيــة املناخيــة، وتشــمل املخاطــر 

الصحيــة املهنيــة ضربــات الشــمس التــي تتطلــب العــالج الســريري كمــا تشــمل الوفــاة. والرتفــاع درجــات 

الحــرارة آثــار أيًضــا ىلع إنتاجيــة العمالــة والجهــود الراميــة إلــى الحــد مــن الفقــر، حيــث يزيــد مــن ضعــف 

الســكان الفقــراء خاصــة يف البلــدان الناميــة التــي يعانــي الكثيــر منهــا أيًضا من ضعــف األنظمــة الصحية29. 

وبحســب منظمــة الصحــة العامليــة، ستســاهم الزيــادات املتوقعــة يف متوســط درجــات الحــرارة املوســمية 

وتواتــر موجــات الحــر وشــدتها يف زيــادة حــاالت الوفيــات املرتبطــة بالحــر يف صفــوف األشــخاص الذيــن 

تزيــد أعمارهــم عــن 65 عامــا، وباملقارنــة مــع مســتقبل بــدون تغيــر املنــاخ، يتوقــع أن يســفر عمــا يقــارب 

000 38 حالــة وفــاة إضافيــة ســنوًيا ابتــداًء مــن عــام 2030 ومــا يقــارب 000 100 حالــة وفــاة إضافيــة ســنوًيا 

ابتــداء مــن عــام 2050 وســتكون اآلثــار األكبــر ملموســة يف أفريقيــا وجنــوب شــرق آســيا30.

A/ . 2009 28- تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية لحقوق االنسان بشأن العالقة بين تغير املناخ وحقوق االنسان. 15 يناير
HRC/10/61

29- مساهمة برنامج األمم املتحدة اإلنمائي يف دراسة تحليله بشأن العالقة بين تغير املناخ وحق كل انسان بالتمتع بأىلع 
مستوي من الصحة البدنية والعقلية الصادرة عن مفوضية شئون األمم املتحدة لحقوق االنسان.

WHO, Quantitative Risk Assessment -30
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31- انظر منظمة الصحة العاملية »العالقة بين تغير املناخ والصحة«.

2019 -Report(Motor Vehicle Density And Air Pollution in Greater Cairo) The World Bank -33
32- انظر  M.F. Cortez, ”Air pollution exposure in pregnancy linked to autism in study” بلومبورغ، 18 ديسمبر 2014

 

2-آثار تلوث الهواء
ال يتســبب تغيــر املنــاخ يف تلــوث الهــواء، لكنــه قــد يــؤدي إلــى تفاقــم بعــض أشــكال تلــوث الهــواء، وغالبــا 

ــة  ــز إمكاني ــأن تعزي ــن ش ــواء. وم ــات اله ــها ملوث ــي نفس ــة ه ــازات الدفيئ ــات الغ ــادر انبعاث ــون مص ــا تك م

ــارة  ــات الض ــة وامللوث ــازات الدفيئ ــات الغ ــتويات انبعاث ــض مس ــة أن يخف ــة النظيف ــول ىلع الطاق الحص

ــى  ــرة ىلع الصحــة، وبالنظــر إل ــع كبي ــك أيضــا أن يعــود بمناف ــن شــان ذل األخــرى يف الوقــت نفســه. وم

التقديــرات التــي تشــير إلــى تســبب تلــوث الهــواء املنزلــي وتلــوث هــواء الجــو يف قرابــة 4.3 مليــون حالــة 

وفــاة و3.7 مليــون حالــة وفــاة ســنوًيا ىلع التوالــي31 . وينســب أيًضــا إلــى ملوثــات الهــواء آثــار صحيــة مــن 

قبيــل أمــراض القلــب واألوعيــة الدمويــة واألمــراض التنفســية والتوحــد32 ، وهــي آثــار قــد توثــر يف نوعيــة 

الحيــاة ويف إنتاجيــة العمالــة.

تكلفة التلوث ىلع مصر

يف دراســة أجراهــا للبنــك الدولــي لقيــاس تلــوث الهــواء وتأثيــره ىلع الفــرد والدولــة يف مصــر عــام 2018 

تحــت أســم )تلــوث الهــواء يف اقليــم القاهــرة الكبــرى( قــدرت الدراســة أن الخســائر التــي تقــع ىلع مصــر 

ســنوًيا جــراء تلــوث الهــواء تصــل إلــى 2.5 % مــن الناتــج القومــي-أي مــا يســاوي48 مليــار جنيــة يف عــام 

2017-ســواء يف عــالج املرضــى أو التقليــل مــن القيمــة االنتاجيــة واألضــرار املتعلقــة بالســياحة والبيئــة 

ــى تلــف العديــد مــن املحاصيــل الغذائيــة التــي  واإلنفــاق الزائــد ىلع املســطحات الخضــراء، باإلضافــة إل

تتأثــر بملوثــات املصانــع.

وأشــارت الدراســة إلــى ارتفــاع نســب الوفيــات يف مصــر املتعلقــة باألمــراض البيئيــة مثــل األمــراض الصدرية 

ــة كاإلســهال بنســبة 20% يف خــالل 6  ــراض املعوي ــات الجهــاز التنفســي واألم ــة كالســل والتهاب والقلبي

ســنوات فقــط، حيــث ارتفعــت النســبة مــن 32.6% يف عــام 2012 لتصــل إلــى 52% مــن إجمالــي الوفيــات 

يف مصــر يف عــام 2018 - مــا يقــارب 285 ألــف وفــاة- ، ويســتحوذ إقليــم القاهــرة الكبــرى ىلع أعلــي نســبة 

وفيــات متعلقــة باألمــراض القلبيــة والصدريــة لتصــل إلــى 59% مــن إجمالــي الوفيــات باإلقليــم ككل، إذ إن 

املواطــن الواحــد يستنشــق مــا يقــارب 2230كجــم مــن غــاز CO2 يف مدينــة القاهــرة ســنوًيا، ممــا يترتــب 

عليــه تقليــص عاميــن تقريًبــا مــن عمــر كل فــرد بســبب االعتــالل أو اإلعاقــة الصحيــة بســبب التلــوث 33.    
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املصدر: مؤسسة جرينبييس لشؤون البيئة واملناخ

وتعــد مصــر مــن أكثــر الــدول العربيــة تضــرًرا بالتلــوث البيئــي مقارنــة بالــدول العربيــة األخــرى حيــث يصــل 

معــدل الوفيــات املبكــرة املقــدرة لــكل 10 أالف شــخص إلــى 3.5% يف مصــر وهــي نســبة تعتبــر أضعــاف 

نســب التلــوث يف الــدول العربيــة األخــرى املشــابهة للحالــة االقتصاديــة واالجتماعيــة ملصــر،                                                           

العدد التقديرى للوفيات املبكرة املنسوبة لتلوث الهواء 

معدل الوفيات املبكرة املقدرة لكل 10 أالف شخص الناجمة
 عن تلوث الهواء  

املصدر: مؤسسة جرينبييس لشؤون البيئة واملناخ

وقــد ارتفعــت نســبة الوفيــات املبكــرة املنســوبة لتلــوث الهــواء لتصــل إلــى 32 ألــف وفــاة ســنوًيا مقارنــة 

بالــدول العربيــة األخــرى التــي ال تتخطــى نســب الوفيــات فيهــا 1200 وفــاة ســنوًيا مثــل دولــة األردن أو دولــة 

العــراق والســعودية والتــي تصــل إلــى3500: 3300 وفــاة ســنوًيا.
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ــارة ســنوًيا  ــف زي ــى 127 أل ــاء والطــوارئ لحــاالت الجهــاز التنفســي والقلــب لتصــل إل ــارات األطب وارتفعــت زي

بســبب ملــوث PM2.5 بينمــا تصــل تلــك النســبة يف دولــة الســعودية إلــى 76 ألــف زيــارة ســنوًيا ودولــة 

لبنــان إلــى 24 ألــف زيــارة ســنوًيا، وتعتبــر أقلهــم عربًيــا دولــة األردن التــي تصــل إلــى 18 ألــف زيــارة ســنوًيا.

ــاب  ــة غي ــون حال ــا يقــارب 14 ملي ــى م ــراض إل ــاب عــن العمــل الناتجــة عــن األم وتقــدر عــدد حــاالت الغي

ســنوًيا يف مصــر يف عــام 2018 ممــا يعتبــر خســارة اقتصاديــة هائلــة ىلع الدولــة يف كافــة القطاعــات 

ممــا تســببه مــن تأخيــر يف العمــل34.

العدد املتوقع لزيارات الطوارئ السنوية لحاالت الجهاز التنفسي

حاالت الغياب عن العمل الناتجة عن االمراض املتعلقة بالتلوث
  

املصدر: مؤسسة جرينبييس لشؤون البيئة واملناخ

املصدر: مؤسسة جرينبييس لشؤون البيئة واملناخ

    Report(Ambient Air pollution) World Health Organization-2016 OP.cit 34- أنظر
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ومــن ثــم فــإن مصــر تعتبــر مــن أكثــر الــدول تضــررًا حالًيــا مــن أثــار التغيــرات املناخيــة ومــن أعظمهــا تعرًضــا 

ــار التغيــرات املناخيــة املتوقعــة والتــي بــدأت أثارهــا يف الظهــور ىلع املواطــن املصــري منــذ أكثــر  آلث

ــة هــذه القضيــة جــزء مهــم مــن مجهوداتهــا وسياســتها  ــذا يســتلزم األمــر أن تولــي الدول مــن 20 عامــا، ل

االقتصاديــة واالجتماعيــة بهــدف تقليــل آثــار التغيــرات املناخيــة ولتحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة 

بحلــول عــام2030.

3 -تزايد انتشار األمراض
ــة  ــة األنظم ــوارث الطبيعي ــر الك ــرق، إذ تدم ــن الط ــدد م ــراض بع ــار األم ــاخ يف انتش ــر املن ــاعد تغي يس

األساســية للميــاه والصــرف الصحــي، ممــا يــؤدي إلــى تفشــي األمــراض املنقولــة بامليــاه والحشــرات. وىلع 

ــراض  ــل األم ــن نواق ــا م ــرات وغيره ــون الحش ــاخ وتك ــرار املن ــدى احت ــرا ل ــى الكولي ــال، تتفش ــبيل املث س

شــديدة الحساســية للحــرارة والرطوبــة وهطــول األمطــار. وقــد وســع تغيــر املنــاخ إلــى حــد كبيــر مــن نطــاق 

ــا أكثــر مــن نصــف ســكان  ــا، ويعيــش حالًي تفشــي حمــى الضنــك وقــد يفعــل الشــيء نفســه مــع املالري

ــكا وحمــي  ــروس زي ــل الرئيســي لفي ــراء وهــو الناق ــم يف مناطــق يوجــد فيهــا بعــوض حمــى الصف العال

ــى حــدود  الضنــك وشــيكونغونيا. وتهــدد درجــات الحــرارة املرتفعــة بتوســيع هــذا النطــاق الجغــرايف إل

أبعــد، وباإلضافــة إلــى األمــراض الســالفة الذكــر؛ ربطــت عــدد مــن التقاريــر والحلقــات النقاشــية بيــن تغيــر 

املنــاخ وتفشــي داء البريميــا واإلســهال وحــاالت العــدوى الفيروســية وااللتهــاب الســحائي والتهــاب الكبــد 

ــهاق 35. ــمانيات والش ــي وداء الليش الفيروس

ــة موســم انتقالهــا وتوســيع  ــك إطال ــار متعــددة ىلع انتقــال األمــراض، بمــا يف ذل ــاخ آث ــرات املن -ولتغي

نطاقهــا الجغــرايف. وتتوقــع منظمــة الصحــة العامليــة أن تــؤدي هــذه اآلثــار اإلضافيــة إلــى 000 48 وفــاة 

إضافيــة ناجمــة عــن أمــراض اإلســهال عنــد األطفــال الذيــن تقــل أعمارهــم عــن 15 ســنة60000 حالــة وفــاة 

إضافيــة ناجمــة عــن اإلصابــة باملالريــا بحلــول عــام 2030.

 G. Mercer, ”The link between Zika and climate 35- مساهمات متنوعه منها مساهمة منظمة الصحة العاملية و
change”, The Atlantic 24 فبراير  2016  .

36-دراسة منشورة )التغيرات املناخية وسبل مواجهة آثارها( اإلدارة املركزية للتغيرات املناخية-وزارة البيئية 
https://tinyurl.com/ud5vu8y  Accessed:25-10-2020 

املناطق املتوقع انتشار مرض املالريا فيها بحلول عام2050 نتيجة الرتفاع درجات الحرارة 36
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4-الظواهر الجوية الشديدة والكوارث الطبيعية
مــن اآلثــار املباشــرة ىلع الصحــة عــن أزمــات ناتجــة عــن التغيــر املناخــي منهــا األعاصيــر وموجــات الحــر 

ــر  ــادة توات ــاخ يف زي ــر املن ــات. وسيســاهم تغي ــق الغاب ــة والجفــاف وحرائ ــارات األرضي ــات واالنهي والفيضان

هــذه الظواهــر وحدتهــا ويف زيــادة اآلثــار الصحيــة املرتبطــة بهــا والتــي تشــمل اإلصابــة واإلعاقــة والوفــاة 

وانتقــال األمــراض املعديــة. وىلع ســبيل املثــال، مــن املتوقــع أن يزيــد تغير املناخ مــن مخاطــر الفيضانات 

الســاحلية جــراء ارتفــاع مســتويات ســطح البحــر وتزيــد حــدة وتواتــر الظواهــر املناخيــة الشــديدة. وباإلضافة 

ــة وفقــدان  ــات ومشــاكل يف الصحــة العقلي ــات والتهاب ــات إصاب ــات، يمكــن أن تســبب الفيضان ــى الوفي إل

الدخــل واملحاصيــل، وســوف تلحــق أضــرار بمرافــق امليــاه والصــرف الصحــي والبنيــة التحتيــة األخــرى مــع 

مــا ينجــم عــن ذلــك مــن آثــار صحيــة كزيــادة العــدوى باألمــراض املنقولــة 37

•وتتأثــر مصــر بشــدة يف الوقــت الحالــي بآثــار التغيــرات املناخيــة ويبــدو أن الوضــع غير مبشــر نظــرًا لتفاقم 
األزمــة الصحيــة ولتــردي أوضــاع املنظومــة الصحيــة املتهالكــة وعــدم تطويرهــا وهجــرة األطبــاء املصرييــن 

لســوء احوالهــم االقتصاديــة واالجتماعية.

5-أثر االحترار العاملي ىلع زيادة معدالت الفقر
تغيــر املنــاخ والفقــر يف العالــم وجهــان لعملــة واحــدة. ال بــد مــن حــل املســألتين بالتــوازي، حيــث الفشــل 

ــا  ــح عم ــكل واض ــر بش ــتيرن 38 تعب ــوالس س ــاره لنيك ــي عب ــرى. ه ــاق يف األخ ــي اإلخف ــا يعن يف إحداهم

يواجــه العالــم ومصــر بصــورة خاصــة خــالل العقديــن القادميــن مــن اثــار التغيــرات املناخيــة مثــل تدهــور 

ــا  ــوث الهــواء وانتشــار االمــراض وغــرق املــدن املطلــة ىلع البحــر املتوســط والدلت ــة الصحيــة وتل الرعاي

ــادة  ــراء وزي ــر ىلع الفق ــا املباش ــا وتأثيره ــرورة مواجهته ــي وض ــن الغذائ ــة واالم ــكانها والزارع ــر س وتهجي

معدالتهــم بصــورة كبيــرة.

والفقــر هــو أكثــر مــن مجــرد االفتقــار إلــى الدخــل أو املــوارد أو ضمــان مصــدر رزق مســتدام، ومظاهــره تشــمل 

ــة الحصــول ىلع التعليــم والصحــة والخدمــات األساســية، إضافــة  ــة وانحســار إمكاني الجــوع وســوء التغذي

الــى التمييــز االجتماعــي واالســتبعاد مــن املجتمــع وانعــدام فــرص املشــاركة يف اتخــاذ القــرارات ومســألة 

صانعــي القــرار. 

ــي، 11% منهــم يعيشــون يف فقــر  ــر مــن 780 مليــون شــخص تحــت خــط الفقــر الدول واليــوم يعيــش أكث

ــرف  ــاه والص ــم واملي ــة والتعلي ــية كالصح ــات األساس ــى االحتياج ــة أدن ــل تلبي ــن أج ــون م ــع ويكافح مدق

الصحــي. وتعيــش 122 امــرأة تتــراوح أعمارهــن بيــن 25 و34 ســنة يف فقــر مقابــل كل 100 رجــل مــن نفــس 

ــع  ــر مدق ــش يف فق ــتمرار يف العي ــر االس ــون لخط ــل معرض ــون طف ــن 160 ملي ــر م ــة، وأكث ــة العمري الفئ

ــام 2030.  ــول ع بحل

WHO, Quantitative Risk Assessment -37
38- نيكوالس ستيرن، رئيس معهد غرانثام للبحوث بشأن تغير المناخ والبيئة في كلية لندن لالقتصاد
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ويقــف هــؤالء يف مقدمــة املعرضيــن آلثــار تغيــر املنــاخ. ويمكــن أن تدفــع اثــار التغيــرات املناخيــة مــن 
ال يزالــون فــوق خــط الفقــر إلــى الســقوط يف براثــن الفقــر. وســوف تعــرض الظواهــر املناخيــة الشــديدة 
ــعار،  ــادة األس ــى زي ــتؤدي إل ــر، وس ــاه للخط ــن املي ــم م ــم وإمداداته ــة غذاءه ــاف املتوقع ــات الجف ونوب
وتدميــر املنــازل واملشــاريع التــي تقــام يف كثيــر مــن األحيــان ىلع أطــراف األراضــي الصالحــة للمعيشــة. 
كمــا ســيعانون مــن تقلــص القــدرة ىلع الصمــود يف وجــه التقلبــات أو األضــرار االقتصاديــة التــي تحدثهــا 

ــة.  ــرات املناخي التغي

ــرك  ــة ضــد الفقــر العاملــي. وتت ــرة كتحــد جديــد يف الحمل ــاخ يف الســنوات األخي ــر املن ــرز عامــل تغي وب

ــر االســتوائية، وموجــات الحــّر،  ــة املتطرفــة، بمــا فيهــا ارتفــاع منســوب البحــار، واألعاصي األنمــاط املناخي

والفيضانــات، تأثيــرات عميقــة ىلع ازدهــار أحــوال البشــر، ســيما يف املناطــق الريفيــة وهــي أكثــر املناطق 

تضــررًا يف مصــر مــن اثــار االحتــرار العاملــي.

ومــن ثــم فمــن األهميــة بمــكان االعتــراف بالــدور الهــام الــذي يؤديــه تغيــر املنــاخ يف التســبب بالفقــر حول 

ــم. وتفتقــر املجتمعــات املحرومــة الريفيــة إلــى القــدرات املاليــة والتقنيــة الكافيــة إلدارة املخاطــر  العال

املتعلقــة بتغيــر املنــاخ.

ــكانيا،  ــة س ــاحات مكتظ ــن مس ــة ع ــر ناجم ــة أكب ــة وصحي ــر بيئي ــة ملخاط ــا عرض ــراء عموم ــر الفق ويعتب

ــاه نظيفــة، ومشــكالت الصــرف الصحــي،  ــة الوصــول ملصــادر مي والعيــش قــرب مناطــق صناعيــة، وصعوب

ــية. ــات أساس ــول ىلع خدم ــف الحص ــواء، وضع ــوث اله ــبب لتل ــام املس واالزدح

ــتوي  ــع مس ــال ارتف ــر يف ح ــتفقد مص ــد س ــس ببعي ــو لي ــام 2025 وه ــول ع ــه بحل ــات ان ــير التوقع •وتش
ســطح البحــر 30 ســم 19 كــم2 مــن دلتــا النيــل وهــي أراضــي زراعيــة باألســاس وســوف يفقــد 70 ألــف مواطــن 

وظائفهــم ويشــرد 545 ألــف مواطــن. وســوف تتضاعــف هــذه األرقــام بعــام 2100 ويف حــال ارتفــع مســتوى 

ســطح البحــر 1 متــر ســتفقد مصــر مــا يقارب6900كــم2 ممــا ســيؤدي لتشــريد مــا يقــارب 5 مليــون مصــري 

يعيشــون يف املناطــق املعرضــة للغــرق، وســيؤدي لفقــدان أكثــر مــن2 مليــون وظيفــة وخســارة مــا يقــارب 

25% مــن اإلنتــاج الزراعــي ملصــر. 

فضــاًل عــن االضــرار التــي ســتصيب اإلنتــاج الســمكي والحيوانــي. ممــا ســيؤثر فــرص الحصــول ىلع الغــذاء 

ــار هــذه  ــد مــن معــدالت الفقــر. وسيشــعر بآث ــا ســوف يزي ــة مم ــة الصحي واملــاء والصــرف الصحــي والرعاي

االزمــات األشــخاص الذيــن يعيشــون يف أوضــاع هشــة أكثــر ممــا يشــعر بهــا غيرهــم مثــل الفقــراء الحالييــن. 

يف الوقــت الــذي يعانــي فيــه 32.5% مــن الســكان يف مصــر مــن الفقــر بحســب إحصــاءات املركــز القومــي 

للتعبئــة واالحصــاء لعامــي 2017 و2018. 

ومصــر مــن البلــدان األكثــر ضعفــا ومعرضــة بشــدة ملخاطــر التغيــر املناخــي وذلــك ألن نظامهــا الصحــي 

مثقــل باألعبــاء ويعانــي قطــاع الرعايــة الصحيــة املصــري مــن مشــكالت هيكليــة تؤثــر ىلع اداءه يف حــق 

املواطنيــن، ومــع التشــريد الداخلــي وانعــدام الخدمــات األساســية كامليــاه والصــرف الصحــي ســوف تــزداد 

معــدالت اإلصابــة باألمــراض. 
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شكل )9-1( تطور نسبة الفقراء وفقا ملقياس الفقر القومي 2000/1999- 2018/2017

ــن يعيشــون بالفعــل يف ضعــف  ــات الســكان الذي ــع األشــد ىلع فئ ــاخ الوق ــر املن ــرات تغي ســيكون لتأثي

ــة  ــة خاص ــات بصف ــاء معرض ــة والنس ــن واإلعاق ــس والس ــوع الجن ــر ون ــل الفق ــن قبي ــل م ــن عوام ــم ع ناج

للمخاطــر املتصلــة بتغيــر املنــاخ بســبب التمييــز القائــم بيــن الجنســين وانعــدام املســاواة واألدوار 

الجنســانية املقيــدة. ال ســيما املســنات والفتيــات، يتأثــرن تأثــرًا أشــد ويتعرضــن لخطــر أكبــر خــالل جميــع 

ــات  ــات النســاء أىلع بشــكل ملحــوظ مــن معــدل وفي ــة بالطقــس، ومعــدل وفي مراحــل الكــوارث املتصل

ــال  ــاء لألطف ــة النس ــاالت رعاي ــا أن احتم ــباب منه ــك بأس ــط ذل ــة )ويرتب ــوارث الطبيعي ــاء الك ــال أثن الرج

وارتدائهــن ثياًبــا تعــوق الحركــة احتمــاالت أكبــر، وضعــف احتمــاالت قــدرتهن ىلع الســباحة(. وينطبــق ذلــك 

بصفــة خاصــة ىلع املجتمعــات الريفيــة املتأثــرة بالكــوارث التــي يكــون فيهــا وضــع النســاء االجتماعــي 

االقتصــادي متدنيــا. والنســاء معرضــات للعنــف القائــم ىلع اعتبــارات جنســانية خــالل الكــوارث الطبيعيــة 

وأثنــاء الهجــرة، واحتمــاالت تســّرب الفتيــات مــن املــدارس أكبــر لــدى خضــوع األســر لضغــوط إضافيــة. وتتضرر 

النســاء الريفيــات بصفــة خاصــة جــراء تأثيــرات تغيــر املنــاخ ىلع الزراعــة وتدهــور ظــروف املعيشــة يف 

املناطــق الريفيــة. وتشــتد القابليــة للتأثــر بفعــل عوامــل مثــل عــدم تســاوي حقــوق يف امللكيــة
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ــدف  ــاخ.  ويه ــر املن ــدي لتغي ــال التص ــيتين يف مج ــتراتيجيتين الرئيس ــف االس ــف والتكي ــكل التخفي يش

ــات  ــتويات االنبعاث ــض مس ــي بتخفي ــرار العامل ــدى االحت ــن م ــد م ــى ح ــى أدن ــل إل ــى التقلي ــف إل التخفي

وتثبيــت تركيــزات الغــازات الدفيئــة يف الغــالف الجــوي. أمــا التكيــف فيتوخــى تعزيــز قــدرة املجتمعــات 

ــا. ــف معه ــاره والتكي ــاخ وآث ــر املن ــر تغي ــة مخاط ــة ىلع مواجه ــم البيئي والنظ

ــأن  ــاق بش ــو االتف ــية نح ــارات السياس ــة واالعتب ــات العلمي ــت الدراس ــة، اتجه ــود املاضي ــدى العق وىلع م

ــا يعــادل  ــل يف ارتفــاع متوســط درجــات الحــرارة العاملــي بم ــاخ تتمث ــر املن ــة لخطــورة تغي ــد عتب تحدي

درجتيــن مئويتيــن كحــد أقصــى فــوق مســتواها قبــل عصــر الصناعــة39  وســيؤدي البقــاء دون هــذه العتبــة 

إلــى تخفيــض كبيــر يف اآلثــار الضــارة بالنظــم البيئيــة وحيــاة البشــر.

وســيقتضي األمــر بلــوغ انبعاثــات غــازات الدفيئــة العامليــة ذروتهــا خــالل العقــد املقبــل وتخفيضهــا إلــى 

أقــل مــن 50 يف املائــة مــن املســتوى الحالــي بحلــول عــام 2050. غيــر أن ســيناريو التثبيــت هــذا ســيؤدي 

هــو اآلخــر إلــى »أفضــل تقديــر« الرتفــاع متوســط درجــات الحــرارة العامليــة يتــراوح بيــن 2 م و2,4 م فــوق 

مســتويات مــا قبــل عصــر الصناعــة40.  زد ىلع ذلــك أن إمكانيــة احتــواء ارتفــاع درجــات الحــرارة يف مســتوى 

يناهــز 2 م تــزداد تضــاؤال إذا أجلــت تخفيضــات االن انبعاثــات إلــى مــا بعــد الســنوات الخمــس عشــرة املقبلة.

ويحتــل التكيــف وتمويــل تدابيــر التكيــف أيًضــا مكانــة رئيســية يف مفاوضــات تغير املنــاخ الدوليــة. وبصرف 

النظــر عــن نطــاق تدابيــر التخفيــف ُاملتخــذة اليوم وىلع مــدى العقــود املقبلة، سيســتمر االحتــرار العاملي 

ــات غــازات الدفيئــة الســابقة.  ــة األمــد النبعاث بســبب القصــور الذاتــي للنظــام املناخــي والتأثيــرات طويل

لذلــك فــإن تدابيــر التكيــف الزمــة لتمكيــن املجتمعــات مــن التكيــف مــع تأثيــرات االحتــرار العاملــي الــذي 

ــا. ويشــمل التكيــف مــع تغيــر املنــاخ مجموعــة واســعة مــن اإلجــراءات واالســتراتيجيات، مثــل  بــات حتمًي

بنــاء دفاعــات بحريــة، ونقــل الســكان مــن املناطــق املعرضــة للفيضــان، وتحســين إدارة امليــاه، وتشــغيل 

نظــم اإلنــذار املبكــر. كذلــك يتطلــب التكيــف تعزيــز قــدرات األفــراد واملجتمعــات وآليــات التصــدي.

رابعًا: تدابير االستجابة: التخفيف والتكيف

.IPCC AR4 Working Group III (WGIII) Report, pp. 99-100 39- انظر
Four other scenarios of higher stabilization levels estimate the likely temperature increases 40- انظر

in the range of 2.8º C  to 6.1º C, IPCC AR4 WGIII Report, pp. 227-228   
.
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وقــد حــددت مصــر سياســات التخفيــف التــي ســوف تتبعهــا بوثيقــة املســاهمات املحــددة وطنيــا والصادرة 

ــر األســس  ــات غــازات الدفيئــة هــو توفي ــاع سياســات للتخفيــف مــن انبعاث بعــام 2015 41 أن مدخلهــا ألتب

ــر أنظمــة الطاقــة منخفضــة الكربــون. وعــددن عــدت مســارات لتحقيــق مســتويات  املناســبة لهــا لتطوي

عاليــة مــن تخفيــف ثانــي أكســيد الكربــون وهــي مــا يلــي:

-االنتشــار الواســع إلنتــاج طاقــة منخفضــة الكربــون ومناســبة التقنيــات محلًيــا، مــع تخفيضــات كبيــرة يف 

كثافــة الطاقــة؛

-جهود التخفيف الشاملة سوف تغطي جميع املصادر الرئيسية لالنبعاثات؛

-نقــل التكنولوجيــا املالئمــة محليــا وتلقــى الدعــم مــن البلــدان الصناعيــة لدعــم خفــض انبعاثــات الكربون 

ــدول  ــام ال ــوب قي ــر بوج ــي تق ــاخ، الت ــر املن ــأن تغي ــة بش ــدة اإلطاري ــم املتح ــة األم ــادئ اتفاقي ــا ملب وفًق

املتقدمــة بذلــك تقديــم الدعــم املطلــوب للبلــدان الناميــة يف هــذا الصــدد.

1-استخدام أكثر كفاءة للطاقة، وخاصة من قبل املستخدمين النهائيين؛

2-زيادة استخدام الطاقة املتجددة كبديل للطاقة غير املتجددة املصادر؛

ــات،  ــة االنبعاث ــاءة، قليل ــر كف ــا واألكث ــة محلًي ــة املالئم ــوري املتقدم ــود األحف ــات الوق ــتخدام تقني 3- اس

ــة؛ ــة النووي ــن الطاق ــدة م ــال الجدي ــى األجي ــة إل باإلضاف

ــاط  ــذي يجــب أن يســتهدفه صانعــوا السياســات لفــك االرتب ــة ال ــة هــي حجــر الزاوي ــاءة الطاق ــع كف 4-رف

ــادي؛ ــو االقتص ــة والنم ــب ىلع الطاق الطل

5-إصالح دعم الطاقة.  

-برغــم مــن االثــار املدمــرة للتغيــر املناخــي ىلع مصــر إال برنامــج الحكومــة املصريــة للنمــو االقتصــادي ال 

يتوافــق مــع التزاماتهــا املتعلقــة باملنــاخ ومــا يتطلبــه اقتصــاد مخفــض الكربــون لتخفيــف مــن انبعاثــات 

غــازات الدفيئــة. وقــد وضعنــا هنــا ثــالث أمثلــة علىاالجــراءات التــي تتخذهــا الحكومــة املصريــة والتســاهل 

مــن الجهــات املعنيــة يف تطبيــق الشــروط البيئيــة والتغاضــي عــن األضــرار البيئــة والصحيــة التي تســببها 

تلــك املنشــآت القائمــة بالضــرر، وهــي كالتالــي:

وتعتمد سياسات التي تستهدف التنمية األكثر استدامة ىلع خمس ركائز رئيسية:

http://www.eeaa.gov.eg/portals/0/eeaaReports/N-CC/Egyptian%20INDC.pdf-41

Four other scenarios of higher stabilization levels estimate the likely temperature increases 40- انظر
in the range of 2.8º C  to 6.1º C, IPCC AR4 WGIII Report, pp. 227-228   

.
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1- السماح باستخدام الفحم يف املنشآت الصناعية:
أصــدر مجلــس الــوزراء يف 19أبريــل 2015قــرار رقــم 964لســنة 2015 42 يســمح باســتيراد وتــداول واســتخدام 

ــاج  ــز يف انت ــد العج ــة س ــود ملحاول ــة كوق ــاء الحراري ــات الكهرب ــة واملحط ــآت الصناعي ــم يف املنش الفح

الطاقــة يف مصــر بعــد ثــورة 25ينايــر 2011 وتفاقــم العجــز نتيجــة االســتهالك بمعــدالت تفــوق زيــادة االنتاج، 

ولــم تفكــر يف أي مــن الحكومــات الســابقة يف اســتخدام الفحــم يف تشــغيل محطــات الكهربــاء الحراريــة 

أو املنشــآت الصناعيــة بســبب أضــراره البيئيــة والصحيــة الكارثيــة التــي ال يمكــن عالجهــا43 ،  لكنهــا بعــام 

2014 تغاضــت عــن ذلــك نظــرًا إلــى انخفــاض أســعار الفحــم مقارنــة بمصــادر الطاقــة األخــرى، ســواء الغــاز 

الطبيعــي أو املــازوت أو مشــتقات البتــرول األخــرى. وكذلــك تحــت ضغــط ارتفــاع عجــز امليزانيــة الــذي وصــل 

إلــى 370 مليــار جنيــه خــالل عــام 2018.

ووقــد تضمــن ملحــق 12 بالقــرار املتعلــق بمعاييــر واشــتراطات تــداول واســتخدام الفحــم إلــى جانــب صناعة 

االســمنت وتوليــد الكهربــاء ومنشــآت االملنيــوم والكــوك وصناعــة الحديــد والصلــب، ممــا أدى إلــى التوســع 

ــعره  ــص س ــبب رخ ــر بس ــرى يف مص ــة الكب ــآت الصناعي ــم املنش ــم يف معظ ــداول الفح ــتيراد وت يف اس

مقارنــة بمصــادر الطاقــة األخــرى، والتــي وصــل عــدد املنشــآت املســتخدمة للفحــم إلــى 133 مصنــع منهــا 

ــع  ــن املصان ــدد م ــى ع ــة إل ــة، باإلضاف ــة وعاملي ــركة محلي ــى 19 ش ــن إل ــمنت تابعي ــاج االس ــع إلنت 26مصن

كثيفــة االســتهالك مثــل: الحديــد والصلــب واألســمدة والبتروكيماويــات والســيراميك وغيرهــا، وهــى املصانع 

التــي تســتهلك 68.7% مــن اســتهالك الصناعــة مــن الطاقــة يف مصــر.

ــا بيــن 85:  ــراوح م ــاج الطاقــة بنســبة تت ــع االســمنت ىلع الفحــم بصــورة أساســية يف انت وتعتمــد مصان

95%، بينمــا ال يتجــاوز اســتخدام املشــتقات األخــرى للطاقــة كاملــازوت والغــاز الطبيعــي واملخلفــات بنســبة 

5: 15%،و يف عــام 2016 فقــط اســتخدمت مصانــع االســمنت 3.4مليــون طــن مــن الفحــم بواقــع 2.2مليــون 

طــن فحــم حجــري و 1.2مليــون طــن فحــم بترولــي بتكلفــة وصلــت إلــى 360 مليــون دوالر )5.7مليــار جنيــة 

يف عــام 2016( وتحتــل شــركة أســمنت أســيوط صــدارة الشــركات التــي تعتمــد ىلع اســتيراد واســتخدام 

الفحــم يف مصانعهــا بكميــة تصــل إلــى 300 ألــف طــن ســنوًيا يليهــا مصانــع الفــارج بكميــة تصــل إلــى 239 

ألــف طــن ســنوًيا 44. 

ــة  ــذ بداي ــا من ــة له ــالل 2018 ألىلع قيم ــري خ ــم الحج ــن الفح ــمنت م ــع االس ــت واردات مصان ــد ارتفع وق

ــام 2017.  ــن لع ــون ط ــل 2.6 ملي ــن مقاب ــن ط ــتوردة 3 ماليي ــة املس ــت الكمي ــام 2015، وبلغ ــتخدامه بع اس

وبنهايــة عــام 2017 بــدأت 19 شــركة أســمنت يف االعتمــاد ىلع الفحــم كطاقــة رئيســية بنســب تتــراوح 

ــة. ــن الحكوم ــم م ــتخدام الفح ــص اس ــول ىلع تراخي ــد الحص ــن 85 و95% بع بي

44- إبراهيم نوار )القيود البيئية واالعتبارات االقتصادية الستخدام الفحم(، دراسة منشورة، املركز العربي للبحوث والدراسات، 
.2014

42-قرار مجلس الوزراء رقم 964لسنة-2015 منشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 19/4/2015
43- قرار رئيس الوزراء باستخدام الفحم ضمن منظومة الطاقة، جريدة أخبار اليوم، بتاريخ 2\4\2014

https://tinyurl.com/y2xsg4vn     Accessed: 21-10-
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45- جريدة املال االقتصادية )حسم مصير مصنع أسود الكربون باإلسكندرية(2014-4-30  
 202-10-21 :https://tinyurl.com/qo8bqkr    Accessed

وترجــع مشــكلة اســتخدام الفحــم يف الصناعــة إلــى األضــرار البيئيــة والصحيــة واالجتماعيــة التــي يســببها 

الفحــم يف كافــة مراحلــه مــن التخزيــن والنقــل والحــرق، حيــث يعتبــر الفحــم مــادة شــديدة االشــعاعية 

ألن مــادة اليورانيــوم مــن ضمــن مكونــات فحــم املناجــم، كمــا أنــه تتمثــل خطورتــه حتــى بعــد الحــرق يف 

تواجــد الســموم املتطايــرة مثــل الزئبــق والرصــاص والزرنيــخ والنحــاس وأول أكســيد الكربــون وغيرهــا مــن 

ــات  ــة التــي تعتمــد ىلع الفحــم ينتــج عنهــا انبعاث ــاء الحراري ــات الضــارة، كمــا أن محطــات الكهرب االنبعاث

ســنوية تصــل إلــى 1041طــن مــن ثانــي أكســيد الكربــون و400 طــن مــن ثانــي أكســيد الكبريــت و140 طــن 

مــن ثانــي أكســيد النيتروجيــن وغيرهــا مــن الغــازات األخــرى التــي تســبب أضــرار صحيــة ىلع اإلنســان ســواء 

ــتخدام  ــة اس ــة نتيج ــات الكهربائي ــة واملحط ــأة الصناعي ــول املنش ــن ح ــع أو القاطني ــال يف املصان العم

ــدم وتدميــر لجهــاز املناعــة وأمــراض  وحــرق الفحــم مثــل : أمــرض الســرطان وخصوًصــا ســرطان الرئــة وال

الجهــاز التنفســي واضطرابــات الجهــاز العصبــي والفشــل الكلــوي، باإلضافــة إلــى التهابــات األوعيــة الدمويــة 

وتشــوهات األجنــة وضعــف النمــو العقلــي والبدنــي لألطفــال.

2-مصنع أسود الكربون بمنطقة النهضة غرب اإلسكندرية:
يمثــل مصنــع أســود الكربــون يف منطقــة النهضــة غــرب اإلســكندرية أكثــر االمثلــة الصارخــة ىلع تســاهل 

وتغاضــي الحكومــة يف تطبيــق االشــتراطات البيئيــة والحفــاظ ىلع البيئــة وىلع صحــة الســكان، حيــث 

ــد 10  ــكندرية يف 1994 ىلع بع ــة اإلس ــرب مدين ــة غ ــة النهض ــون بمنطق ــود الكرب ــع أس ــاح مصن ــم افتت ت

أمتــار فقــط مــن املناطــق الســكنية ىلع مســاحة 165ألــف متــر مربــع، وينتــج املصنــع مــادة أســود الكربــون 

وهــي التــي تســتخدم كمــادة مقويــة إلطــارات الســيارات وحبــر الطابعــات ومكــون مــن مكونــات الدهانــات 

باإلضافــة إلــى بعــض الصناعــات األخــرى45. 

وقــد قــدم أهالــي منطقــة النهضــة والقاطنيــن بجــوار املصنــع واملتضرريــن مــن انبعاثــات املصنــع قدمــوا 

شــكاوى ومحاضــر بالغــات ضــد الشــركة وضــد محافظــة اإلســكندرية بســبب األضــرار التــي يتعرضــون لهــا 

نتيجــة انبعاثــات املصنــع، إذ تعرض125فــدان مــن األراضــي الزراعيــة للبوار وتلــف املزروعات بســبب انبعاثات 

املصنــع وتأثيــر  تلــك االنبعاثــات ىلع املواطنيــن مســببة العديــد مــن األمــراض الصدريــة والرئويــة، كمــا 

قدمــت مصانــع شــركة إســكندرية للبتروكيماويــات ومصانــع شــركة إســكندرية لإلطــارات شــكاوى ومحاضــر 

بالغــات نتيجــة الضــرر الــذى لحــق بمنتجاتهــم نتيجــة انبعاثــات أســود الكربــون، ونتيجــة لضغــط األهالــي 

ــر يوصــي بتوقــف  ــع، قــام معهــد الصحــة العامــة يف1997 بإصــدار تقري ــن حــول املصن والســكان القاطني

املصنــع عــن نشــاطه بســبب مــا يمثلــه مــن خطــر داهــم ىلع الصحــة العامــة والبيئــة وىلع األنشــطة 

الزراعيــة والبشــرية حــول املصنــع.
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وحتــى عــام 2013 تســاهلت مجالــس املحافظــات وجهــاز شــئون البيئــة يف حــل مشــكلة مصنــع أســود 

الكربــون والحــد مــن األضــرار التــي يســببها املصنــع، ويف عــام 2013 صــدر قــرار مــن هيئــة مفوضــي الدولــة 

بإلغــاء تراخيــص شــركة أســود الكربــون ملــا تمثلــه مــن خطــر ىلع كافــة األنشــطة الزراعيــة والحيوانيــة 

املحيطــة باملصنــع والتــي وصــل الضــرر الناتــج عــن املصنــع حتــى عــام 2013 إلــى بــوار 7000 فــدان مــن 

األراضــي الزراعيــة املحيطــة باملصنــع وتلــف املزروعــات وخســارة املزارعيــن ملحاصيلهــم، وىلع الرغــم مــن 

توقــف مصنــع أســود الكربــون عــدة مــرات نتيجــة املحاضــر واملذكــرات البيئيــة إال أن املصنــع يعــود للعمــل 

مــرة أخــرى46. 

3-قلة املساحات الخضراء وإزالتها بهدف التوسع يف الطرق السريعة:
تعتبــر مدينــة القاهــرة مــن أقــل مــدن العالــم يف املســاحات الخضــراء حيــث تتــراوح املســاحات الخضــراء ما 

بيــن )0.1 م2 : 7.4 م2 /لــكل فــرد( ويصــل متوســط املســاحات الخضــراء لألفــراد يف القاهــرة إلى2.5م2/فــرد، 

باإلضافــة إلــى الجــزر النيليــة الزراعيــة داخــل النيــل47 ، وتتبايــن املســاحات الخضــراء ىلع مســتوى القاهــرة 

ــي 0.46م2/ ــم الوايل ــرد ، وقس ــى 0.15م2/ للف ــرة إل ــط القاه ــعرية بوس ــاب الش ــم ب ــل يف قس ــث تص حي

للفــرد بينمــا يف منطقــة املــرج شــمال القاهــرة فتصــل النســبة إلــى 0.016م2/للفــرد ، ويعتبــر أىلع احيــاء 

القاهــرة يف املســاحات الخضــراء لــكل فــرد هــو حــي مصــر الجديــدة الــذي تصــل فيــه النســبة إلــى 7.6م2/

للفــرد48.

وعنــد حســاب نصيــب الفــرد مــن مســطح املدينــة ككل )330كــم2/ 10 مليــون نســمة =33م2، أي أن نصيــب 

الفــرد الواحــد املقيــم بمدينــة القاهــرة مــن الســكن والعمــل والخدمــات والطــرق والحدائــق وكافــة أوجــه 

حياتــه تصــل إلــى 33م2 مقارنــة بنصيــب الفــرد مــن مســطح املدينــة الــذي يصــل إلــى 150: 200م2 ملدينــة 

مثــل لنــدن أو برليــن )1500كــم2، 750كــم2( ىلع الترتيــب، كمــا أن عــدد ســكان كال املدينتيــن متقــارب مــع 

عــدد ســكان مدينــة القاهــرة، حيــث يصــل عــدد ســكان لنــدن وبرليــن )7.4 مليــون نســمة ، 8 مليــون نســمة( 

ىلع الترتيــب.

ويؤكــد مــا ســبق ىلع أن املشــكلة ليســت فقــط يف نقــص كميــة املســاحات الخضــراء داخــل القاهــرة 

فقــط، وإنمــا أيضــا عدالــة التوزيــع داخــل أحيــاء القاهــرة، كمــا أن عامــل الضغــط الســكاني أجبــر الســكان 

ــة ســواء مــن املســاكن العشــوائية أو مــن التوســع  ــاء ىلع أي مســطحات خضــراء داخــل املدين ىلع البن

العمرانــي مــن املحليــات.

46- املرجع السابق نفسه
47- الهيئة العامة للنظافة والتجميل – محافظة القاهرة

48- الزعفراني، عباس محمد)األوضاع القائمة للمناق الخضراء بالقاهرة الكبرى( دراسة غير منشورة، كلية التخطيط العمراني ، 
جامعة القاهرة
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49-نشرات منشورة لحصر الطرق والكباري، الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، سنوات2018-2016-2014

Accessed: 21-10-2020 https://tinyurl.com/yyfvyfre 50- خريطة مشروعات مصر-مجلس رئاسة الوزراء

واتجهــت الحكومــة املصريــة يف الفتــرة مــا بيــن 2014 حتــى عــام 2018 قامــت بإنشــاء 33 ألــف كــم طــرق 

ــم  ــا ىلع 4100ك ــرة بمفرده ــة القاه ــتحوذت مدين ــد اس ــنوات، وق ــالل 4 س ــادة 17% يف خ ــة بزي مرصوف

ــاري فقــد تــم إنشــاء  ــادة 12% يف الفتــرة مــا بيــن 2014: 2018، وبالنســبة للكب طــرق مرصوفــة داخلهــا بزي

229كوبــري ىلع مســتوى الجمهوريــة بزيــادة 13% يف خــالل 4 ســنوات، حيــث اســتحوذت مدينــة القاهــرة 

ىلع 7 كبــاري يف تلــك الفتــرة49 ، إال أن اتجــاه الحكومــة يف الفتــرة مــا بعــد 2018 يف محافظــة القاهــرة 

هــو التوســع يف إنشــاء ومــد الطــرق والكبــاري يف األحيــاء شــرق مدينــة القاهــرة بهــدف ربــط شــرق القاهرة 

بالعاصمــة اإلداريــة الجديــدة وبهــدف تســهل الحركــة واالنتقــال مــن القاهــرة إلــى العاصمــة الجديــدة. 

وجــاء ذلــك ىلع حســاب التخلــص مــن املســاحات الخضــراء لتنفيــذ الخطــة التنمويــة للطــرق فقــد اتجهــت 

ــوي  ــرة بدع ــل القاه ــا داخ ــص حجمه ــراء وتقلي ــاحات الخض ــه املس ــالت أزال ــل واملواص ــة وزارة النق سياس

تنفيــذ مشــاريع البنيــة التحتيــة بهــدف زيــادة الســيولة املروريــة وتســهيل لحركــة املواطنيــن، وقــد أدت 

تلــك السياســة ىلع مــدار 5 أعــوام إلــى قطــع وتجريــف مســاحات كبيــرة مــن املســطحات الخضــراء داخــل 

ــم إنشــاء نهــر أخضــر بطــول  ــدة ســوف يت ــة الجدي ــإن مخطــط العاصمــة اإلداري ــل ف القاهــرة، ويف املقاب

املدينــة بمســاحة تصــل إلــى 1000فــدان بطــول 35كــم وعــرض 120متــر بطــول املدينــة بأكملهــا بهــدف 

تحســين تقليــل تلــوث الهــواء داخــل املدينــة50. 
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خاتمة 
يعتبــر تغيــر املنــاخ القضيــة الحاســمة يف عصرنــا، ونحــن اآلن أمــام لحظــة حاســمة. فاآلثــار العامليــة لتغيــر 

املنــاخ هــي واســعة النطــاق ولــم يســبق لهــا مثيــل مــن حيــث الحجــم، مــن تغيــر أنمــاط الطقــس التــي 

تهــدد اإلنتــاج الغذائــي، إلــى ارتفــاع منســوب ميــاه البحــار التــي تزيــد مــن خطــر الفيضانــات الكارثيــة. إن 

ــام باتخــاذ  ــم القي ــم يت ــا يف املســتقبل إذا ل ــة ومكلف ــر صعوب ــرات ســيكون أكث ــع هــذه التأثي ــف م التكي

إجــراءات جذريــة اآلن.

بالرغــم مــن أن تأثيــر التغيــرات املناخيــة عامليــا إال أن تأثيراتــه املحليــة تختلــف مــن دولــة إلى أخرى حســب 

جغرافيــة ومنــاخ كل دولــة، وحســب قدرتهــا ىلع تحمــل نتائــج وأضــرار التغيــرات املناخيــة وتبعاتهــا ىلع 

كافــة قطاعاتهــا الزراعيــة والصناعيــة والبيئيــة والســكانية والصحيــة، ومــن هــذه األضــرار ارتفــاع درجــات 

الحــرارة ممــا يــؤدي إلــى ذوبــان الثلــوج يف القطبيــن وبالتالــي ارتفــاع مســتوى ســطح البحــر وغــرق املــدن 

ــك مــن مخاطــر ىلع األمــن الغذائــي  ــم، ومــا يشــكله كل ذل واألراضــي الســاحلية ملعظــم مــدن دول العال

ــق  ــن املناط ــن م ــن املواطني ــرة ملاليي ــة وهج ــة الزراعي ــن األفدن ــوار ملاليي ــة وب ــاه العذب ــدادات املي وإم

املعرضــة للغــرق، وبالتركيــز ىلع مصــر فــإن األضــرار الســابقة تــكاد تكــون مصــر متأثــرة بهــا بشــدة ســواء 

يف اإلضــرار باملســاحة الزراعيــة نتيجــة الرتفــاع مســتوى ســطح البحــر وغــرق الجــزء الشــمالي مــن الدلتــا 

ــة الزراعيــة نتيجــة ارتفــاع  ــوار أالف األفدن ــاه الجوفيــة وب ــح املي ــح األراضــي الزراعيــة وتمل ــة أو تمل املصري

نســب التبخــر وتســرب امليــاه املالحــة للتربــة الزراعيــة، ومــا يســتتبع ذلــك مــن أضــرار ىلع األمــن الغذائــي 

املصــري واالقتصــاد القومــي بكافــة قطاعاتــه الصناعيــة والعمرانيــة واالجتماعيــة والصحيــة والبيئيــة.
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توصيات
 

1-قيــام مراكــز البحــوث الزراعيــة باســتنباط أصنــاف جديــدة مــن املحاصيــل الزراعيــة التــي لهــا القــدرة ىلع 

تحمــل درجــات الحــرارة العاليــة املتوقعــة مســتقباًل وقــادرة ىلع التكيــف مــع الجفــاف وامللوحــة والتبخــر، 

كمــا تكــون تلــك األصنــاف ذات موســم نمــو قصيــر بهــدف تقليــل االحتياجــات املائيــة للنباتــات بمــا يالئــم 

تغيــر مواعيــد الزراعــة للظــروف الجديــدة.

ــة  ــراوي ومحاول ــة األرز الصح ــكر وزراع ــب الس ــل قص ــاء مث ــرهة للم ــل الش ــة املحاصي ــن زراع ــل م 2-التقلي

التوســع يف أصنــاف املحاصيــل التــي تســتهلك املــاء األقــل وتعطــي نفــس الغــرض الزراعــي والصناعــي 

ــل. ــك املحاصي ــادي لتل واالقتص

3-تطبيــق أســاليب الــري الحديــث والتوســع يف نظــم الــري بالــرش والتنقيــط، بهــدف عــدم اإلســراف يف 

مــوارد امليــاه العذبــة املحــدودة واســتغاللها االســتغالل األمثــل.

4-تطبيــق أســاليب اإلدارة الزراعيــة الحديثــة عــن طريــق تســميد التربــة الزراعيــة باألســمدة العضويــة بــدال 

مــن الكيماويــة ومكافحــة التعريــة للتربــة الزراعيــة والصيانــة الدوريــة لألراضــي الزراعيــة.

5-تطبيــق اســتراتيجية إدارة املــوارد املائيــة للمحافظــة ىلع امليــاه العذبــة عــن طريــق ســن القوانيــن 

والتشــريعات الصارمــة ىلع عــدم اإلســراف يف املــوارد املائيــة يف كافــة قطاعــات الدولــة، مــع اســتغالل 

التكنولوجيــا الحديثــة للتوســع يف البدائــل املالئمــة واملتاحــة، ووضــع كافــة التصــورات ملواجهــة مخاطــر 

الفيضانــات ومخاطــر الجفــاف املتوقعــة مســتقباًل.

ــة،  ــق الجبلي ــار يف املناط ــاد األمط ــروعات حص ــر ومش ــاه البح ــة مي ــات تحلي ــاء محط ــع يف انش 6-التوس

وتفعيــل قانــون البيئــة املصــري ىلع املنشــآت الصناعيــة بهــدف معالجــة منــع الصــرف الصناعــي 

)امللوثــات والنفايــات الصناعيــة( قبــل تصريفهــا يف املصــارف الزراعيــة والصحيــة واملســطحات املائيــة.

7-إعــادة تأهيــل األراضــي والســواحل املعرضــة للغــرق نتيجــة ارتفــاع مســتوى ســطح البحــر عــن طريــق 

رفــع منســوبها وتثبيــت الكثبــان الرمليــة وإنشــاء خطــوط خرســانية لتمثــل خــط الدفــاع األول للمناطــق 

املنخفضــة مــن مخاطــر الغــرق.

8-التوســع يف مشــروعات حمايــة املــدن املعرضــة للغــرق عــن طريــق الدعــم املالــي والفنــي واملعنــوي 

للجهــات املعنيــة بحمايــة الشــواطئ، مع تشــجيع املراكــز البحثية والجهات املختصة بدراســة املشــروعات 

وتقديــم أفضــل االقتراحــات بهــدف الحفــاظ ىلع الســواحل واملــدن مــن الغــرق يف املســتقبل.

9-ضرورة توفير مظلة تأمينية صحية واجتماعية للمتضررين من آثار التغيرات املناخية.


