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المشرف العام على أوراق القاهرة
د. أبو الفضل اإلسناوي

تأليف وإعداد
د/محمد يونس عبد الحليم

حررها 
د/ أكرم حسام

إخراج فني

رمضان جمعة

الهيئة االستشارية ألوراق القاهرة
أ. مجدي الشريف

أ.د عبد الغفار الدويك

أ.د. حسن عماد

أ.د. أحمد زايد

اللواء. أحمد زغلول مهران

اللواء. محمد يحيى كمال سليمان

اللواء عبد الجميد محمد العناني

أ.د. مصطفى أبو زيد

أ. أحمد كمال صابر

ل.د. هاني شعبان العناني

اللواء. هشام صبري
جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة لمركز رع 

للدراسات االستراتيجية

تعريف مركز رع للدراسات:
 تأســس مركــز رع للدراســات فــي ينايــر ٢٠٢١، كمركــز تنويــري، 
ــه  ــا مثل ــة، وم ــة القديم ــارة المصري ــن الحض ــمه م ــتمد اس يس
ــز  ــون المرك ــدًا  أن يك ــاء، قاص ــوء والضي ــن الض ــه “رع ” م اإلل
منصــة فكريــة تنويريــة، تطــرح الحلــول والبدائــل لصنــاع القــرار 
فــي مصــر والــدول العربيــة، ســاعيًا إلــى رصــد وتحليــل التحوالت 
والتغيــرات الكبــرى فــي العالــم وفــي األقاليــم الجغرافيــة 
ــراف  ــة استش ــط، ومحاول ــرق األوس ــة الش ــة، وبخاص المهم

تأثيــر هــذه التحــوالت مســتقباًل، وتأثيرهــا علــى المنطقــة

عن أوراق القاهرة:
أوراق القاهــرة، إحــدى إصــدارات مركــز رع للدراســات، وهــي 
سلســلة دراســات متخصصــة تركــز علــى تحليــل السياســيات التي 
تتبناهــا الدولــة المصريــة وتعكــس نهجــًا جديــدًا فــي التعامــل 
مــع القضايــا التــي تمــس الحاضــر والمســتقبل، وتعكــس رؤيــة 
وأجنــدة العمــل نحــو أفــق جديــد، خاصــة السياســات المرتبطــة 
بالتنميــة ومكافحــة الفقــر، واإلصــالح فــي مجــاالت االقتصــاد 

والصحــة والتعليــم وتطويــر المجتمــع. 
مصــر   “ مشــروع  بتغطيــة  القاهــرة”  أوراق   “ وتهتــم 
المســتقبل “ الــذي يطلقــه المركــز، وهــو مشــروع بحثــي 
ممتــد لدراســة السياســات التــي تتبناهــا الدولــة المصريــة فــي 
ــة  ــر الحديث ــاء مص ــى بن ــدف إل ــي ته ــية، والت ــاالت الرئيس المج
فــي مجــاالت االقتصــاد والصحــة والتعليــم وتنميــة المجتمــع. 
ويضــم المشــروع مجموعــة مــن الدراســات التــي ســتصدر تحت 
عنــوان “أوراق القاهــرة”، باإلضافــة إلــى سلســلة مــن حلقــات 
ــات  ــع السياس ــن بصن ــن المعنيي ــة م ــاءات خاص ــاش، ولق النق

ــا.  ــات وتطبيقه ــذه السياس ه

أوراق القاهرة

العدد السابع

)مصر واستحقاق كوب ٢٧(
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كلمة المؤلف:
ــا  ــتضيفه دولتن ــم، تس ــر ومه ــي كبي ــتحقاق دول ــع اس ــب الجمي ــر ويترق ينتظ
»الغاليــة والعظيمــة » مصــر، فــي نوفمبــر القــادم، وهــو قمــة المنــاخ، 
ــذا الجــدث  ــار مصــر إلســتضافة ه ــوب 27، وال شــك أن اختي ــة، بك المعروف
العالمــي الكبيــر، إنمــا يعبــر وبجــدارة عــن ثقــة العالــم فــي القيــادة المصريــة 
ــة  ــة المســارات السياســية واالقتصادي ــة وحيوي ــدرات الدول ــي ق ــة، وف الحالي
والتنمويــة التــي وضعــت مصــر بالفعــل علــى خريطــة اإلهتمــام الدولــي مــن 
جديــد، فــي واحــدة مــن قضايــا العالقــات الدوليــة المســتحدثة، أال وهــي 

ــة. ــرات المناخي التغي

إن هــذه االســتضافة لهــذا الحــدث العالمــي، تتطلــب مــن كافــة مؤسســات الدولــة ومــن المجتمــع األكاديمــي والبحثــي أن يقــدم إســهاماته 
الرصينــة، والتــي يجــب أن تكــون فــي شــكل أوراق سياســات، تحمــل رؤى قابلــة للتطبيــق، وتوصيــات وخطــط حركــة واضحــة، تتســق 
ــم  ــي ت ــدة الت ــت نفســه باألجن ــي الوق ــر المناخــي العالمــي، واسترشــاداً ف ــدة التغيي ــة، وأجن ــة المصري ــة االســتراتيجية للدول ــع الرؤي م
مناقشــتها خــالل قمــة المنــاخ األخيــرة فــي جالســكو. مــن هنــا رأينــا وبحكــم المســئولية الوطنيــة، ومــن خــالل النافــذة التــي وفرهــا مركــز 
ــرة،  ــي أوراق القاه ــكوراً« ، وه ــتراتيجية » مش ــات االس رع للدراس
التــي يصدرهــا المركــز بنســخة إلكترونيــة وأعــداد محــدودة مــن 
النســخ الورقيــة المطبوعــة، أن نســاعد فــي إثــراء النقــاش العــام حــول 
هــذا الموضــوع، مــن خــالل هــذه الورقــة، التــي نتمنــى أن تكــون خيــر 
معيــن لصنــاع ومتخــذي القــرار، وأصحــاب المصلحــة فــي التحضيــرات 

العلميــة والعمليــة المطلوبــة إلنجــاح هــذه القمــة المرتقبــة.

أخيــراً وليــس أخــراً، ال يســعني إال أن أتوجــه بالشــكر الجزيــل لمركــز 
ــو الفضــل  ــور أب ــر: الدكت رع للدراســات االســتراتجية، وأخــص بالذك
اإلســناوي المشــرف العــام علــى المركــز، والدكتــور أكــرم حســام 
ــة، لطــرح  ــى إتاحــة هــذه المنصــة األلكتروني ــز عل ــر المرك ــب مدي نائ
نقــاش علمــي وأوراق سياســات، تطــرح مــن خاللهــا النخــب المختلفــة 

ــام . مســاهماتها ، لتقــوم بدورهــا فــي خدمــة الشــان الع

كمــا يســعدني أن أتقــدم بخالــص الشــكر والعرفــان لألســتاذ الدكتــور محمــد 
ــام  ــادرة ع ــه مب ــى إطالق ــر عل ــة األزه ــس جامع ــاوي رئي ــين المحرص حس
البيئــة والمنــاخ بجامعــة األزهــر ، التــي كانــت بمثابــة ضــوء جعلنــي اكتــب 

ــوان مصــر واســتحقاق كــوب 27 هــذا العــدد مــن أوراق القاهــرة بعن

 د. محمد يونس عبد الحليم
      استاذ االقتصاد وعميد كلية التجارة بنين جامعة األزهر
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تقديــــــم:
  لــم تعــد المناقشــات الدائــرة حــول التغيــر المناخــي مجــاالً منحصــراً علــى العلمــاء ورجــال السياســة فقــط، 
بــل أنهــا أصبحــت جــزء مــن النقــاش األكاديمــي أيضــاً ، فخــالل الســنتين األخيرتيــن جذبــت هــذه القضيــة 
ــا«  ــه »يوتوبي ــى أن ــي الماضــي عل ــه ف ــا كان ينظــر إلي ــى حــد ســواء، فم ــات والشــعوب عل ــاه الحكوم انتب
ومجــرد أفــكار مثاليــة عــن مســتقبل الكوكــب الــذي نعيــش عليــه، أصبــح حقيقــة ماثلــة أمــام الجميــع ، مــع 
وضــوح انعكاســات هــذه الظاهــرة المختلفــة ، فيمــا يتعلــق مثــالً باالحتبــاس الحــراري ومــدى تأثيــره علــى 

النشــاط اإلنســاني، بكافــة أنواعــه.

ــة  ــل التقليدي ــة طــرق التعام ــد كشــف عــن محدودي ــر المناخــي ق ــول للتغي ــإن البحــث عــن حل ــك ف ــع ذل  وم
ــل  ــب، ب ــاً فحس ــاً تقني ــس تحدي ــاً لي ــم حالي ــدي القائ ــات، فالتح ــع السياس ــة بصن ــة أو المختص ــواء التقني س
ــكار والســلوكيات خاصــة فــي المجــال االقتصــادي نحــو أطــر  ــال باألف ــى االنتق تحــدي فــي مــدى القــدرة عل
جديــدة، تســتوعب االلتزامــات الدوليــة التــي فرضتهــا اتفاقيــات المنــاخ، وكذلــك االســتراتيجيات الموضوعــة 
مــن جانــب الحكومــات الوطنيــة، كاســتجابة وإدراك منهــا بــأن قضيــة التغيــرات المناخيــة باتــت مــن قضايــا 

ــه. ــى رأس أولويات ــل أصبحــت عل العصــر، ب

وإذا كانــت الحكومــات الوطنيــة هــي التــي تتحمــل، علــى المســتوى األساســي، مســؤولية التقيــد بااللتزامــات 
ــاء  ــة وبن ــرس الثق ــزام ضــروري لغ ــن االلت ــذا المســتوى م ــار أن ه ــى اعتب ــر  المناخــي. عل ــة بالتغي المعلن
ــن  ــة، وخاصــة المعنيي ــراف المعني ــراك كل األط ــاج إلش ــق تحت ــة التطبي ــدول، إال أن عملي ــن ال ــات بي العالق
باالقتصــاد الصناعــي واالمجــال البيــئ، اللــذان توجــه لهمــا باألســاس معظــم اإلتهامــات الخاصــة باإلضــرار 

بمعادلــة المنــاخ والبيئــة وبالنظــام الطبيعــي للحيــاة البشــرية، كمــا أبــدع خلقهــا، البــاري عــز وجــل.

مــن هنــا تســعى هــذه الورقــة لتســليط الضــوء علــى مــدى االســتجابة المتوقعة مــن القطــاع الصناعــي والبيئي 
ــي السياســات  ــئ ودوره ف ــة بالوعــي البي ــب المتعلق ــة للجوان ــر المناخــي، باإلضاف ــة التغي ــي مصــر لعملي ف

التصنيعيــة والتصديريــة.
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أوالً: أثر تغير المناخ على األمن الغذائي : 

تشــير الدراســات العلميــة إلــى أن تغيــر المناخ ســوف 
والمســطحات  الزراعــة  علــى  طــرق  بعــدة  يؤثــر 
الحــرارة  درجــة  ارتفــاع  خــالل  مــن  الخضــراء، 
وارتفــاع مســتوى تركيــز ثانــي أكســيد الكربــون، 
والتغيــرات التــي ســوف تطــرأ علــى معــدالت ســقوط 
األمطــار، وزيــادة النباتــات العشــبية والضغــوط التــي 

ــراض. ــات واألم ــا اآلف ســوف تمثله

التأثيــر علــى التركيــب المحصولــي. يعــد تغيــر المناخ 
ســالحاً ذا حديــن، ففــي المناطــق البــاردة تســاعد 
ــل  ــل المحاصي ــى جع ــة عل ــرارة المرتفع ــات الح درج
تنمــو بســرعة أكبــر، حيــث أن هنــاك الكثيــر مــن 

المحاصيــل – إن لــم تكــن جميعهــا – تميــل إلــى 
النمــو علــى نحــو أســرع فــي الظــروف األكثــر دفئــاً 
– علــى الرغــم مــن أن هــذا األمــر قــد يقلــل مــن كمية 
ــوب  ــي الحب ــال ف ــو الح ــا ه ــة كم ــل المنتج المحاصي
ــاع درجــات  ــادة ارتف ــإن زي – ومــن جهــة أخــرى، ف
الحــرارة فــي المناطــق المعتدلــة والحــارة يؤثــر ســلباً 
ــي  ــل أو جفــاف األرض وبالتال ــى حــرق المحاصي عل
قلــة إنتاجيتهــا. كمــا يمكــن لزيــادة نســبة ثانــي أكســيد 
الكربــون فــي الجــو أن تزيــد مــن بعــض المحاصيــل 
ــا بنســبة  ــول الصوي ــح وف ــي القم ــال ف ــو الح ــا ه كم
30%، إال أن عائــدات المحاصيــل األخــرى مثــل الذرة 

ــدار %10.  ــن أن تنخفــض إنتاجيتهــا بمق يمك

المحور األول - األبعاد االقتصادية للتغيرات المناخية وانعكاساتها على موارد االقتصاد الوطني:
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إعاقــة عمليــة الزراعــة فــي بعــض المناطــق. تؤثــر 
المحاصيــل  علــى  المتطرفــة  المناخيــة  الظواهــر 
بشــكل كبيــر جــداً حيــث قــد تمنعهــا مــن النمــو 
ــل:  ــر مث ــض الظواه ــن لبع ــا يمك ــاس، كم ــي األس ف
الفيضانــات، والجفــاف أن تضــر بالمحاصيــل وتقلــل 
مــن اإلنتاجيــة. علــى ســبيل المثــال، فــي عــام 2008 
فــاض نهــر المسيســبي فــي الواليــات المتحــدة قبــل 
ــي  ــا تســبب ف ــل مم ــض المحاصي ــرة الحصــاد لبع فت

ــن. ــارات دوالر للمزارعي ــدر بـــ 8 ملي ــارة تق خس

تزدهــر  الضــارة.  والفطريــات  األعشــاب  نمــو 
األعشــاب الضــارة والفطريــات واآلفــات فــي ظــل 
ارتفــاع درجــات الحــرارة والرطوبــة، وكذلــك تــزداد 
مســتويات ثانــي أكســيد الكربــون. فعلــى ســبيل المثال 
ــنوياً  ــار دوالر س ــة 11 ملي ــون قراب ــق المزارع ينف
لمكافحــة الحشــائش الضــارة فــي الواليــات المتحــدة، 
ــر ســلباً  ــدات تؤث ــا باســتخدام المبي ــا أن مكافحته كم

ــة اإلنســان. ــى صح عل

التغذيــة.  ســوء  مشــاكل  الزراعيــة  األرض  تملــح 
تنطــوي األســباب الطبيعيــة التــي يمكــن مــن خاللهــا 
أن تؤثــر ظواهــر المنــاخ علــى األمــن الغذائــي للبشــر 
ــدرة  ــي ن ــو الحــال ف ــا ه ــة كم ــى مســارات مختلف عل
الميــاه اإلقليميــة تملــح األراضــي الزراعيــة، تدميــر 
المحاصيــل مــن خــالل الفيضانــات، انقطــاع الخدمــات 

أثنــاء فتــرة الكــوارث، وزيــادة عــبء األمــراض 
المعديــة وغيرهــا. وترتبــط مشــكالت التغذيــة الحــادة 
والمزمنــة بتقلــب المنــاخ أو تغيــره. حيــث يمكــن 
ــة أو ســوئها  ــص التغذي ــي نق ــاف أن يتســبب ف للجف
كمــا أنــه يقلــل مــن التنــوع الغذائــي. ويقلــل مــن 
ــى  ــك إل ــؤدي ذل ــا ي ــذاء، وربم ــي اســتهالك الغ إجمال

ــة. ــات الدقيق ــص المغذي نق

ــر  ــر تغي ــذاء . ســوف يؤث ــداد الغ نقــص سالســل إم
الغــذاء،  إنتــاج  علــى  الزراعــي  اإلنتــاج  أنمــاط 
ــى  ــة عل ــدادات الغذائي ــى اإلم ــدوره عل ــر ب ــا يؤث مم
الصعيديــن: العالمــي والمحلــي، وكمــا نــرى فــإن 
ــدول المتقدمــة يعوضــه وجــود  نقــص الغــذاء فــي ال
ــا يلزمهــم مــن  ــة تمكنهــم مــن شــراء م مــوارد مالي
الــدول األخــرى المنتجــة، ولكــن قلــة األمــن الغذائــي 
فــي الــدول الناميــة أو الفقيــرة يعرضهــم لخطــر أكبر، 
ألنهــم ال يســتطيعون تحمــل شــراء مــا يلزمهــم مــن 
غــذاء مــن الخــارج وال يســتطيعون إنتــاج مــا يبقيهــم 

ــاة.  ــد الحي ــى قي عل

للتغيــرات  يمكــن  الحيوانيــة.  بالثــروة  اإلضــرار 
المناخيــة أن تؤثــر فــي الحيوانــات بشــكل مباشــر 
ــال  ــى ســبيل المث ــر مباشــر. فموجــات الحــر عل وغي
ــث  ــة بشــكل مباشــر، حي ــروة الحيواني ــي الث ــر ف تؤث
أن اإلجهــاد الحــراري يزيــد مــن تعريــض الحيوانــات 
ــد  ــة والح ــن الخصوب ــد م ــراض والح ــة باألم لإلصاب
مــن إنتاجيــة األلبــان. كمــا أن موجــات الحــر الشــديدة 
يمكــن أن تهــدد بجفــاف المراعــي أو حتــى تقليــل 
ــدت  ــد وج ــة، وق ــى اإلنتاجي ــر عل ــا يؤث ــا مم جودته
تتناقــص  المراعــي  جــودة  أن  الدراســات  بعــض 
بارتفــاع غــاز ثانــي أكســيد الكربــون، لذلــك فــإن 
الماشــية تكــون بحاجــة لتنــاول طعــام أكثــر للحصــول 

ــة.  ــد الغذائي ــس الفوائ ــى نف عل
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ثانياً: أثر تغير المناخ على القطاع الصحي: 

هنــاك عــدد قليــل جــداً مــن األبحــاث التــي تمــت حــول 
ــام  ــى النظ ــبة إل ــاخ بالنس ــر المن ــب تغي ــر عواق تقدي
ــا  ــاص، بم ــكل خ ــة بش ــوالت البحري ــي والمأك الغذائ
ــاج  ــي اإلنت ــا، وه ــر به ــي تم ــل الت ــك المراح ــي ذل ف
األولــي أو الصيــد، ثــم التجهيــز فالنقــل فالتــداول 
وصــوالً إلــى المائــدة. ومــن المتوقــع أن يكــون هنــاك 
ــة  ــة وخاص ــة والكيميائي ــر البيولوجي ــض المخاط بع
العضويــة، نتيجــة لتغيــر المنــاخ نتيجــة للســموم 
ومســببات األمــراض مــن الطحالــب علــى كل مــن 
البشــر والكائنــات البحريــة. وتواجــه ســلطات الصحة 
العامــة فــي كل الــدول تحديــات كثيــرة ومتجــددة 
لضمــان ســالمة األغذيــة البحريــة والمحافظــة علــى 
ثقــة المســتهلكين فــي تنــاول المأكــوالت البحريــة فــي 
ذلــك المنــاخ المتغيــر. وتهــدد الطحالــب الضــارة على 
ــة  ــة وصح ــة البحري ــن البيئ ــه الخصــوص كال م وج
البشــر أنفســهم، وعلــى الرغــم مــن أن االنتشــار 
الطحلبــي بصفــة عامــة يُعــد مــن الظواهــر الطبيعيــة، 
فإنــه قــد تم ربطــه في الفترة األخيرة ببعض األنشــطة 
البشــرية ولكــن مــا يؤثــر عليــه بشــكل كبيــر وواضــح 
فــي العقــود األخيــرة هــي التغيــرات المناخيــة، فقــد تم 
الربــط بيــن المناطــق ذات درجــات الحــرارة المرتفعــة 
ــك  ــموم تل ــم س ــرة. وتتراك ــب المنتش ــة الطحال وكمي
الطحالــب فــي األســماك والمحــار، والتــي تنقــل إلــى 
ــة،  ــى السلســلة الغذائي ــي أعل ــات الموجــودة ف الكائن
مثــل: الطيــور البحريــة والثدييــات باإلضافــة إلــى 
البشــر. ومثــال تلــك الســموم تهــد د بشــكل كبيــر 
جــداً ســالمة األغذيــة البحريــة وصحــة اإلنســان، 

ــرة. ــة الكبي ــب االقتصادي ــى العواق ــة إل باإلضاف

وقــد تــم ربــط تكاثــر هــذه الطحالــب بظاهــرة النينــو 
ــك بســبب درجــات حــرارة  ــر مــن حــدث وذل فــي أكث
الميــاه فــي منطقــة المحيــط الهــادئ االســتوائية، 

والتــي تصبــح دافئــة بشــكل مفاجــئ. وباإلضافــة 
إلــى ذلــك، فــإن توقعــات تغيــر المنــاخ تظهــر أن 
ــط  ــر ســتزيد أيضــا فــي منطقــة المحي شــدة األعاصي
الهــادئ االســتوائية ممــا قــد يســهم فــي زيــادة مــوت 
المرجــان، ممــا يتيــح أماكــن جديــدة لتلــك الطحالــب 

لكــي تنمــو فيهــا.

ويؤثــر تغيــر المنــاخ علــى كل مــن البيئــات العالميــة 
ــه القــدرة  ــث أن لدي ــى حــد ســواء، حي ــة عل والمحلي
علــى زيــادة حــدوث وانتشــار مســببات األمــراض 
المنقولــة عــن طريــق األغذيــة، إمــا مــن خــالل 
ظهــور مســببات األمــراض الموجــودة بالفعــل والتــي 
تختلــف فــي قدرتهــا علــى البقــاء علــى قيــد الحيــاة، 
باعتبــاره  اإلنســان  إلــى  االنتقــال  علــى  والقــدرة 
ــة  ــة قوي ــاك عالق ــال هن ــى ســبيل المث ــف. عل المضي
ــادة  ــن ارتفــاع درجــات حــرارة ســطح البحــر وزي بي
األمــراض المرتبطــة بأنــواع الضمــة )الكوليــرا(. 
كمــا تــؤدي التغيــرات فــي العوامــل البيئيــة األخــرى 
مثــل الملوحــة ودرجــة الحموضــة إلــى تغييــرات فــي 
ــى حســب  ــرض عل ــن المم ــرض أو الكائ ــع الم توزي
القــدرة علــى التكيــف، ســواء أكانــت قصيــرة أم 

ــدى. ــة الم طويل

ثالثاً: أثر تغير المناخ على قطاع األمن المائي: 

تلويــث الميــاة العذبــة. تُعــد الميــاه العذبــة أمــراً 
ــط،  ــرب فق ــس للش ــري – لي ــع البش ــماً للمجتم حاس
ولكــن أيضــا للنظافــة الشــخصية والزراعــة والعديــد 
ــكل  ــة ل ــد مهم ــا تع ــا أنه مــن األنشــطة األخــرى، كم
مــن المجتمــع والنظــم االيكولوجيــة، ومــن المتوقــع 
أن تصبــح نــادرة علــى نحــو متزايــد فــي المســتقبل. 
ــاً إلــى تغيــر المنــاخ حيــث  وهــذا األمــر يرجــع جزئي
ــا  ــرق، منه ــدة ط ــاه بع ــوارد المي ــى م ــر عل ــه يؤث أن
علــى ســبيل المثــال ال الحصــر أن الفيضانــات تقــوم 
ــك  ــاه الصالحــة للشــرب، وكذل ــث مصــادر المي بتلوي
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تتســبب فــي كونهــا أحــد مالجــئ مســببات األمــراض 
كمــا هــو الحــال فــي اإلســهال والكوليرا والبلهارســيا، 
والتهــاب المعــدة واألمعــاء والتهــاب الســحايا وبعض 

ــة. األمــراض العصبي

 تغييــر مســتوى الميــاة فــي البحــار وعلــى الســواحل 
والدلتــات . كمــا أن المنــاخ يؤثــر علــى مــوارد الميــاه 
الســطحية مباشــرة مــن خــالل التغيــر فــي المتغيــرات 
الرئيســة للمنــاخ علــى المــدى الطويــل، كمــا هــو 
الحــال فــي درجــة الحــرارة واألمطــار والتبخــر، 
ارتفــاع  آثــار عديــدة علــى  المناخيــة  وللتغيــرات 
درجــات الحــرارة، التــي قــد تتســبب فــي إذابــة الجليــد 
القطبــي ونزولــه إلــى البحــر، ممــا رفــع مــن مســتوى 

ــاً. ســطح البحــر عالمي

ــاك تأثيــر  التأثيــر علــى نســب ســقوط األمطــار. وهن
أخــر واضــح وهــو زيــادة كميــة الميــاه الموجــودة في 
ــادة  ــى زي ــا إل ــؤدي بدوره ــي ت ــالف الجــوي والت الغ
نســبة ســقوط األمطــار، وعلــى الرغــم مــن أن زيــادة 
كميــة األمطــار تعنــي إضافــة المزيــد إلــى مــوارد 
الميــاه العذبــة، فــإن اقترانهــا باالرتفــاع فــي درجــات 
الحــرارة قــد زاد هــو األخــر مــن نســب التبخيــر 
والحــد مــن قدرتنــا علــى تخزينهــا واســتخدامها، 
ــان األنهــار  ومــن التأثيــرات األخــرى الواضحــة ذوب
الجليديــة الداخليــة، ممــا يــؤدي إلــى زيــادة إمــدادات 
المناطــق  األنهــار والبحيــرات. وفــي  فــي  الميــاه 
المداريــة وشــبه المداريــة فــإن تغيــر المنــاخ يــؤدي 
إلــى زيــادة كميــة األمطــار الســاقطة والتــي تقــل 

ــة. ــق الجاف ــي المناط ــا ف بدوره

ــاه  ــى المي ــة. بالنســبة إل ــاة الجوفي التأثيــر علــى المي
ــدة  ــد معق ــاخ تع ــر المن ــا بتغي ــإن عالقته ــة، ف الجوفي
ــى  إلــى حــد كبيــر وغيــر مفهومــة بشــكل كامــل، عل
ســبيل المثــال تعــد األمطــار الغزيــرة ســالحاً ذا حديــن 
ــة حيــث أنهــا مــن الناحيــة  ــاه الجوفي ــة المي فــي حال

االيجابيــة تزيــد مــن مســتويات الميــاه الجوفيــة، 
ومــن الناحيــة الســلبية فهــي ترفــع مــن مســتوى 
ــاه  ــريب المي ــدوره بتس ــوم ب ــذي يق ــر ال ــطح البح س
المالحــة إلــى خزانــات الميــاه الجوفيــة وتلويثهــا 
باألمــالح، ويضــر مثــل ذلــك التداخــل ليــس فقــط 
ــى  ــؤدي إل ــن أيضــا ي ــة ولك ــاه الجوفي ــات المي بخزان
تملــح التربــة نفســها، حيــث أنــه فــي بعــض المناطــق 
الســاحلية فــي العالــم أدى تملــح التربــة إلــى توقــف 
الزراعــة تمامــاً فــي تلــك المناطــق ممــا قضــى علــى 
ــة  ــت الزراع ــض كان ــا، والبع ــن دخله ــر م ــزء كبي ج

ــالً أساســياً.  ــم دخ بالنســبة إليه

االنعكاســات علــى األنشــطة الســياحية والترفيهيــة . 
تؤثــر التغيــرات المناخيــة علــى الســياحة والترفيــه، 
وكذلــك يمكــن أن تؤثــر علــى نوعيــة البحيــرات 
والمســطحات  الســاحلية  والشــواطئ  والجــداول 
المائيــة األخــرى التــي يتــم اســتخدامها للســباحة 
ــك  ــة، وذل ــطة الترفيهي ــن األنش ــا م ــد وغيره والصي
ــادة درجــة  ــار وزي ــي ســقوط األمط ــر ف بســبب التغي
ــك  ــاع مســتوى ســطح البحــر. وكذل الحــرارة، وارتف
ــى وجــود  ــد عل ــي تعتم ــة الت ــإن األنشــطة الرياضي ف
الثلــوج والجليــد يمكــن أن تقــل أو تختفــي علــى 

حســب درجــات الحــرارة وكميــة الذوبــان.

رابعاً: أثر تغير المناخ على قطاع أمن الطاقة:

رفع مســتويات اســتهالك الطاقة وتحميل المستهلكين 
أعبــاء إضافيــة.. تؤثــر التغيــرات فــي درجــة الحــرارة 
وســقوط األمطــار وتغيــر مســتوى ســطح البحــر 
وتواتــر وشــدة األحــداث المناخيــة المتطرفــة، علــى 
ــتهالكها  ــا، واس ــة، وتوصيله ــة المنتج ــدار الطاق مق
ــق  ــع وف ــن المقتوق ــم. وم ــاء العال ــف أنح ــي مختل ف
ــي درجــات  ــادة ف ــر الزي ــة أن تغي للدراســات المختلف
الحــرارة مــن مقــدار اســتهالكنا للطاقــة وكذلــك قدرتنا 
ــد. ففــي المناخــات  ــاء بشــكل جي ــاج الكهرب ــى إنت عل
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ــن  ــد م ــاس المزي ــتخدم الن ــاً يس ــراً أو دفئ ــر ح األكث
الكهربــاء مــن أجــل تشــغيل مكيفــات الهــواء، وكذلــك 
ــة.  ــي التدفئ ــط، أو الخشــب ف ــي، والنف ــاز الطبيع الغ
ومــن ناحيــة أخــرى فــإن زيــادة اســتهالك الكهربــاء 
يزيــد مــن الفواتيــر مســتحقة الدفــع خــالل العــام ممــا 
يؤثــر علــى الحالــة االقتصاديــة، وخاصــة أن هــذا 
األمــر يتطلــب اســتثمارات كبيــرة فــي البنيــة التحتيــة 
ممــا يــؤدي إلــى بعــض المشــكالت فــي الــدول، األمــر 
ــة، وال  ــدول الغني ــي ال ــه ف ــل مع ــن التعام ــذي يمك ال

يمكــن التعامــل معــه فــي الــدول الفقيــرة. 

كفــاءة محطــات توليــد الطاقــة والكهربــاء. تســتخدم 
محطــات توليــد الطاقــة المــاء مــن أجــل التبريــد، فــإن 
كانــت درجــة حــرارة المــاء مرتفعــة، فــإن هــذا األمــر 
ــك المحطــات  ــدرة تل ــى ق ــر ســلبي عل ــه تأثي يكــون ل
علــى التعامــل مــع األمــر بنجــاح، وبالتالــي فــإن 
هــذا األمــر يؤثــر بــدوره علــى إنتــاج الكهربــاء. كمــا 
ــران  ــد يؤث ــان الجلي ــر مواســم ذوب ــاف وتغي أن الجف
علــى محطــات توليــد الكهربــاء فعلــى ســبيل المثــال 
فــإن الكيلــووات فــي الســاعة )وهــو الطاقــة الكافيــة 
لتشــغيل 400 مصبــاح فلورســنت لمــدة ســاعة( 
يتطلــب 25 جالونــاً مــن الميــاه يتــم ســحبها مــن 
األنهــار أو البحيــرات، وبالتالــي فــإن الجفــاف يزيــد 
ــه  ــل كميت ــى المــاء، ويقل مــن ناحيــة مــن الطلــب عل
مــن الناحيــة األخــرى، وبالتالــي فــإن المناطــق التــي 
ــاء  ــى إبط ــأ إل ــكلة تلج ــك المش ــل تل ــا مث ــدث فيه يح
ــة بســبب  أو إيقــاف أو توقيــف عمــل محطــات الطاق

ــد. خوفهــا مــن عــدم وجــود المــاء الكافــي للتبري

الضغــط علــى شــبكات الكهربــاء الوطنيــة. تــؤدي 
الميــاه  جفــاف  إلــى  الحــرارة  درجــات  زيــادة 
المســتخدمة فــي التبريــد، ممــا يدفــع ســكان تلــك 
ــاء  ــل للكهرب ــتخدام بدائ ــى اس ــوء إل ــق ، للج المناط
مثــل المكيفــات مــن أجــل تلطيــف الجــو، األمــر الــذي 

ــة.  ــاج الطاق ــات إنت ــف محط ــبب توق ــداً بس ــد معق يُع
وكذلــك فــإن الفيضانــات والعواصف الشــديدة تتســبب 
فــي قطــع التيــار الكهربائــي لفتــرة مــن الوقــت، 
ــات اإلصــالح  ــر عملي ــبب تأخ ــول بس ــد تط ــي ق والت
والصيانــة، ممــا يوقــف معــه العديــد مــن النشــاطات، 
ــة  ــى البني ــة عل ــى األضــرار الواقع ــة إل ــك باإلضاف ذل

ــة. ــة المنكوب ــي المنطق ــة ف التحتي

غــرق محطــات الريــاح على الشــواطىء. قــد تتعرض 
ــة وخاصــة  ــة الكهربائي ــد الطاق بعــض محطــات تولي
الطاقــة النظيفــة مثــل طاقــة الريــاح الموجــودة علــى 
ــي  ــاح ف ــوة الري ــبب ق ــرق، بس ــر الغ ــواحل لخط الس
تلــك المناطــق، وارتفــاع منســوب ســطح البحــر فــي 
ســواحل العالــم بأكملــه وكذلــك تغييــر ســرعة واتجــاه 
ــادة  ــإن زي ــية ف ــة الشمس ــة الطاق ــي حال ــاح. وف الري
ــحب  ــون الس ــوم أو تك ــا الغي ــر فيه ــي تكث ــام الت األي

فيهــا كثيــرة تؤثــر بالســلب علــى إنتــاج الطاقــة. 

خامســاً: أثــر تغيــر المنــاخ علــى مشــاريع البنيــة 
التحتيــة والنقــل: 

اإلضــرار بشــبكات النقــل البــري. قبــل تصميــم نظــم 
ــجالت  ــى الس ــون إل ــأ المهندس ــا يلج ــادة م ــل ع النق
التاريخيــة للمنــاخ، وخاصــة الظواهــر الجويــة بالغــة 
الشــدة بحيــث تكــون مصممــة لتحمــل العواصــف 
– وخاصــة فــي حالــة الجســور – أو الفيضانــات 
وغيرهــا. ومــن المتوقــع أن يزيــد تغيــر المنــاخ مــن 
ــة المتطرفــة وخاصــة  ــر وشــدة الظواهــر الجوي توات
موجــات الحــرارة والتــي مــن المرجــح أنهــا ســوف 
تكــون شــديدة جــداً، وكذلــك ارتفــاع مســتوى ســطح 
البحــر وهبــوب العواصــف علــى المناطــق الســاحلية، 
ــد مــن خطــر التأخــر والتعطــل والضــرر أو  ممــا يزي
حتــى الفشــل فــي الطــرق البريــة ، كمــا أنــه مــن 
المتوقــع أن تتضــرر البنيــة التحتيــة الخاصــة بالنقــل 
ــبب  ــي تس ــر المنــاخ، وبالتال ــاق بتغي ــة األنف وخاص
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ــدول. ــى ال ــرة جــداً عل ــة كبي خســائر مادي

المتوقــع  مــن  والجســور.  األنفــاق  علــى  التأثيــر 
أن يــؤدي ســقوط األمطــار الغزيــرة إلــى حــدوث 
يكــن  لــم  المــرور إن  فيضانــات وتعطيــل لحركــة 
ــك  ــة وكذل ــال الصيان ــر أعم ــا، وتأخي ــل له ــلل كام ش
إضعــاف قنــوات طــرق الدعــم واألنفــاق والجســور. 
كمــا أن التعــرض للفيضانــات وتســاقط الثلــوج يقصــر 
مــن متوســط العمــر المتوقــع للطــرق الســريعة، كمــا 
ــة  ــب صيان ــرة وتتطل ــرارا كثي ــبب أض ــاه تس أن المي

ــاء.  ــادة بن ــاً إع ــة وأحيان دوري

ــادة  ــا أن زي ــاق. كم ــة واألنف ــكك الحديدي ــبكة الس ش
درجــات الحــرارة تؤثــر بالســلب علــى المركبــات 
ســواء أكانــت المحــركات أم اإلطــارات أم كليهمــا، 
ــن أن  ــا يمك ــا أنه ــريعاً. كم ــور س ــا تتده ــا يجعله مم
تؤثــر علــى قضبــان الســكك الحديديــة، األمــر الــذي 
ــن  ــد للســرعة م ــع تقيي ــرة م ــات كثي ــب إصالح يتطل
أجــل تجنــب الخــروج عــن القضبــان. كمــا يمكــن 
للفيضانــات الغزيــرة أن تغلــق طــرق الســكك الحديدية 
كمــا حــدث فــي فيضــان يونيــة 2008 فــي الواليــات 
المتحــدة، والــذي نتــج عنــه غــرق الســكك الحديديــة 
بيــن الشــرق والغــرب لعــدة أيــام فــي الغــرب األوســط 
األمريكــي، مــع تعطيــل الســفر بالســكك الحديديــة 
والنقــل والشــحن واألمــور كافــة. وتتعــرض خطــوط 
المتــرو لنفــس الظــروف التــي تتعــرض لهــا خطــوط 
الســكك الحديديــة، وخاصــة تلــك األنفــاق الســاحلية، 
والتــي تخضــع لغمــر الميــاه جــراء ارتفــاع مســتوى 

ســطح البحــر والعواصــف الشــديدة.

إربــاك حركــة الطيــران المدنــي. يمكــن لتغيــر المنــاخ 
ومهابــط  والطائــرات  المطــارات  علــى  يؤثــر  أن 
الطائــرات والتــي تؤثــر بدورهــا علــى الســفر الجوي، 
ففــي فتــرات الحــر الشــديدة يتــم تأخيــر الرحــالت أو 
ــإن الطقــس الحــار فــي  ــك ف ــى إلغاؤهــا، ومــع ذل حت

فصــل الشــتاء، يقلــل مــن الحاجــة إلــى إزالــة الجليــد 
عــن الطائــرات، وكذلــك فــإن العواصــف تعطــل مــن 
حركــة المــرور الجــوي، ومــن المحتمــل أن يزيــد 
ــر هــذه األحــداث ومــن عــدد  ــاخ مــن توات ــر المن تغي

ــر. المطــارات التــي ســوف تتأث

التأثيــر علــى عمليــات الشــحن والنقــل البحــري. 
ــفن  ــإن الس ــري، ف ــل البح ــة النق ــى حرك ــبة إل بالنس
تعــد حساســة جــداً لعــدة عوامــل بمــا فــي ذلــك عمــق 
القنــاة وكميــة الجليــد البحــري، ويمكــن الرتفــاع 
درجــات الحــرارة أن تقلــل مــن كميــة الجليــد البحــري 
ــا  ــة، مم ــة المهم ــرات المالحي ــن المم ــد م ــي العدي ف
يمــد مــن موســم الشــحن. وفــي الوقــت نفســه، فمــن 
المرجــح أن يســبب ارتفــاع درجــات الحــرارة إلى فتح 
ممــرات جديــدة فــي القطــب الشــمالي والتــي تقلــل من 
ــي  ــرات ف ــن للتغي ــا يمك ــافات. كم ــل والمس ــدة النق م
ــواح  ــي ن ــى الشــحن ف ــر عل ســقوط األمطــار أن تؤث
كثيــرة، بحيــث يمكــن إغــالق قنــوات الشــحن بســبب 
ــادة الجريــان الســطحي  الفيضانــات، وكذلــك فــإن زي
ــي  ــادة الطم ــي زي ــبب ف ــن أن يتس ــار يمك ــن األنه م
ــة  ــي حال ــا ف ــوات. أم ــة القن ــى ضحال ــؤدي إل ــا ي مم
الجفــاف فــإن الســفن يمكــن أن تتأثــر بانخفــاض 
مســتويات الميــاه بصــورة دوريــة ممــا يحــد مــن 
ــادة العواصــف الشــديدة  ــا أن زي ــة الســفن، كم حرك

ــة والشــحن. ــات الســفن البحري ــن اضطراب ــد م تزي

سادســاً: تأثيــرات المنــاخ علــى جــودة الحيــاة ونســب 
التلوث:

هنالــك خســارة اقتصاديــة فادحــة تتحملهــا الــدول 
والمجتمعــات، وخاصــة الــدول الناميــة، ذات المــوارد 
التلــوث  لمشــاكل  نتيجــة  المحــدودة  االقتصاديــة 
ــدول  ــات ال ــى اقتصادي ــالً عل ــاً ثقي ــل عبئ ــي تمث والت
وعلــى األفــراد وعائقــاً لبرامــج التنميــة، حيــث أثبتــت 
ــى أن  ــرن الحال ــة الق ــي بداي التجــارب والدراســات ف
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ــة ومســببة للســرطان فــي  ــاك مــواد ســامة وفعال هن
ــى  ــؤدى إل ــث ت ــات، حي ــف مــواد الهيدروكربون مختل
اإلصابــة بأمــراض الســرطان مثل ســرطان الرئة1)1(، 
وهنــاك عناصــر أخــرى ذات خصائص ســرطانية مثل 
مســحوق الفحــم الــذى يســتعمل فــي صناعــة إطــارات 
ــع  ــي صن ــات المســتعملة ف ــك اإلمين الســيارات. وكذل
تيــل فرامــل الســيارات والــذى تســبب فــي عــدد كبيــر 
مــن األورام الخبيثــة، وهناكظاهرةاالنقالبالحرارى2)*( 
ــر  ــدث فــي المناطــق الصناعيــة التــي يكث التــي تح
فيهــا الدخــان. كمــا تتفاعــل الملوثــات مــع الكثيــر مــن 
المــواد فتعمــل علــى تأكلهــا وتلفهــا، وأخطــر أنــواع 
هــذه الملوثــات هــي األدخنــة واألتربــة والغــازات 
ــبة  ــادة نس ــا بزي ــزداد آثاره ــة وت ــة والقلوي الحمضي
الرطوبــة فــي الهــواء، حيــث تســبب بعــض الغــازات 
بتفاعلهــا مــع المــاء حوامــض تســبب التــآكل للكثيــر 
مــن المعــادن الموجــودة فــي المدينــة3)1(. إضافــة إلى 
المضايقــات والمشــاكل الفرديــة الناجمــة، مثــالً عــن 

عــدم وضــوح الرؤيــا والروائــح الكريهــة.

سابعاً: اآلثار االجتماعية للتغيرات المناخية: 

يمكــن للتغيــرات المناخيــة المتوقعــة أن تدفع الســكان 
ــد مــن االكتظــاظ  ــى مزي ــؤدي إل ــا ي ــى الهجــرة مم إل
والمشــاكل االجتماعيــة وعــدم االســتقرار. ويتوقع أن 
تتزايــد الهجــرة الداخليــة فــي اتجــاه المــدن الشــمالية 
ــي  ــارة ف ــات الح ــا الموج ــل فيه ــي تق باســكتلندا والت

عزيــز، أركان إبراهيــم، البيئــة البشــرية بيــن التقــدم التقنــى   )1(  1
والتــوازن الطبيعــى، مجلــة البنــاء الحضــارى، ع10، 1981، ص 

   .68
االنقــاب الحــرارى: إحــال طبقــة مــن الهــواء الســاخن فــوق   )*(  2
طبقــة مــن الهــواء البــارد ممــا يترتــب عليــه احتجــاز الدخــان 
والضبــاب، تــؤدى هــذه الظاهــرة، مثــا بالنســبة للدخــان الخــارج 
مــن المصانــع، علــى أن يبــرد وبمــا فيــه مــن ملوثــات، وهــذا يعنــى 
تجميــع الملوثــات فــي الطبقــة التحتيــة وتكويــن نــوع مــن الضبــاب 

الدخانــى.
ــع  ــة لتوقي ــد الصاحــب ناجــى، األســس التخطيطي رشــيد، عب  )1(  3
الصناعــات الملوثــة وغيــر الملوثــة فــي المــدن العراقيــة، رســالة 
للدراســات  واإلقليمــى  الحضــرى  التخطيــط  مركــز  ماجســتير، 

العليــا، جامعــة بغــداد، 1982، ص 148. 

فصــل الصيــف، كمــا ســوف ينتقل الســكان مــن المدن 
التــي تتزايــد فيهــا الملوثــات الصناعيــة لــألوزون 
التــي تتســبب فــي أمــراض تنفســية أهمهــا الربو نحو 
المراكــز العمرانيــة الريفيــة، وســوف يغيــر عــدد مــن 
الســكان محــل إقامتهــم ليتفــادوا الفيضانــات الشــديدة 
التــي يتوقــع حدوثهــا فــي كل 3 – 10 ســنوات 
حتــى عــام 2030 بســبب االرتفــاع المتوقــع لدرجــة 
الحــرارة بعــد أن كانــت تحــدث مــرة كل 100 عــام.

ثامناً:  اآلثار السياسية للتغيرات المناخية: 

نظــراً لكــون االحتبــاس الحــراري مشــكلة العالميــة، 
فــإن تأثيراتهــا ستشــمل جميــع دول العالــم، وســتكون 
تداعياتهــا فــي كافــة أنظمــة دول العالــم، كمــا أن 
الــدول التــي ستشــهد انخفاضــاً فــي معــدالت التســاقط 
اقتصاديــة،  ألزمــات  تتعــرض  ســوف  المطــري 
وســيكون لهــا تأثيــر بالــغ علــى األوضــاع االجتماعية 
سياســية  زعامــات  لســقوط  وذلــك  والسياســية، 
فــي العديــد مــن البلــدان نتيجــة للجفــاف والقحــط 
والمجاعــات المتوقعــة، وقــد ظهــر ذلــك جليــاً خــالل 
ــات  ــأن عجــزت الحكوم ــرن العشــرين الماضــي ب الق
األفريقيــة فــي مواجهــة الجفــاف وإغاثــة مواطنيهــا 
بإقليــم الســاحل، ممــا أدى إلــى ســقوط رؤســاء مالــي 
عــام 1969م، وإمبراطــور أثيوبيــا هيــال سالســي في 
عــام 1974، وإلغــاء معاهــدة الصداقــة الصوماليــة 
موريتانيــا  وانقــالب   ،1977 عــام  الســوفيتية 
ــة  ــرب األهلي ــوب الح ــام 1978، ونش ــكري ع العس
فــي تشــاد عــام 1999، وإشــعال فتيــل الحــرب بيــن 
القبائــل فــي الصومــال عــام 1982م، وغيرهــا مــن 
ــة مشــكلة  ــإن مواجه ــك ف ــداث السياســية، ولذل األح
االحتبــاس الحــراري تحتــاج إلــى تكاتــف الجهــود 
ــم وليــس مجموعــة بذاتهــا  الدوليــة لكافــة دول العال
ألن الغــالف الجــوي نظــام مفتــوح ال يعــرف الحــدود 
السياســية بيــن الــدول وآثــار المشــكلة ســوف تتأثــر 

ــرة.  ــة منهــا والفقي ــدول، الغني ــع ال بهــا جمي
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تاسعاً: التأثيرات السلبية لتغير المناخ على مصر

تعتبــر مصــر إحــدى الــدول التــي يحتمــل تأثرهــا 
ــون  ــا تك ــم وربم ــتوى العال ــى مس ــاخ عل ــر المن بتغي
األكثــر تهــدداً فــي إقليــم المتوســط علــى الرغــم مــن 
انخفــاض مســاهمتها فــي انبعاثــات غــازات الدفيئــة، 
ــذي  ــي، ال ــا الجغراف ــال شــك بموقعه ــط ب ــذا مرتب وه
تحــده البحــار مــن الجهــة الشــمتالية والشــرقية، 
ممثلــة فــي البحريــن األبيــض واألحمــر، عــالوة علــى 
المســاحات الصحراويــة الشاســعة بهــا التــي تغطــي 
باإلضافــة  مــن مســاحة مصــر،  مــن %86  أكثــر 
لطبيعــة المنــاخ بهــا المعــروف بأنــه يميــل للجفــاف 
والحــراة خــالل فتــرة الصيــف، وللــدفء والمطــر 
المحــدود خــالل فصــل الشــتاء، مــع وجــود مواســم 

ــة. ــمية المحتلف ــاح الموس ــا الري ــب فيه ته

التأثيرات المباشرة للتغيرات المناخية:-        :

أ زيــادة درجــة الحــرارة عــن معدالتهــا الطبيعية 	.
ــى مصــر وســتكون  ســيكون بدرجــة أشــد عل

التأثيــرات أكثــر وضوحــا علــى الزراعــة.

أ ــر وهــو مــا 	. ارتفــاع منســوب ســطح البح
ــة  ــمالية خاصــة منطق ــواحلها الش ــدد س يه

ــا. الدلت

ــات/  ــة ) الفيضان ــة المتطرف جـــ.    األحــداث المناخي
ــاف(, الجف

التأثيرات غير المباشرة للتغيرات المناخية

أ انخفــاض اإلنتاجيــة الزراعيــة للعديــد مــن 	.
أنــواع المحاصيــل، خاصــة بعــض المحاصيــل 

ــذرة. ــح وال ــل القم ــتراتيجية مث االس

أ فــي 	. التصحــر  نســب  ارتفــاع  احتمــاالت   
والمناطــق  الغربيــة  الشــمالية  المناطــق 
ــة  ــيناء، واألراضــي الخصب ــن س الشــمالية م
لمصــر العليــا والدلتــا وواحــات الصحــراء 

الغربيــة.

أ ــر 	. ــل نتيجــة للتغي ــاه الني ــرات منســوب مي تغي
ــي نمــط هطــول االمطــار. ف

أ تدهور التنوع البيولوجي. 	.

أ وعلــى  	. الســياحية  المناطــق  علــى  التأثيــر 
عــام. بشــكل  الســياحة 

أ ــر االقتصــاد 	. ــى الصحــة العامة.تأث ــر عل التأثي
ــود  ــالل القي ــن   خ ــام، م المصــري بشــكل ع
المفروضــة علــى النشــاط الصناعــي، خاصــة 

ــة(. ــة للبيئ ــة) الملوث ــي الصناعــات الثقيل ف
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ــدول، أحــد  ــر النشــاط الصناعــي فــي مختلــف ال يعتب
ــة، خاصــة  ــاخ الدولي ــدة المن ــي أجن ــم المحــاور ف أه
تلــك المرتبطــة باألنشــطة البشــرية المســببة للتلــوث 
ــد  ــا نرص ــن هن ــا، م ــة وغيره ــات الكربوني واإلنبعاث
فــي هــذا المحــور التأثيــرات المختلفــة للصناعــة على 
البيئــة االجتماعيــة والنظــام االجتماعــي بشــكل عــام.

أوالً: جائحــة كورونــا وتحديــات االســتجابة فــي قطاع 
الصناعة:

ــى  ــات عل ــرك تبع ــد ت ــا ق ــاء كورون ــأن وب ــك ب ال ش
ــع  ــاقاً م ــام، اتس ــكل ع ــة بش ــة الوطني ــه الصناع وج
التغيــرات التــي شــهدها هــذا القطــاع بفعــل آثــار 
ــك الظــروف  ــث ســاهمت تل الجائحــة المتراكمــة، حي

الجديــدة فــي التأكيــد علــى أهميــة الســرعة والكفــاءة 
والمرونــة فــي القطــاع الصناعــي، مــع التشــديد علــى 
ــد  ــدرات. وق ــز الق ــف وتعزي ــض التكالي ضــرورة خف
ــة التحــول  ــاء فــي تســريع عملي ســاهمت أزمــة الوب
الرقمــي وتوظيــف تقنيــات الثــورة الصناعيــة الرابعــة 
فــي األعمــال لتســهيل العمــل عــن بعــد وفــي الوقــت 
نفســه تعزيــز كفــاءة العمليــات واســتدامتها وقدرتهــا 
الظــروف، ومعالجــة  التكيــف مــع مختلــف  علــى 
األضــرار التــي لحقــت باالقتصــاد العالمــي جــراء 
التباعــد  وإجــراءات  واإلغــالق  الحجــر  سياســات 
االجتماعــي وقيــود الســفر التــي فرضــت بســبب 
الوبــاء، حيــث تأثــرت ثقــة المســتهلكين بشــدة بســبب 

المحور الثاني - موقع الصناعة على أجندة المناخ وتوصيات االستجابة العامة في عالم ما بعد الجائحة:
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هــذه اإلجــراءات، ممــا أدى إلــى انتشــار البطالــة على 
ــن دول  ــد م ــادات العدي ــول اقتص ــع ودخ ــاق واس نط
ــة مــن الركــود، باإلضافــة إلــى عــدم  ــم فــي حال العال
وجــود رؤيــة واضحــة حــول الفتــرة التــي تحتاجهــا 

ــة. ــار األزم ــن آث ــي م ــة للتعاف التجــارة العالمي

متطلبــات االســتجابة. نظــًرا لألزمــة التــي تســبب 
بهــا الوبــاء، بــدأت العديــد مــن الــدول بالتوجــه نحــو 
اســتخدامها  وتشــجيع  المتجــددة  الطاقــة  مصــادر 
مــن خــالل حــزم التحفيــز التــي أطلقتهــا لتحقيــق 
االنتعــاش االقتصــادي طويــل األجــل بمــا يتماشــى مــع 
أهــداف األمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة، بمــا فيها 
ــن  ــص م ــالل التخل ــن خ ــر المناخــي م ــة التغي معالج
انبعاثــات الكربــون فــي القطــاع الصناعــي باســتخدام 
تقنيــات منخفضــة التكلفــة، حيــث يشــكل التحــول 
ــى صناعــة  ــا عل ــة ضغًط ــة النظيف نحــو قطــاع الطاق
ــم  ــا يحت ــاالت. مم ــض الح ــي بع ــة ف ــة التقليدي الطاق
علينــا دراســة أيــة خطــوات نتخذهــا للتشــجيع علــى 
هــذا التحــول بعنايــة شــديدة. وال شــك أن دول العالــم 
ــر  ــى توفي ــا عل ــي قدرته ــر ف ــاوت كبي ــن تف ــي م تعان
متطلباتهــا مــن الطاقــة، كمــا ويمكــن أن تســاهم 
ــل مصــادر  ــة فــي تحوي ــات الحديث التطبيقــات والتقني
الطاقــة األحفوريــة إلــى مصــادر صديقــة للبيئــة. وال 
يــزال الغــاز الطبيعــي مــن مصــادر الطاقــة الواعــدة 
التــي تتميــز بانخفــاض آثارهــا الســلبية علــى البيئــة، 
ــي  ــاز الطبيع ــتخدام الغ ــهد اس ــع أن يش ــن المتوق وم
ــي  ــا ف ــًدا مضطــرًدا خصوًص ــة تزاي ــي قطــاع الطاق ف
قطــاع توليــد الكهربــاء، علــى الرغــم مــن زيــادة 
الطاقــة  أســواق  فــي  المتجــددة  الطاقــة  حصــة 
ــد أن تحــدي االســتجابة  ــا نعتق ــن هن ــة.”   م العالمي
فــي القطــاع الصناعــي فــي عالــم مــا بعــد الجائحــة، 
يتطلــب االهتمــام بخدمــة المجتمعــات ومعالجــة أزمــة 
تغيــر المنــاخ، وتحقيــق التنميــة المســتدامة علــى 
ــى تحقيــق  ــداًل مــن التركيــز عل المســتوى العالمــي ب

األربــاح الماليــة فحســب. وال بــد لكافــة الجهــات ذات 
العالقــة مــن العمــل معًــا لبنــاء شــراكات تســاهم فــي 

ــداف. ــذه األه ــق ه تحقي

ــدة  ــة ألجن ــات الثقيل ــاع الصناع ــتجابة قط ــاً: اس ثاني
ــاخ: المن

يســيطر ملــف المنــاخ واالنبعاثــات الملوثــة علــى 
الشــرق  منطقــة  فــي  الصلــب  منتجــي  مناقشــات 
األوســط خــالل الفتــرة الحاليــة، وســط اهتمــام عالمي 
ــى رأســها  ــة الصناعــات، وعل ــق كاف بضــرورة تواف
ــد واحــدة مــن الصناعــات  ــي تع ــب الت صناعــة الصل
ــة. ودومــا  ــات كربوني ــدالت انبعاث ــى مع ــة أعل صاحب
كانــت المخــاوف بشــأن انبعاثــات الكربــون مــن جانب 
الــدول األوروبيــة، فــي إطــار الحــد مــن التلــوث 
ــوة، ، مــن خــالل تركيزهــا  الصناعــي، حاضــرة وبق
علــى الحــد مــن االنبعاثــات الملوثــة، ومناقشــة رؤيــة 
الحكومــات لتطويــر القطاعــات الصناعيــة مــن خــالل 
اإلســراع فــي تبنــي وتطبيــق تقنيــات وتكنولوجيــات 
أن  خاصــة  المرجــو،  الغــرض  لتحقيــق  متقدمــة 
كربــون  فــرض ضريبــة  تعتــزم  األوربيــة  الــدول 
علــى المصانــع غيــر الملتزمــة والمصــدرة ألســواقها 

ــام 2030. ــول الع بحل

متطلبــات االســتجابة. اتخــذت بالفعــل بعــض البلــدان 
فالصيــن  التوجــه،  هــذا  فــي  قــرارات  الصناعيــة 
العاملــة  المصانــع  أوقفــت  المثــال  ســبيل  علــى 
لتصبــح  آليــات تطويرهــا  فــي   بالفحــم، وتبحــث 
ــر  ــي مؤتم ــت ف ــي وقع ــات الت ــع االتفاقي ــة م متوافق
ــاط  ــات الكربونية.مــع ارتب ــاخ للحــد مــن االنبعاث المن
ــة وأيضــا  ــة األحفوري ــوث الهــواء بمصــادر الطاق تل
باإلنتــاج والتصنيــع, ســلكت الكثيــر مــن الــدول خطــى 
ناجحــة فــي مجــاالت التقنيــن والترشــيد الخــاص 
باإلنتــاج واالســتهالك للطاقــة وذلــك بإدخــال أســاليب 
ــتخدام األدوات  ــاج, واس ــة لإلنت ــات نظيف وتكنولوجي
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والحــد  االســتهالك  لترشــيد  الحافــزة  االقتصاديــة 
مــن التلــوث, فاتخــذت العديــد مــن الــدول عــددا مــن 
اإلجــراءات منهــا االقتصاديــة )التدخــل فــي األســعار( 
والتكنولوجيــة  االســتخدام(  )ترشــيد  والترشــيدية 
)اســتخدام الوقــود األنظــف( والقانونيــة )تطبيــق 
معاييــر وقوانيــن البيئيــة( وبمــا أن الطاقــات البديلــة 
لــن توفــر مــا يســتلزمه العالم مــن البترول المســتخدم 
ــات المســتهلكة  ــا, حيــث يصعــب تعويــض الكمي حالي
المســتقبل  فــي  األقــل  علــى  حاليــا  البتــرول  مــن 
القريــب, فإنــه مــن المحتمــل أن أغلــب الدول ســترجع 
ــن  ــدي ومتجــدد ويمك ــوى تقلي ــج طاق الســتخدام مزي
ــة.  ــة النووي ــى مصــادر الطاق ــذا عل ــي ه ــاد ف االعتم
وعلــى الرغــم مــن تكــرار الكثيــر مــن النــداءات نحــو 
تعظيــم االعتمــاد علــى المصــادر البديلــة للطاقــة, إال 
أن البدائــل التــي يمكــن إضافتهــا إلــى حزمــة الطاقــة 
لبلــد مــا تظــل مرهونــة بتوافــر شــروط ثالثــة, أولهــا: 
اإلتاحــة التكنولوجيــة, أو تحقــق نســبة مشــاركة 
محليــة مقبولــة, وثانيهــا: توافــر الكفــاءات البشــرية, 

ــة. ــدوى االقتصادي ــرا الج وأخي

أيقــن العلمــاء منــذ ســنوات عديــدة إمكانيــات مصــادر 
الطاقــة المتجــددة ومــدى كفاءتهــا في إمــداد المجتمع 
بالطاقــة غيــر الملوثــة للبيئــة, وعلــى خــط متــوازي 
حدثــت تطــورات كبيــرة فــي تكنولوجيــات الطاقــة 
األمــم  تقريــر  توقــع  المتجــددة وأســواقها, حيــث 
المتحــدة الصــادر فــي أكتوبــر مــن ســنة 2002 بــأن 
الخســائر العالميــة الناجمــة عــن الكــوارث الطبيعيــة 
تتضاعــف كل عشــرة أعــوام وتصــل التكاليــف التــي 
تنجــم عــن التغيــرات المناخيــة إلــى 150 مليــار 
ــية  ــة القاس ــرات المناخي ــذه التغي ــؤدى ه ــنوياً, وت س
إلــى ضغــوط علــى البنــوك وشــركات التأميــن الخاصة 
ــر  ــأ التقري ــالس, وتنب ــى اإلف ــا إل ــؤدى به ــى حــد ي إل
أشــد  تصبــح  ســوف  االحتمــاالت  هــذه  أن  أيضــا 
خطــورة علــى الــدول الناميــة  وذلــك عندمــا يرتفــع 

منســوب ميــاه البحــار وتجــف األمطــار,  ويرجــع هــذا 
ــوي  ــذا التحــدي التنم ــف الشــديد تجــاه ه ــى الضع إل
وكذلــك ضعــف قدرتهــا علــى التكيــف, حيــث ســيؤثر 
تغيــر المنــاخ علــى جميــع القطاعــات االقتصاديــة 
وخاصــة اإلنتــاج الزراعــي وســيعرضها للمزيــد مــن 
ــاه والوصــول  ــتهالك المي ــي اس ــة ف ــوط الكامن الضغ
إلــى مصــادر الطاقــة, فالحقيقــة أن تغيــر المنــاخ بــدأ 
ــدى  ــى م ــت عل ــة تحقق ــض مكاســب تنموي ــي تقوي ف
ــى  ــي تدعــو الحاجــة إل ــود بشــق األنفــس وبالتال عق
بــذل جهــود منســقة ومتســقة للتعجيــل بالتصــدي 

ــذا التحــدي التنمــوي العالمــي.  له

ــب  ــة تجن ــة وكيفي ــى البيئ ــر الصناعــة عل ــاً: تأثي ثالث
ــار الســلبية: اآلث

ال تقتصــر اآلثــار الســلبية للصناعــة علــى تلــوث 
المــاء والهــواء والتربــة ضمــن النظــام الطبيعــي 
للكــون، وإنمــا تتعــدى ذلــك فــي التأثيــر على اإلنســان 
ســواء فيمــا يتعلــق بتأثيرهــا علــى نفســية اإلنســان 
وبالتالــي ســلوكه االجتماعــي أو مــا يتعلــق بالنظــام 

ــه. االجتماعــي ذات

التلــوث الضجيجــى: Noise pollution  . يعتبــر 
الضجيــج أو الضوضــاء نــوع مــن أنــواع التلــوث 
البيئــى لمــا لــه مــن مضــار علــى فســيولوجية وصحة 
اإلنســان النفســية، فــي توليــده ألمــراض تتعلــق 
بالجهــاز العصبــى والقلــب والشــرايين، ومنهــا أيضــاً 
اإلرهــاق الســمعى وكذلــك الصــم المرضــى. ويقــاس 
الضجيــج أو الضوضــاء بشــدة الصــوت عــن طريــق 
أجهــزة خاصــة، ووحــدة القيــاس هــي »الديســيبل« 
وتعتبــر درجــات الصــوت مــن )100( إلــى 0140( 
تلــوث صوتــى خطيــر، ومجــرد  ديســيبل منطقــة 
وصــول مســتوى الضوضــاء إلــى )75( ديســيبل فإنه 
يســبب ضيــق فــي األوعيــة الدمويــة، ممــا يــؤدى إلى 
ارتفــاع ضغــط الــدم وازديــاد معــدل ضربــات القلــب، 
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إفــرازات  كمــا أن الضوضــاء تؤثــر علــى زيــادة 
بعــض الغــدد فــي الجســم وربمــا يتســبب فــي ارتفــاع 

الضغــط وزيــادة فــي نســبة الســكر فــي الــدم.

تحــدث المصانــع الكثيــر مــن الضوضــاء مــن جــراء 
عمليــات تصــادم أجــزاء اآلالت أو اهتــزاز واحتــكاك 
أمثلــة  دوامــات هوائيــة وتيــارات غازيــة، ومــن 
الصناعــات  التــي تحــدث الضوضــاء،  الصناعــات 
المعدنيــة وصناعــة الغزل والنســيج وعمليات الحدادة 
والســمكرة وكذلــك عمليــات التخريــم والحفــر اآللــى، 
واختيــار اآلالت المحركــة فــي صناعــة الســيارات 
ومكائــن الديــزل وصناعــة التعديــن والطباعــة وكبس 
الصفائــح وعمليــات الطحــن والغربلــة لتنقيــة المعادن 
واألحجــار. كمــا أن الجــرارات والحفــارات وكســارات 
كلهــا  الخرســانة  وخالطــات  المســلحة  الخرســانة 

مصــادر ازعــاج للســكان.

مشــكالت  أعقــد  مــن  الرائحــة  تعــد  الرائحـــــة. 
ــا  ــر له ــات ال معايي ــف كملوث ــواء، وتصن ــوث اله تل
أنــف  ويعــد   .)non-criteria pollution(
ــم  ــذا يت ــاس الرائحــة، ل اإلنســان أحســن وســيلة لقي
ــن  ــدرب م ــق م ــة بواســطة فري ــاس الرائح ــادة قي ع
الخبــراء يتــراوح عددهــم 2-15 شــخصاً. ومــن أهــم 
خصائــص المــواد التــي تســبب الرائحــة خاصيــة 
بالذكــر أن  الجديــر  التطايــر )volalility( ومــن 
التعــرض لمــدة طويلــة لرائحــة ثابتــة التركيــز، مــع 
ارتفــاع ضغــط البخــار قــد يفقــد اإلنســان اإلحســاس 
الصحيــح بهــا. وقــد حــاول البعــض تصنيــف الروائــح 
مثــل تصنيفهــا إلــى الروائــح الســت اآلتيــة مــع 
 Burnt,( :إمكانيــة اختالطهــا مــع بعضهــا وهــى
 Spicy, Flowery, Fruity Resinous,

.)Foul

الضوضــاء  عــزل  يمكــن  االســتجابة.  متطلبــات 
ــى حــد مــا،  ــة، إل ــة عــن النشــاطات الصناعي المنبعث

مــن خــالل فصــل العمليــات المنتجــة للضوضــاء عــن 
المناطــق الســكنية والمناطــق المتأثــرة بالضوضــاء. 
ويتحــدد عــرض النطــاق الفاصــل بيــن المناطــق 
مســتوى  أســاس  علــى  والســكنية  الصناعيــة 
ــذا  ــي ه ــدة ف ــر المعتم ــة والمعايي الضوضــاء المنبعث
اتجــاه  إلــى  بالنســبة  المســاكن  وموقــع  المجــال 
ــة.  ــاح، ومــن المفضــل تشــجير المناطــق العازل الري
ويمكــن المعالجــة مــن خــالل التهويــة وإزالــة المــواد 
التــي تســببها بواســطة االمتصــاص أو األكســدة، أو 
تحويــل المــواد ذات الرائحــة القويــة إلــى مــواد قليلــة 
أو عديمــة الرائحــة كيماويــاً، ويتبــع أحيانــاً أســلوب 
ــاس  ــة اإلحس ــة إلزال ــة ومرغوب ــة قوي ــال رائح إدخ

بالرائحــة المزعجــة.

وهنــاك العديــد مــن الصناعــات التــي تســبب روائــح 
ــاً لمــدى قربهــا مــن المناطــق الســكنية  مزعجــة تبع
البتــرول  ومصافــى  الدباغــة  مصانــع  وأهمهــا 
ومجــازر  والتبــوع  والســكائر  الخميــرة  ومصانــع 
ونواتــج  اآلليــات  عــوادم  إلــى  إضافــة  اللحــوم، 
االحتــراق خاصــة فــي المناطــق المحصــورة جغرافيــا 
ــة  والتــي تشــهد حركــة مــرور كثيفــة. وتــزداد الحال
ســوء إذا مــا اقتــرن ذلــك بتجمــع الميــاه العادمــة 

ــع. ــذه المصان ــي تطلقهــا ه الت

رابعــاً: االســتجابة لتأثيــرات الصناعــة علــى النظــام 
االجتماعــي:

مــن ســلبيات تأثيــر الصناعة علــى البيئــة االجتماعية 
ــث  ــع، حي ــة عــن التصني ــات الســكانية الناتج التجمع
تتطلــب التنميــة الصناعيــة بالضــرورة تدفــق األيــدي 
العاملــة علــى أماكــن الصناعــات عــن طريــق الهجــرة 
الخارجيــة والهجــرة الداخليــة، التــي تتحــول بهــا 
ــى  ــف إل ــاة الري ــر مــن حي ــرة مــن البش ــداد وفي أع
حيــاة المــدن. ومــا ينجــم عــن هــذا التحــول مــن 
تغيــر فــي الســلوك االجتماعــي واالقتصــادى للســكان 
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ــات  ــا التجمع ــي تتطلبه ــاة الت ــع الحي ــف م ــي التكي ف
الســكانية الجديــدة، ليــس علــى مســتوى الفــرد ذاتــه، 
وإنمــا أيضــاً فــي نمــط العالقــات االجتماعيــة مــع 
اآلخريــن ومتطلبــات حياتــه االقتصاديــة الجديــدة4)1(.

كل ذلــك ينتــج عنــه مشــاكل صحيــة واقتصاديــة 
واجتماعيــة كثيــرة تعكــس آثارهــا علــى اإلنتــاج 

فــي: نفســه وتتلخــص  الصناعــي 

زيــادة مطــردة فــي تعــداد الســكان للمــدن . 1
الرئيســية والمناطــق الصناعيــة التــي تتطلــب 
ــة وخاصــة  ــم تكــن ضروري ســلعاً وخدمــات ل
فــي الريــف، الــذى يعيــش عــن كثــب مــن 
مصــادر المــواد الغذائيــة، ناهيــك عــن الضغــط 
الموجــودة  التحتيــة  البنــى  علــى  الحاصــل 

أصــالً.

هبــوط فــي نصيــب الزراعــة مــن المــوارد . 2
المــال  ورأس  العاملــة  )األيــدي  اإلجماليــة 
والخدمــات الريفيــة( ممــا ينعكــس علــى وتأثر 

ــه. ــاج الزراعــي وتذبذب اإلنت

الجماعيــة . 3 المعيشــة  أنمــاط  فــي  تفــكك 
وظهــور عــادات وتقاليــد جديــدة بيــن األجيــال 
قــد تــؤدى إلــى االنفصــام وقلــة التماســك 
ــات  ــي عالق ــه ف ــدى وتفكك ــي التقلي االجتماع
ونظــرة اجتماعيــة ال تتوافــق مــع الكثيــر ممــا 

كان ســائداً فــي الريــف.

فشــل المهاجريــن فــي تكييــف أنفســهم لطــرق . 4
المعيشــة فــي المــدن والمجتمعــات الحضريــة 
والــذى يــؤدى بالضــرورة إلــى تجمعهــم فــي 
تجمعــات عشــوائية علــى مشــارف المــدن 
الرئيســية أو فــي بعــض أحيائهــا الداخليــة 
تبعــد كل البعــد عــن المبــادئ األساســية للحياة 
الكنانــى، كامــل، اآلثــار االجتماعيــة للتوقيــع المكانــى للنشــاط    )1(  4

الصناعــى، مصــدر ســابق.

ــة لإلنســان. الكريم

أن قيــام الفعاليــات الصناعيــة فــي مواقــع . 5
معينــة يتطلــب أيــدى عاملــة ممــا يترتــب 
الداخليــة  )الهجــرة  للســكان  حركــة  عليــه 
والخارجيــة( مــن الريــف بعاداتهــم وتقاليدهــم 
التــي تصطــدم بالوســط االجتماعــي الجديد في 
تلــك المواقــع، ومــا يتطلبــه النشــاط الصناعــي 
ــع  ــراً م ــق كثي ــة ال تتواف ــاة اجتماعي ــن حي م
تلــك العــادات والتقاليــد مــن جهــة، ومــن جهة 
أخــرى فــإن اســتمرارية هــذه الحركــة يترتــب 
عليهــا أيضــاً زيــادة فــي الكافــة الســكانية 
والحاجــة إلــى الخدمــات التــي غالبــاً مــا تكــون 
غيــر قــادرة علــى تلبيــة هــذه االحتياجــات 
الجديــدة ممــا تــؤدى إلــى مشــاكل صحيــة 
مــن  يكــون  قــد  واقتصاديــة،  واجتماعيــة 
أهمهــا ظهــور تجمعــات ســكانية فــي أطــراف 
المــدن ال تتوفــر فيهــا مســتلزمات الحيــاة 
الضروريــة، ومــا تفــرزه مــن آثــار بيئيــة 
علــى صحــة الســكان المهاجريــن واألصلييــن 
فــي آن واحــد. كمــا يظهــر تأثيرهــا أيضــاً 
فــي النشــاط الزراعــي ســواء فــي المســاحات 
ــتمر  ــا اس ــة إذا م ــي اإلنتاجي ــة أو ف المزروع
باتجــاه  العاملــة  لأليــدى  الموقــع  الجــذب 
الفعاليــات الصناعيــة ومــا يترتــب عليهــا مــن 
إلــى  الزراعيــة وتحويلهــا  تــرك األراضــي 
ــه  ــا تعاني ــن وم ــرور الزم ــة بم أراضــى قاحل
ــف  ــرة الزح ــن ظاه ــة م ــدول النامي ــب ال أغل
ــي  ــالل ف ــى االخت ــل عل ــر دلي الصحــراوى لخي
التــوازن البيئــى والتــي قــد يكــون هجــرة 
الســكان لمواقعهــم الريفيــة األثــر الواضــح 

ــك. ــي ذل ف

)البيئــة . 6 الحضريــة  البيئــة  مســتوى  علــى 
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المشــيدة( فــإن تأثيــر النشــاط الصناعــي يبــدو 
واضحــاً أيضــاً إذا مــا زحــف هــذا النشــاط 
عمرانــى  زحــف  مــن  عليــه  يترتــب  ومــا 
ــالً، أن  ــق الخضــراء مث ــاب المناط ــى حس عل
المجمعــات  الغابــات وإقامــة  قطــع أشــجار 
الســكنية للمشــاريع الصناعيــة عليهــا يــؤدى 
وبالتالــي  الخضــراء  المناطــق  تقليــل  إلــى 
ــة  نقــص األوكســجين فــي الهــواء. وفــى حال
عــدم وجــود وســائل فاعلــة فــي التخلــص 
مــن نفايــات المشــاريع الصناعيــة أو فــي 
معالجــة الميــاه المســتخدمة، فــإن ذلــك ســوف 
ينعكــس حتمــاً علــى جــودة الحيــاة الحضريــة 

وتأثيراتهــا البيئيــة.

متطلبات االســتجابة . هذه التأثيرات البيئية المتشعبة 
للنشــاط الصناعــي تتطلــب الدراســة والتمحيــص فــي 
ــر  ــي تقدي ــا وســلوك انتشــارها وبالتال درجــة تأثيره
خطــورة الصناعــة المعنيــة، والتــي تعتبــر مــن أهــم 
ــع  ــار مواق ــي اختي ــدول ف ــي تجابههــا ال المشــاكل الت
ــة  ــرات البيئي ــة فيهــا. هــذه التأثي ــات الصناعي الفعالي
انعكســت فــي أهميتهــا لتحديــد موقــع الصناعــة ليــس 
علــى المســتوى المحلــى فحســب وإنمــا أيضــاً علــى 
مســتوى العالقــات الدوليــة بفعــل التقــدم العلمــي 
ــي  ــارات ف ــذه االعتب ــة ه ــرز أهمي ــذى أب ــى ال والتقن

ــار مواقــع الصناعــة. اختي

خامســاً: االســتجابة لتأثيــرات الصناعة علــى ملوثات 
الهواء:

ــالل  ــن خ ــواء م ــات اله ــى ملوث ــيطرة عل ــن الس يمك
ــل: ــالث مراح ث

النوعيــة  المحــددات  تحديــد  األولــى:  المرحلــة 
ــت  ــواء وتثبي ــاوة اله ــة نق ــد درج ــواء، أي تحدي لله
المختلفــة وباألخــص  للشــوائب  األمنيــة  التراكيــز 
الجســيمات وأكاســيد النتروجيــن والكبريــت وأول 

ــذه  ــخ. ه ــات... ال ــون والهيدروكربون ــيد الكرب أوكس
فــي  الشــوائب  تراكيــز  تعطــى  التــي  التحديــدات 
الهــواء دون األضــرار عنــد اســتخدامه، وأن وضــع 
مثــل هــذه التحديــدات يأتــى بعــد معرفــة علميــة 
بخصائــص الشــوائب وخصائــص اإلنســان والحيــوان 
والنبــات ومــدى تأثرهــا بهــذه الشــوائب. وتتغيــر 
عــن  العلميــة  المعرفــة  بازديــاد  التحديــدات  هــذه 
ــة  ــة والفيزيائي ــا البيولوجي ــن تأثيراته الشــوائب وع

والكيمياويــة.

المرحلــة الثانيــة: ترجمــة محــددات الهــواء إلــى 
ــة الهــواء، تصــف أو تعــرف الحــدود  ــر لنوعي معايي
المســموح بهــا لهــذه الشــوائب فــي الهــواء المتاخــم. 
ولغــرض تحقيــق هــذه الحــدود المرغوبــة أو المعايير 
مــن  الملوثــات  تحديــد  يجــب  للهــواء،  النوعيــة 
ــر للشــوائب  مصــادر انبعاثهــا أي يجــب وضــع معاي
عنــد مناطــق انبعــاث الملوثــات )ســواء كانــت مدخنــة 
مصنــع أم كاتــم ســيارة أو غيــر ذلــك(* وتعــرف هــذه 
المعاييــر بمعاييــر االنبعــاث. وتبــدو معاييــر االنبعــاث 
ــواء  ــالمة اله ــا س ــي تفرضه ــدات الت ــا التحدي وكأنه

ــى كافــة مســتخدميه. عل

المرحلــة الثالثــة: تطبيــق وســائل الســيطرة لتحقيــق 
ــي  ــتويات الت ــي المس ــذه ه ــة، وه ــاث المختلف االنبع
بهــا يتــم التصــدى لمشــكلة التلــوث الهوائــى فــي أي 
ــنى  ــذه المســتويات أو المراحــل ال يتس ــة. وه منطق
البــدء بهــا مــا لــم بســبق ذلــك مرحلــة جمــع وتحليــل 
ــا  ــل. وهن ــك المراح ــق تل ــة لتحقي ــات الالزم المعلوم
يأتــى دور مســح ومراقبــة الملوثــات الهوائيــة ســواء 
كان ذلــك علــى مســتوى موقــع صناعــة أو مســتوى 
التلــوث  حالــة  لتعريــف  وذلــك  دولــة،  أو  مدينــة 
ــد  ــراءات الح ــة إلج ــة البداي ــد نقط ــي تع ــة الت الراهن

مــن المشــكلة.
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سادســاً: االســتجابة للســيطرة على التلــوث الصناعي 
ه للميا

ــاه العادمــة  ــاه العادمــة. إن طــرح المي  معالجــة المي
معالجــة  ودون  مباشــرة  األنهــار  مجــارى  إلــى 
ســيترتب عليــه وبالتأكيــد درجــة مــن التلــوث. ولقــد 
كانــت المســطحات المائيــة قــادرة علــى التعامــل مــع 
هــذه الملوثــات، بفعــل ظاهــرة التنقيــة الذاتيــة، لقلــة 
المخلفــات المطروحــة فيهــا، فــي التخلص مــن المواد 
الضــارة والســامة وبالتالــي المحافظــة علــى توازنهــا 
البيئــى. إال أنهــا أصبحــت مــع مــرور الزمــن، ومــع 
تزايــد اســتهالك الميــاه، غيــر قــادرة علــى اســتيعاب 
ــا  ــرح فيه ــي تط ــات الت ــن المخلف ــة م ــة الهائل الكمي
الصناعيــة  المخلفــات  تتضمــن  والتــي  باســتمرار 
ــار  ــي األنه ــي تصــب مباشــرة ف ــاه الصــرف الت ومي
ــث تحمــل  ــرى الزراعــي حي ــوات ال أو مــن خــالل قن
المبيــدات الحشــرية مــن األراضــي الزراعيــة، مهــددة 
بذلــك الحيــاة المائيــة والصحــة العامــة. وتــزداد حــدة 
ــع  ــة م ــر نظيف ــات غي ــتخدام تقني ــوث أيضــاً باس التل
قــدم الوحــدات الصناعيــة فــي زيــادة نســبة التســرب 
والفاقــد وتداخــل الوحــدات الصناعيــة مــع المناطــق 
ــع  ــة جمي ــاه العادم ــة المي ــد بمعالج ــكنية. ويقص الس
العمليــات التــي تهــدف إلــى التخلــص مــن الملوثــات 

ــدة. ــاه جدي ــى مي ــة والحصــول عل المائي

وتوجــد عــدة طــرق لمعالجــة الميــاه العادمــة ويتطلب 
ــاً  ــة تقييم ــكلة معين ــبة لمش ــة المناس ــار الطريق اختي
للمشــكلة.  واالقتصاديــة  البيئيــة  للجوانــب  جيــداً 
ــن:  ــة بمرحلتي ــاه العادم ــة المي ــة معالج ــر عملي وتم
المرحلــة األولــى والميكانيكيــة والمرحلــة الثانيــة 
خاصــة  حــاالت  وفــى  )البايولوجيــة(،  الحيويــة 
ــات  ــض الملوث ــة بع ــة إلزال ــة الثالث ــتعمل المرحل تس
ــا تســتعمل  ــا، كم ــرات وغيره ــل الفوســفات والنت مث
أحيانــاً بعــض المــواد الكيماويــة قبــل البــدء فــي 

المعالجــة وذلــك لرفــع كفــاءة هــذه العمليــة5)1(.

التلــوث الصناعــي للتربــة: المخلفــات الصلبــة. تلجــأ 
معظــم الصناعــات إلــى دفــن أو حــرق المخلفــات 
الصلبــة، ولكــن غالبــاً مــا تنتــج اآلثــار الســلبية 
للمخلفــات الصلبــة مــن ســوء إدارتهــا )تخزينهــا 
ــان  ــن مفتوحــة( وذوب ــي أماك ــا ف ــا أو حرقه أو دفنه
بعــض مكوناتهــا أو تفتتهــا بفعــل األمطــار وعوامــل 
ــاه الســطحية  ــى مصــادر المي ــا إل ــة ووصوله التعري
عشــرات  هنــاك  أن  المعــروف  مــن  الجوفيــة.  أو 
اآلالف مــن مدافــن النفايــات الصلبــة التــي ثبــت عــدم 
ــد أن تركــت  ــة بع ــى البيئ ــا عل ــا وخطورته صالحيته
أعوامــاً طويلــة دون مراقبــة ومعالجــة. وفــى معظــم 
ــات  ــر حجــم النفاي ــي تقدي ــة ف ــاك صعوب الحــاالت هن
الخطــرة الناجمــة عــن الصناعــات فــي كثيــر مــن 
الــدول، لعــدم توافــر البيانــات الكافيــة عنهــا، إال 
ــات  ــدر حجــم النفاي ــى المســتوى العالمــي يق ــه عل أن
الخطــرة بنحــو 10% تقريبــاً مــن الحجــم الكلــى مــن 
النفايــات الصلبــة الصناعيــة6)1(. وأعطــت الكثيــر مــن 
ــي الســنوات  ــذه المشــكلة ف ــرة له ــة كبي ــدول أهمي ال
أو  النفايــات  هــذه  بعــض  تدويــر  فــي  األخيــرة، 
اســتخدامها فــي أغــراض أخــرى. ففــي إيطاليــا مثــالً 
يتــم تدويــر 40% مــن النفايــات الصناعيــة الصلبــة، 
وفــى بعــض بلــدان أوروبــا الشــرقية يســتخدم رمــاد 
ــل  ــي عم ــة ف ــوى الكهربائي ــات الق ــن محط ــم م الفح

ــييد7)2(. ــال التش ــوب وأعم الط

التخطيــط  فــي  العادمــة  الميــاه  اســتخدام  ذيــاب،  غفــران   )1(  5
المســتقبلى للمــوارد المائيــة، رســالة ماجســتير فــي المعهــد العالــى 

بغــداد، 2000.  الحضــرى واإلقليمــى، جامعــة  للتخطيــط 
ــة،  ــا البيئي ــة والقضاي ــام والتوعي ــام، اإلع ــاوى، عص )1(  الحن  6
ــة، 1991،  ــد البحــوث والدراســات العربي ــى، معه اإلعــام العرب

.72 ص 
الحناوى، عصام، المصدر السابق، ص 9.   )2(  7
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خطــت مصــر بالفعــل خطــوات كبيــرة فــي تنفيــذ 
كثيــر مــن السياســات التــي تمثــل قــدراً متميــزاً مــن 
االســتجابة الوطنيــة الفاعلــة، ليــس فقــط ألجنــدة 
تحقيــق  لكيفيــة  لرؤيتهــا  لكــن  العالميــة،  المنــاخ 
التنميــة المســتدامة، وحفــظ حقــوق األجيــال القادمــة، 
لذلــك فــإن معظــم مــا ســيتم تناولــه فــي هــذا المحــور، 
تــم بالفعــل الســير فــي بعــض منــه مــن جانــب أجهــزة 
ومؤسســات الدولــة المصريــة المختلفــة، وفــق رؤيــة 
ــكر  ــه الش ــل توجي ــتحق بالفع ــتباقية تس ــرة واس مبك

ــات. ــة هــذه األجهــزة والهيئ ــر لكاف والتقدي

إن مــا نطرحــه هنــا فــي هــذا المحــور هو رؤيــة عامة 
ألشــكال االســتجابة لمتطلبــات التغيــر المناخــي بشــكل 
عــام، وبشــكل خــاص فــي مجــال التصنيــع والطاقــة، 
ــر  ــح لكثي ــل تصل ــدة عم ــا أجن ــن إعتباره ــي يمك والت

مــن البلــدان، وليــس مصــر وحدهــا. 

أوالً : مراجعة سياسات الطاقة:  

فــي ضــوء الزيــادة المســتمرة فــي الطلــب علــى 
ــة سياســات  ــة مراجع ــرز أهمي ــي مصــر تب ــة ف الطاق
ــي  ــث تعان ــي مصــر، حي ــة ف ــاج واســتهالك الطاق إنت
مصــر مــن االعتمــاد علــى مصــادر الطاقــة التقليديــة 
ــاز  ــرول والغ ــن البت ــي كل م ــة ف ــة، والمتمثل الناضب
ــاج هــذه المصــادر  ــث تصــل نســبة إنت الطبيعــي، حي
إلــى أكثــر مــن 90% مــن إجمالــي إنتــاج الطاقــة فــي 
ــات  ــة االحتياطي ــن محدودي ــم م ــك بالرغ مصــر، وذل
المتوفــرة مــن هــذه المصــادر والتــي ال تتناســب 
مطلقــاً مــع معــدالت زيــادة اســتهالك الطاقــة فــي 
اســتدامة  مــن  كالً  المشــكلة  هــذه  وتهــدد  مصــر 
ــى  ــاظ عل ــة والحف ــتدامة التنمي ــي اس ــة وبالتال الطاق

حقــوق األجيــال القادمــة فــي هــذه المــوارد الطبيعيــة 
الناضبــة، كمــا تهــدد أمــن الطاقــة، الــذي هــو جــزء 
مــن األمــن القومــي، وأيضــاً ينتــج عــن هذه المشــكلة 
عــدم القــدرة علــى تحقيــق االســتغالل األمثــل للمــوارد 
المتاحــة خاصــة الغــاز الطبيعــي الــذي يمكــن دخولــه 
فــي صناعــات هامــة لتحقيــق قيمــة مضافــة أعلــى، 
وتشــغيل عمالــة أكثــر وجلــب مــوارد اكبــر مــن النقــد 
ــة المســتدامة. ــة االقتصادي ــق التنمي ــي وتحقي األجنب

ثانياً: التوجه للطاقة البديلة:

ــي مصــر  ــة ف ــص الطاق ــة نق ــة أزم ــب مواجه  يتطل
وضــع اســتراتيجيات جديــدة لهــا تقــوم علــى التوجيــه 
بقــوة وســريعاً إلــى إنتــاج واســتهالك مصــادر جديــدة 
الكبيــر  التطــور  مــع  خاصــة  للطاقــة،  ومتجــددة 
والمســتمر فــي تكنولوجيــا إنتــاج واســتهالك مصــادر 
الطاقــة الجديــدة والمتجــددة فــي كثيــر مــن دول العالم 
المتقــدم والنامــي على حد ســواء، واالهتمــام العالمي 
المصــادر  هــذه  اســتخدام  إلــى  التوجــه  بتشــجيع 

المحور الثالث - مصر ومتطلبات اإلستجابة الوطنية في مجال التصنيع والطاقة:
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بهــدف اســتدامة البيئــة والتنميــة بصفــة عامــة، 
ــة  ــى الطاق ــدول عل ــن ال ــر م ــد الكثي ــث تعتم حي
الشمســية أو طاقــة الريــاح كمصــدر تكميلــي 
وأخــرى  للطاقــة،  المتجــددة  غيــر  للمصــادر 

ــة. ــة الحيوي ــة الكتل ــى طاق تعتمــد عل

ــادر  ــن مص ــدة م ــادر عدي ــر مص ــر لمص ويتوف
الطاقــة  مثــل:  والمتجــددة  الجديــدة  الطاقــة 
الشمســية وطاقــة الريــاح باإلضافــة إلــى طاقــة 
يمكــن  التــي  تلــك  خاصــة  الحيويــة،  الكتلــة 
ــات  ــن المخلف ــة م ــات الهائل ــن الكمي ــا م إنتاجه
البشــرية  األنشــطة  كافــة  عــن  الناتجــة 
والصناعيــة والزراعيــة وغيرهــا، بعــض هــذه 
المصــادر يتــم اســتخدامها بالفعــل )مثــل الطاقــة 

ــم  ــدود بالرغ ــكل مح ــاح( بش ــة الري ــية وطاق الشمس
مــن توفرهــا، والبعــض اآلخــر مثــل الكتلــة الحيويــة 
التــي يتــم االســتفادة منهــا بشــكل عملــي واســع 
وهنــاك مصــادر أخــرى لــم تصبــح متاحــة بعــد ولــم 
يتــم اســتغاللها بعــد مثــل الطاقــة النوويــة التــي يثــار 
جــدل واســع حــول جدواهــا ومحــددات اســتخدامها.

ولذلــك فــإن األمــر يتطلــب عــرض لمصــادر الطاقــة 
الجديــدة والمتجــددة فــي مصــر وبعــض المفاهيــم 
الحالــي  الوضــع  ومناقشــة  للطاقــة،  األساســية 
ــة فــي مــص ومــا يواجهــه  ــاج واســتهالك الطاق إلنت
ــاج  ــة إلنت ــات المتاح ــك اإلمكاني ــات، وكذل ــن تحدي م
واســتخدام الطاقــة مــن المصــادر الجديــدة والمتجــددة 
فــي مصــر، ومناقشــة اآلثار االقتصاديــة واالجتماعية 
والبيئيــة والصحيــة المترتبــة علــى اســتخدام مصــادر 
الطاقــة التقليديــة واإلجــراءات القانونيــة والتشــريعية 
المتبعــة للحــد مــن هــذه اآلثــار بصفــة عامــة، ودور 
الطاقــة الجديــدة والمتجــددة فــي الحفــاظ علــى البيئــة. 
ودور الطاقــة الجديــدة والمتجــددة فــي تحقيــق أبعــاد 

ــة المســتدامة. ــة االقتصادي التنمي

فــي  البيئــي  االقتصــادي  المنظــور  تكامــل  ثالثــاً: 
التشــريعي المجــال 

ــة  ــات المســئولة عــن حماي إن المؤسســات والمنظم
ــب  ــن يج ــريع قواني ــوم بتش ــة تق ــي كل دول ــة ف البيئ
أي  إنشــاء  يتــم  ال  وأن  وتطبيقهــا،  بهــا  االلتــزام 
رخصــة  أو  إجــازة  علــى  الحصــول  قبــل  مصنــع 
بيئــة بعــد القيــام بدراســة وافيــة للمصنــع المــراد 
ــة  ــاج، المــواد األولي إنشــائه مــن حيــث طريقــة اإلنت
ــة،  ــات المطروحــة )صلب ــوع الملوث المســتخدمة، ون
ســائلة، غازيــة، وكمياتهــا، فضــالً عــن دراســة بعــد 

ــكنية.  ــع الس ــن المواق ــع ع المصن

وعلــى الرغــم مــن قِدم التشــريعات البيئيــة والوطنية، 
ــكاد تكــون معدومــة فــي  ــت محــدودة وت إال أنهــا كان
بعــض الــدول الناميــة. وخــالل العقــود الماضيــة 
تزايــدت أعــداد الــدول التــي وضعــت قوانيــن خاصــة 
بالبيئــة وتحقيــق التنميــة المســتدامة. وال شــك أن 
ــاط  ــت نش ــد دعم ــة ق ــات الدولي ــادرات واالتفاقي المب
وخطــط  اســتراتيجيات  وتحديــث  لوضــع  الــدول 
وتشــريعات البيئــة الوطنيــة، ويتضمــن هــذا النشــاط 
زيــادة االلتــزام الوطنــي بالتنميــة المســتدامة وتقويــة 
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المؤسســات البيئيــة وتفعيــل تكامــل القوانيــن البيئيــة 
خطــط  وإعــداد  المجتمــع  وحــدات  كل  ومشــاركة 
ــن  ــك م ــر ذل ــة، وغي ــار البيئي ــم اآلث ــة وتقيي المتابع
الجهــود لتفعيــل النشــاطات البيئيــة المحليــة والعمــل 
ــر  ــث المعايي ــراءات وتحدي ــة اإلج ــتمر لمواجه المس
والمقاييــس واإلرشــادات الخاصــة بتطويــر وحمايــة 

ــة. البيئ

اال ان مــا يجــدر االشــارة اليــه هنــا انــه قــد ال يكــون 
تشــريع قوانيــن بيئيــة فقط هو االســلوب االفضل للحد 
مــن التلــوث لضمــان التنميــة المســتدامة، وانمــا البــد 
وان تكــون متكاملــة مــع اســتراتيجيات هــذه التنميــة 
بمــا فيهــا مــن مبــادرات اقتصاديــة وتكنولوجيــة، 
وهــذا يتطلــب ضــرورة وجــود مشــروع متكامــل 
يتضمنهــا  ان  يمكــن  التــى  والتشــريعات  للتدابيــر 
نظــام خــاص يعكــس جملــة مــن المعاييــر البيئيــة 
البيئــي  لســياق  االداريــة  واالولويــات  واالهــداف 
ــام ورئيســي  ــة دور ه ــان للدول ــه ف ــي وعلي واالنمائ
ــة  ــح المتضارب ــذه المصال ــن ه ــوازن بي ــى ايجــاد ت ف
االقتصاديــة  التنميــة  اجــل ضمــان مواصلــة  مــن 
المســتدامة والحفــاظ علــى التــوازن البيئــي لالجيــال 
الحاليــة والقادمــة. اذ تشــمل التشــريعات البيئيــة 
ــل تخطيــط اســتعماالت  ــع مث مجموعــة مــن المواضي
علــى  الصناعيــة  المنشــآت  اثــار  وتقييــم  االرض 
ــى  ــة عل ــط وتشــريعات ضريبي ــي المحي الوضــع البيئ
ــا  ــد ذاته ــراءات نج ــذه االج ــات ، وه ــي الملوث منتج
اذ  التنميــة  تعيــق  قــد  مهمــة وضروريــة ولكنهــا 
ــة  ــة واالجتماعي ــع العناصــر االقتصادي ــط م ــم ترتب ل
االخــرى ذات العالقــة ، ولــن يكــون باالمــكان تحقيــق 
ــتبعد  ــي واس ــور البيئ ــش المنظ ــرى تهمي ــك اذا ج ذل
مــن مراكــز صنــع القــرارات االنمائيــة الشــاملة ، 
فليــس المهــم هــو تحقيــق الربــح المــادي للمشــروع 
وانمــا هــو ايضــا للمنفعــة االجتماعيــة ومحاولــة 
ــب  ــه يتطل ــك كل ــاً. إن ذل ــن مع ــن الهدفي ــة بي الموازن

تحديــد االليــة الالزمــة لتنفيــذ النظــام والعقوبــات 
الرادعــة فــى حالــة تجــاوز بنــوده مــع تحديــد المنــاط 
ــج  ــل برام ــاً لجع ــة قانوني ــة البيئ ــة وصيان ــا حماي به
حمايــة البيئــة اكثــر فاعليــة وهــذا يتطلــب العمــل 
علــى معالجــة العجــز فــى تنفيــذ التشــريعات البيئيــة 
واهمهــا الجهــاز البيئــي الرســمي فــى الــدول الناميــة 
ــة  ــات الكافي ــى المعلوم ــة ال طــوال الســنوات الماضي
لمعرفــة مــدى التــزام الملوثيــن للقواعــد او عــدم 

ــا اصــالً. ــم به التزامه

رابعــاً: قيــاس األثــر البيــئ للصناعــات المختلفــة 
األولويــات: وترتيــب 

ــم،  ــي العال ــي ف ــو الصناع ــر النم ــد وتأث ــراً لتزاي نظ
ــن  ــه م ــا تحوي ــي لم ــوث الصناع ــدة التل ــت ح تفاقم
ــات  ــى الملوث ــة إل ــدة باإلضاف ــة معق ــات كيماوي مركب
التقليديــة التــي تنطلــق مــن العمليــات الصناعيــة 
الهــواء  فــي  وجســيمات  غــازات  شــكل  علــى 
وكمكونــات للمخلفــات الصناعيــة الصلبــة والســائلة. 
إذ تمثــل الملوثــات الرئيســية الناتجــة عــن النشــاطات 
الصناعيــة حوالــى ثلــث مجمــوع الملوثــات الموجودة 
الصناعيــة  المخلفــات  تمثــل  كذلــك  الهــواء،  فــي 
الســائلة أهــم وأخطــر ملوثــات المصــادر المائيــة 
فــي أي دولــة مــن دول العالــم، إذ وجــد أن الغالبيــة 
العظمــى مــن الملوثــات الســامة الموجــودة فــي المياه 

مصدرهــا النشــاطات الصناعيــة.

فالتلــوث البيئــى الــذى تســببه الصناعــات ليســت 
محصــورة فــي الغــازات واألتربــة والــرذاذ المنبعــث 
ــون  ــة والده ــواد الصلب ــن الم ــا أيضــاً م ــا، وإنم منه
واألصبــاغ والحوامــض التــي تذهــب عــن طريــق 
المنافــذ التصريفيــة إلــى األنهــار والمناطــق المجاورة 
لمواقــع الصناعــات، يضــاف إلــى ذلك عامــل الضجيج 
والضوضــاء الــذى تحدثه بعــض الصناعــات للعالمين 
فيهــا والمناطــق الســكنية المجــاورة، وينتــج عــن 
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الصناعــة أيضــاً كميــات كبيــرة مــن النفايــات الصلبــة 
ــن  ــف م ــا يتخل ــوع م ــن مجم ــة م ــبة عالي ــل نس تمث
ــة.  ــة ومنزلي ــن تجاري نشــاطات اإلنســان األخــرى م
وهنــاك أيضــاً صناعات تحدث تشــويها لشــكل األرض 
مثــل الصناعــات اإلنشــائية واالســتخراجية ممــا يؤثــر 

سلباً على جمالية األرض وشكلها الطبيعي. 

وإجمــاالً فــأن نوعيــة وكميــة هــذه الملوثــات تتبايــن 
مــن صناعــة ألخــرى، وتتوقــف علــى عــدة عوامــل 

أهمههــا:

حجــم المصنــع وعمــره اإلنتاجــي ونظــام 	 
الصيانــة المتبــع فيــه.

نظام العمل في المصنع.	 

التقنيات المستخدمة في العملية اإلنتاجية.	 

نوعية الوقود والمواد األولية المستخدمة.	 

ــة للحــد مــن 	  مــدى وجــود الوســائل المختلف
ــا. ــل به ــاءة العم ــدى كف ــات وم إصــدار الملوث

الملوثــة  المــواد  حصــر  يمكــن  ال  الحقيقــة  وفــى 
ــاج الصناعيــة، حيــث  المطروحــة مــن عمليــات اإلنت
ــواد  ــن الم ــة م أن كل صناعــة تطــرح أنواعــاً مختلف
الملوثــة ســواء علــى شــكل غــاز أو مــواد صلبــة أو 
رزاز أو ســوائل. وحيــث أن أكثــر الصناعــات الملوثة 
هــي الصناعــات الثقيلــة بســبب تعاملهــا المباشــر مــع 
ــة  ــإن عملي ــة، ف ــا تكــون ملوث ــاً م ــي غالب المــواد الت
طــرح هــذه المــواد الملوثــة قــد تبــدأ مــن أولــى 
مراحــل الفعاليــة الصناعيــة، وهــى اســتخراج ونقــل 
ــة  ــع وبمراحلهــا المختلف ــى المصن ــة إل المــواد األولي
ــى المســتهلك.  ــات إل ــة إيصــال المنتج ــى عملي وحت

يمكــن التحكــم بالنفايــات الناجمــة عــن العمليــات 
الصناعيــة ،فــإذا كانــت المرحلتيــن األولــى والثانيــة 
تبــرز فــي موقــع اإلنتــاج اعتمــاداً علــى طبيعــة 

الصناعــة وفضالتهــا، فــإن المرحلــة الثالثــة إنمــا 
كالتضاريــس  الطبيعيــة  الخصائــص  علــى  تعتمــد 
واتجاهــات والريــاح وظــروف المنــاخ ..الــخ والتــي 
تســاهم فــي تفعيــل تأثيــر هــذه الفضــالت إلى مســافات 
ــراءات  ــون لإلج ــد يك ــة، وق ــات معين ــدة وباتجاه بعي
المتخــذة فــي نقــل هــذه الملوثــات مــن قبــل المنشــأة 
الصناعيــة تأثيرهــا الواضــح فــي ذلك، وتعــد المرحلة 
الرابعــة هــي أخطــر هــذه المراحــل والتــي يتــم فيهــا 
تشــخيص اآلثــار البيئيــة للتلــوث الصناعــي علــى 

ــة. ــة المحيط البيئ

خامســاً: إجــراءات للحــد مــن تأثيــر الصناعــة علــى 
ميــاه األنهــار:

ــاه للنشــاط الصناعــي بقــدر  ــر المي أن ضــرورة توفي
أهميتــه فــأن خطورتــه تكمــن فــي اســتخدام األنهــار 
الســائلة،  الصناعيــة  الفضــالت  لتصريــف  ثانيــة 
ــى  ــع المكان ــي التوقي ــة ف ــا تكمــن الخطــوة البيئي وهن
ــا.  ــة منه ــيما الملوث ــار والس ــى األنه ــات عل للصناع
أن معظــم المخلفــات الســائلة للمصانــع هــي مــن 
التخلــص منهــا  الملوثــة، وأن طريقــة  المخلفــات 
ــى األنهــار والمســطحات  ــدى بصرفهــا إل بشــكل تقلي
المائيــة المجــاورة يتســبب فــي تغيــر نظامهــا البيئــى 
ــن  ــد م ــك الب ــا، لذل ــى له ــب البايولوج ــر التركي وتغي
إيجــاد الحلــول المناســبة للتخلــص مــن تلــك المخلفات 

ــا: ــن أهمه وم

اســتخدام وحــدات المعالجــة التقينــة المالئمــة . 1
لمعالجــة هــذه المخلفــات الســائلة قبــل طرحها 
ــك  ــم ذل ــة. ويت ــارى العام ــر أو المج ــي النه ف
بإنشــاء أحــواض تعالــج فيهــا الميــاه الملوثــة 
ذلــك  غيــر  أو  مختلفــة  كيماويــة  بمحاليــل 
مــن الوســائل وتجهيزهــا بالخبــرة والمهــارة 

ــة. ــة العالي التقني

إمكانيــة التخلــص مــن بعــض الفضــالت عــن . 2
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طريــق الســقى، كمــا فــي حالــة معامــل األلبــان 
مثــالً، ويفضــل فــي هــذه الحالــة العامــة إقامــة 
المعامــل فــي مناطــق زراعيــة خــارج المناطق 
الســكنية بحيــث تكــون الميــاه المتخلفة مصدر 
رى لألراضــى الزراعيــة، ولكــن بعــد تخفيفهــا 
بنســبة معينــة، وقــد وجــد أن تركيــز أقــل مــن 
ــان نســبة  75% مــن المخلفــات الســائلة لأللب
إلــى ميــاه الــرى يمكــن أن تعطــى نتائــج جيــدة 
ــوم  ــث تق ــة. حي ــل المختلف ــو المحاصي ــي نم ف
بحاجتهــا  التربــة  بتجهيــز  المخلفــات  تلــك 
مــن عناصــر الفســفور النايتروجيــن الالزمــة 
لنمــو المحاصيــل، وبذلــك تكــون هنــاك جدوى 
اقتصاديــة باالســتغناء عــن اســتعمال األســمدة 
الكيمياويــة التــي تتركــب مــن نفــس تلــك 

المــواد الفوســفور والنايتروجيــن.

ــى . 3 ــة مباشــرة إل ــع طــرح الفضــالت الصلب من
ــده. ــر ورواف النه

منــع توقيــع المعامــل الصناعيــة عنــد األجــزاء . 4
الشــمالية مــن مجــارى األنهــار، بــل يجــب 
أن يكــون التوقيــع تجــاه المجــرى وأســفل 
ــات  ــى المخلف ــاً لرم ــكنية، تجنب ــق الس المناط
أو  األنهــار  فــي  المعامــل  لهــذه  الســائلة 
المجــارى المرتبطــة بهــا وبالتالــي خطورتهــا 

ــدن. ــذه الم ــاكنى ه ــى س عل

ــة . 5 ــتعماالت األرض المرتبط ــي اس ــيق ف التنس
ــاً. ــه الحق باألنهــار وهــو مــا ســيتم التطــرق إلي

سادســاً: وحــدات المعالجــة والمرشــحات لملوثات 
العمليــة اإلنتاجية:

ــواد  ــى م ــوى عل ــي تحت ــة الت ــات الصناعي أن المخلف
ــى  ــك ينبغ ــدة، لذل ــة عدي ــاكل بيئي ــة تســبب مش ملوث
اتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة لمعالجــة هــذه المخلفــات، 

ســواء الفنيــة منهــا كالمداخــن أو تقنيــة كالمعالجــات 
ــة. ــة والبيولوجي ــة والكيمياوي الفيزياوي

المداخــن وارتفاعهــا. المدخنــة هــي مصــدر لتصريف 
عمــودى للغــازات الملوثــة للجــو. هــذا التصريــف 
يعتمــد علــى ارتفــاع المداخــن، فــإذا كانــت المدخنــة 
ــار  ــع تي ــو م ــى الج ــق إل ــازات تطل ــإن الغ ــة ف واطئ
ــبب  ــو األرض بس ــه نح ــون اتجاه ــذى يك ــواء ال اله
ــتقيم  ــط مس ــه بخ ــق حركت ــي تعي ــة الت ــود األبني وج
وبذلــك تصــل هــذه الملوثــات إلــى ســطح األرض. 
أمــا إذا كانــت المدخنــة عاليــة فــأن الغــازات المنبعثــة 
منهــا تتجــه باتجــاه واحــد مــع مســار الريــح، لعــدم 

ــق. ــأي عائ ــة ب ــارات الهــواء العلوي ــر تي تأث

ارتفــاع مدخنــة  بيــن  إذن عالقــة عكســية  هنــاك 
المصنــع وتراكيــز االنبعاثــات فــي الموقــع الصناعــي 
فــإن  عامــة  وبصــورة  بــه.  المحيطــة  والمنطقــة 
ارتفــاع المدخنــة يجــب أن يكــون 5ر2 مــرة مــن 
ارتفــاع بنايــة المصنــع حتــى ال تتقاطــع مســيرة 
الغــازات المنبعثــة مــن المدخنــة مــع بنايــة المصنــع، 
إذ أن تقاطعهــا يعنــى انتشــار الغــازات حــول الموقــع 
الصناعــي والمناطــق القريبــة منــه ومــن ثــم ارتفــاع 
ــا  ــك المناطــق، وتجــدر اإلشــارة هن ــي تل ــا ف تركيزه
إلــى ضــرورة تحديــد ارتفــاع المداخــن بالشــكل الــذى 

ــة. ــة المنطق ــى جمالي ــر عل ال يؤث

المعالجــات الوضعيــة والمرشــحات. أن أهــم هــذه 
ــة التــي تشــمل  المعالجــات هــي المعالجــات الفيزيائي
إزالــة المــواد العالقــة والطافيــة ضمــن المخلفــات 
ــا  ــة مباشــرة بواســطة الترســيب. أم ــة إزال الصناعي
المعالجــات الكيماويــة فتتــم مــن خــالل إزالــة المــواد 
الملوثــة مــن المخلفــات الصناعيــة بواســطة التصفيــة 
عــن  كيماويــاً  المــواد  ومعاملــة   )screening(
طريق ترســيب اإليونات الموجبة والســالبة كمركبات 
غيــر ذائبــة يمكــن فصلهــا كراســب أو إزالــة المــواد 
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العالقــة بإضافــة أمــالح ذائبــة تكــون هيدروكســيدات 
غيــر ذائبــة يمكــن مــن خاللهــا التخلــص مــن المــواد 
الســائلة.  الصناعيــة  المخلفــات  ضمــن  الملوثــة 
أمــا المعالجــات البيولوجيــة فيمكــن إزالــة المــواد 
ــق  ــن طري ــة ع ــات الصناعي ــن الحلق ــة ضم العضوي
األحيــاء المجهربــة أو االهتــزاز، وتعتبــر مــن أحســن 
خاللهــا  مــن  تخــرج  التصفيــة،  طــرق  وأرخــص 
الميــاه بنوعيــة جيــدة مــن المواصفــات يمكــن بعدهــا 

ــاه الســطحية. ــى المي ــا بســهولة إل تصريفه

وتســتخدم المرشــحات لتصفيــة الملوثــات الغازيــة 
ــي  ــاس ف ــك فــي نصــب محطــات قي ــع وكذل للمصان
أماكــن منتخبــة فــي المدينــة. أن هــذه المحطــات 
ــاس  ــة لقي ــزة الالزم ــن األجه ــدد م ــى ع ــوى عل تحت
تراكيــز أو مســتوى التلــوث فــي الهــواء، وأن كل 
ــجيل أو  ــى تس ــل عل ــزة يعم ــذه األجه ــن ه ــاز م جه
ــه  إعطــاء قــرارات مســتمرة بحيــث يمكــن مــن خالل
ــدل  ــوم ومع ــدل ي ــاعة ومع ــدل س ــز مع ــة تركي معرف
ثــم تقــارن هــذه  شــهر والمعــدل الســنوى ومــن 
ــة  ــز المقاس ــن التراكي ــا م ــا يقابله ــع م ــدالت م المع
التــي  األمثلــة  ومــن  بهــا.  المســموح  للتراكيــز 
أصبحــت واضحــة لدينــا جميعــا اتســاع ثغــرات طبقــة 
ــة مــن ســطح األرض،  ــك الطبقــة القريب األوزون، تل
أن ســبب ذلــك يعــود إلــى الملوثــات الغازيــة المنبعثــة 
مــن النشــاطات الصناعيــة، وخاصــة فــي الــدول 

الصناعيــة المتقدمــة.

فتــح مراكــز لقيــاس تلــوث الهــواء فــي المناطــق 
الصناعيــة. أن دراســة وفتــح مراكــز قيــاس مســتوى 
التلــوث حيــث المواقــع الصناعيــة يعــد مــن الواجبــات 
الحتميــة للوصــول إلــى الهــدف المطلــوب. وتتضمــن 
للحــد  التقنيــة   بأجهــزة عاليــة  المصانــع  تزويــد 
ــة الغــازات  مــن الملوثــات المنبعثــة مثــل جهــاز إزال
الذائبــة، وإضافــة المصافــى والمجمعــات الحلزونيــة 

التــي تقلــل مــن انبعاثــات الحبيبــات الملوثــة الدقيقــة، 
الخطــر  تشــكل مصــدر  الحبيبــات  هــذه  أن  حيــث 
ــراء  ــك إج ــة، وكذل ــق الصناعي ــي المناط ــى ف الصح
تعديــالت علــى أنظمــة االحتــراق الداخلــي لمحــركات 
الســيارات بهــدف تقليــل العــادم الــذى يحتــوى علــى 

ــة. ــات المختلف الملوث

سابعاً: استراتيجية وتكتيكات اإلنتاج األنظف:

أن معالجــة إشــكاليات التلــوث الصناعي ســواء بالحد 
منــه أو منعــه كليــاً، إن كان هــذا ممكنــاً، تجــرى اليوم 
فــي إطــار مفهــوم مــا يســمى بـــ »اإلنتــاج األنظــف” 
)Cleaner production( الــذى يعرفــه برنامج 
األمــم المتحــدة للبيئــة علــى النحــو اآلتــى: “اإلنتــاج 
إلســتراتيجية  المســتمر  التطبيــق  يعنــى  األنطــف 
وقائيــة متكاملــة علــى العمليــات والمنتجــات لإلقــالل 
مــن المخاطــر علــى اإلنســان والبيئة. ويشــمل اإلنتاج 
ــاظ  ــة الحف ــات الصناعي ــى العملي األنظــف بالنســبة إل
علــى المــواد الخــام والطاقــة واســتبعاد المــواد الخــام 
الســامة واإلقــالل مــن كميــة وســمية االنبعاثــات 
ــة.  ــة اإلنتاجي ــار العملي ــل أن تغ ــاً قب ــات جميع والنفاي
ويتركــز الهــدف الرئيســي فــي اإلنتــاج األنظــف علــى 
ــل  ــى كام ــار الضــارة للمنتجــات عل ــن اآلث ــالل م اإلق
ــواد  ــتخراج الم ــن اس ــة م ــج بداي ــاة المنت ــداد حي امت
ــي  ــه ف ــص من ــى التخل ــه وحت ــة إلنتاج ــام الالزم الخ
ــد  ــدم تولي ــو ع ــاج األنظــف ه ــدف اإلنت ــة. وه النهاي
ــاج  ــام األول، ويتحقــق هــذا اإلنت المخلفــات فــي المق
وتحســين  المتطــورة  العلميــة  المعــارف  بتطبيــق 
ــع  ــف اإلنســان ورف ــل مواق ــة وتعدي ــة اإلنتاجي التقني

ــه البيئــى. مســتوى وعي

إن إخضــاع اســتخدام المــوارد فــي العمليــة اإلنتاجيــة 
إلــى التخطيــط والســيطرة مــن الضــرورة بحيــث يجب 
أن تكــن اإلجــراءات واألســاليب الوقائيــة فــي حمايــة 
البيئــة المعتمــدة تمنــع الضــرر قبــل وقوعــه، إال أن 
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تعمــل علــى عالجــه بعــد وقوعــه ويجــب التأكــد مــن 
ــون  ــات ال تك ــى مخلف ــا إل ــد تحوله ــات بع أن المنتج
أو  اإلنســان  البيئــة وصحــة  علــى  مصــدر خطــر 
الكائنــات الحيــة األخــرى، وهــو مــا يتطلــب دراســة 
ــى يؤهلهــا  ــق زمن هــذه اإلجــراءات واألســاليب وبأف
للتطبيــق. إضافــة إلــى أن اســتخدام هــذه اإلجــراءات 
يجــب أن يهــدف أيضــاً للحــد مــن االســتهالك الترفــى 
ــذى هــو هــدر للمــوارد مــن  ــه، وال ــرر ل ــذى ال مب ال
ناحيــة ومصــدر للتلــوث الصناعــي مــن الناحيــة 
األخــرى. ومــن أهــم هــذه اإلجــراءات هي اإلجــراءات 
ــراءات  ــراً اإلج ــة وأخي ــك التنظيمي ــة وتل التكنولوجي

ــة. االقتصادي

اإلجراءات التكنولوجية:

العمليــة . 1 احتياجــات  إقــالل  إلــى  الســعى 
منعــاً  والطاقــات  الخامــات  مــن  اإلنتاجيــة 
للهــدر فــي المــوارد، أمــا برفــع كفــاءة العملية 
اإلنتاجيــة ذاتهــا أو بتعديــل وتصميــم المنتــج، 
ــل  ــات أق ــه بكمي ــرض نفس ــؤدى الغ ــث ي بحي

ــة. ــادة والطاق ــن الم م

اعتمــاد المــواد األقــل ضــرراً بــدالً مــن المــواد . 2
الضــارة أو الســامة.

تطويــر العمليــة اإلنتاجيــة بحيث تقــل إفرازتها . 3
مــن االنبعاثــات الغازيــة أو التصرفات الســائلة 

أو المخلفــات الصلبة.

تطويــر تلــك المنتجــات األقــل اســتهالكاً للمادة . 4
والطاقــة وأقــل ضــرراً للبيئــة أثنــاء وبعــد 

ــة. ــات اإلنتاجي ــي العلمي اســتخدامها ف

اســتخدامها . 5 وإعــادة  المخلفــات  تدويــر 
المــادة  مــن  بديلــة  كمدخــالت  )معالجتهــا( 
والطاقــة. ومــن األمثلــة الشــائعة فــي ذلــك 
إعــادة اســتخدام الحديــد والصلــب أو االلمنيوم 

أو الرصــاص، أو بعــض اللدائــن، أو اســتخدام 
المــــــبادالت الحراريــة فــي التســخين لإلقــالل 

مــن اســتهالك الطاقــة والوقــود.

أن هــذه اإلجــراءات الخمــس إنمــا تتوقــف   
ــد  ــا، للح ــل تكنولوجي ــدة بدائ ــى ع ــا عل ــي كفاءاته ف
الصناعــي،  النشــاط  طبيعــة  علــى  التلــوث  مــن 
ونوعيــة المنتــج والخامــات المســتخدمة فــي إنتاجــه. 

التنظيميــة: اإلجــراءات 

يجــب أن تفــرض علــى المؤسســات الصناعية . 1
قوانيــن وضوابــط وحوافــز ومعاييــر بيئيــة 
والصحيــة  النفايــات  إدارة  ذلــك  فــي  بمــا 

المهنيــة والســالمة للعمــال.

وضع أدوات في الرقابة على التنفيذ.. 2

مــع . 3 للتعامــل  معينــة  إجــراءات  اعتمــاد 
لتجــاوزات. ا

اإلجراءات االقتصادية:

ــوث شــكل مــن أشــكال الهــدر، ومظهــر مــن  أن التل
مظاهــر انعــدام الكفــاءة فــي اإلنتــاج الصناعــي، ممــا 
يتطلــب تخصيــص جــزء مــن االســتثمارات لتحســين 
المنتجــات والعمليــات لزيــادة الكفــاءة وبالتالــي تقليــل 

التلــوث والنفايــات التــي تفرزهــا مــن خــالل:

تشــجيع الصناعــات علــى حصــر التكاليــف . 1
أســعار  علــى  وعكســها  داخلهــا  البيئيــة 

لمنتجــات. ا

اعتمــاد إجــراءات أخــرى باإلضافــة إلــى زيادة . 2
كسياســات  التلــوث:  تقليــل  فــي  الحوافــز، 
ــال،  ــى ســبيل المث ــة والمــاء عل تســعير الطاق
علــى  الصناعــات  تدفــع  أن  يمكــن  والتــي 
تقليــل االســتهالك، كمــا يمكــن التشــجيع علــى 
إعــادة تصميــم المنتــج وعلــى االبتــكارات 
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التكنولوجيــة التــي تــؤدى إلــى منتجــات أجــود 
ــر  ــى إعــادة تدوي ــاءة وإل ــى كف ــات أعل وعملي

ــة. ــواد األولي الم

يجــب أن يكــون الهــدف األساســي هــو تقليــل . 3
كميــة مــا يجــرى مــن النفايــات وتحويــل قــدر 
متزايــد منهــا إلــى مــوارد لالســتخدام وإعــادة 

االســتخدام.

النقل والترحيل:

تتمثــل مبــررات النقــل والترحيل للمشــاريع الصناعية 
بمايأتى:

األثــر . 1 ذات  الصناعيــة  المنشــآت  ترحيــل 
الكبيــر المتصــف بالخطــورة علــى الصحــة 
والبيئــة إلــى خــارج حــدود المخطــط األساســي 
للمدينــة مهمــا كان موقعهــا الحالــى مــا دامــت 
ضمــن حــدود المخطــط األساســي للمدينــة 
ــه، ويمكــن تخصيــص مناطــق  ــة من أو القريب
صناعيــة لهــا. ويقــدر بعدهــا عــن الحــدود 
ــاً لطبيعــة ودرجــة التلــوث التــي تســببها  وفق
تلــك الصناعــات. ومــن األمثلــة علــى ذلــك 
ــل  ــل األســفلت، معام ــل األســمنت، معام معام
الدباغــة، كســارات الحجــر ومختلــف مصانــع 
المنتجــات البتروكيماويــة والكيماويــة. وإذا 
ــة بســبب  تعــذر نقــل هــذه المنشــآت الصناعي
اســتثماراتها العاليــة فــإن مــن الضــروري 
أحاطتهــا بمناطــق حمايــة كافيــة، إضافــة إلــى 
تزويدهــا بوســائل الســيطرة علــى التلــوث مــن 

ــة. ــدات تكنولوجي ــزة ومع أجه

ــى . 2 ــر البيئ ــة ذات األث ــل المنشــآت الصناعي نق
المتوســط التأثيــر فــي خطورتــه علــى البيئــة 
ــكنية أو  ــة س ــي منطق ــت ف ــة، إذا كان المحيط

ــل  ــة داخ ــة صناعي ــى منطق ــا إل ــة حالي تجاري
مــع  للمدينــة،  األساســي  المخطــط  حــدود 
ــوث،  ــى التل ــيطرة عل ــائل الس ــا بوس تجهيزه
ــز  ــن مرك ــة م ــة قريب ــة صناعي ــى منطق أو إل
ــع  ــك مصان ــى ذل ــة عل ــن األمثل ــة. وم المدين
الحلويــات، معامــل الخياطــة الكبيــرة، مصانــع 
الفئــة  هــذه  ضمــن  وتقــع  الثلج...الــخ. 
ــل  ــة داخ ــة الواقع ــاطات الصناعي ــا النش أيض
المناطــق الســكنية أو التجاريــة والمتميــزة 
بكبــر حجــم القــوة العاملــة أو كبــر منتجاتهــا 
ــك  ــة، وكذل ــادر الطاق ــن مص ــا م أو متطلباته
المنشــآت الصناعيــة التــي تحتــاج إلــى تحميــل 
ــة أو منتجاتهــا لعــدة  ــغ لموادهــا األولي وتفري
علــى  األمثلــة  ومــن  اليــوم.  أثنــاء  مــرات 
ذلــك: معامــل الزيــوت النباتيــة، الصابــون 
، المشــروبات الغازيــة والروحيــة، األلبــان 
الخفيفــة  المعدنيــة  الصناعــات  وجميــع 
واألبــواب  المعدنــى  األثــاث  كمصانــع 

الحديدية....الــخ. والشــبابيك 

للمنشــآت . 3 الحاليــة  المواقــع  مــع  التعامــل 
العاملــة  القــوة  ذات  الصغيــرة  الصناعيــة 
الصغيــرة  الحرفيــة  والمشــاريع  المحــدودة 
المتميــزة بانعــدام األثــر البيئــى كلياً أو نســبياً، 
علــى أســاس طبيعتهــا العامة كدرجــة اتصالها 
بالمســتهلك أو طبيعــة منتجاتهــا، كمــا هــو 
ــرة  ــة الصغي ــع الغذائي ــض المصان ــال لبع الح
ومعامــل الخياطــة والحياكــة الصغيــرة وورش 
التصليــح... الــخ، فالمواقــع المناســبة لهــا 
ــكنية  ــات الس ــاء أو القطاع ــز األحي ــي مراك ف
ــة خاصــة. أمــا ورش  أو فــي مجمعــات حرفي
الحــدادة والنجــارة الصغيــرة وورش تصليــح 
ــي  ــا ف ــن تجميعه ــيارات.. فيمك وســمكرة الس

ــة. ــات الصناعي ــق الخدم مناط



28

وهنــاك بعــض الحــرف ال يتطلــب حصرهــا . 4
تصليــح  ورش  مثــل  معينــة  مواقــع  فــي 
ــال  ــات الســيارات واألعم اإلطــارات وكهربائي
ــا، إال أن  ــة به ــرة المتصل ــة الصغي الميكانيكي
ــط  مواقعهــا يجــب أن تكــون خاضعــة للضواب

والشــروط البيئيــة.

المواقع الصناعية الجديدة:

تتمثــل فــي إنشــاء وتهيئــة مواقــع مالئمــة بيئيــاً 
إليــواء المنشــآت الصناعيــة التــي ســوف تنتقــل 
ــزام أخضــر  ــا بح ــتقبالً، وعزله ــتقام مس ــي س أو الت
وحمايتهــا بســعة مســاحية مناســبة مــع توفيــر كافــة 
الخدمــات والمرافــق األساســية والثانويــة لهــا مســبقاً 

ــى أســاس ــا عل ــة فيه ــاريع الصناعي ــة المش إلقام

للمشــاريع . 1 الصناعــي  والتشــابك  التكامــل 
المقترحــة. الصناعيــة 

الصناعيــة . 2 للمنشــآت  المكانــى  الترابــط 
بمصــادر المــواد األوليــة أو عوامــل التوطــن 

األخــرى. الصناعــي 

ــة  ــه يمكــن إنشــاء مناطــق صناعي ــك فإن وبذل  
للصناعــات  مثــالً  الغــرض(  )وحيــدة  متخصصــة 
متخصصــة  غيــر  صناعيــة  مناطــق  أو  الغذائيــة 
)متعــددة األغــراض( وتحــوى علــى فعاليــات صناعية 
متنوعــة. وهــى في هذا وذاك تســهل عملية الســيطرة 
علــى مصــادر التلــوث لتحديدهــا ضمــن حيــز مكانــى 
محــدد مســبقاً بآثارهــا االقتصاديــة والبيئيــة تحقيقــاً 

لمتطلبــات التنميــة المســتدامة.

ــاً: تكامــل المنظــور االقتصــادي البيئــى للموقــع  ثامن
الصناعــي:

ــة  ــات المســئولة عــن حماي أن المؤسســات والمنظم
ــب  ــن يج ــريع قواني ــوم بتش ــة تق ــي كل دول ــة ف البيئ
أي  إنشــاء  يتــم  ال  وأن  وتطبيقهــا،  بهــا  االلتــزام 

رخصــة  أو  إجــازة  علــى  الحصــول  قبــل  مصنــع 
بيئــة بعــد القيــام بدراســة وافيــة للمصنــع المــراد 
ــة  ــاج، المــواد األولي إنشــائه مــن حيــث طريقــة اإلنت
ــة،  ــات المطروحــة )صلب ــوع الملوث المســتخدمة، ون
ســائلة، غازيــة، وكمياتهــا، فضــالً عــن دراســة بعــد 

ــكنية. ــع الس ــن المواق ــع ع المصن

ــي إطــاره  ــع الصناعــي، ف ــل الموق ــى مســار تحلي وف
البيئــى، ضمــن االتجاهــات الراهنــة االقتصاديــات 
الــدول الناميــة، دالئــل إيجابيــة علــى تعمــق هــذا 
التحليــل واالهتــداء بــه مــن خــالل بعــض المؤشــرات 

ــال: ــبيل المث ــى س ــا عل ــة، منه المهم

قطــاع . 1 خصخصــة  إلــى  االتجــاه  صاحــب 
القطــاع  مســاهمة  وزيــادة  العــام  األعمــال 
ــة  ــة الصناعي الخــاص فــي مشــروعات التنمي
حــدوث تطــور فــي الفكــر البيئــى لــإلدارة 
بتحديــث  االهتمــام  حيــث  مــن  الصناعيــة 
أســاليب اإلنتــاج كوســيلة للوقايــة والحــد مــن 
التلــوث عنــد المنبــع، قبــل حدوثــه، بــدال مــن 
التركيــز علــى المعالجــة النهائيــة وحدهــا.

جــرت فــي حــاالت كثيــرة، دراســة المشــكالت . 2
البيئيــة والتعــرف علــى الحلــول المناســبة 
ــة  ــات المراجع ــالل دراس ــن خ ــك م ــا، وذل له
البيئيــة التــي أجريــت فــي العديد من المنشــآت 

ــرة. ــة خــالل األعــوام األخي الصناعي

تقــوم بعــض المنشــآت باالمتثــال الطوعــى . 3
وإنشــاء وحــدات لمعالجــة التلــوث أو تطويــر 
غالبيــة  أن  إال  الفاقــد،  مــن  للحــد  اإلنتــاج 
إلــى  بعــد  تصــل  لــم  الصناعيــة  المنشــآت 
مرحلــة توفيــق أوضاعهــا، ويســعى معظمهــا 
ــاج  ــد تحت ــة، وق ــروعات بيئي ــذ مش ــى تنفي إل
إلــى فتــرة أطــول للوصــول إلــى االمتثــال 

البيئيــة. التشــريعات  لمتطلبــات 



29

وتمثــل هــذه الدالئــل عوامــل ســاهمت فــي   
تحقيــق نــوع مــن االلتــزام البيئــى فــي الــدول المعنيــة 
خصخصــة  اآلتيــة:   بالصــورة  صياغتهــا  يمكــن 
قطــاع األعمــال العــام، تطــور الفكــر البيئــى لــإلدارة 
دراســة  اإلنتــاج،  أســاليب  تحديــث  الصناعيــة،  
ــول والمعالجــات المقترحــة،   ــة والحل المشــاكل البيئي

محاولة االمتثال لمتطلبات التشريعات البيئية. 

إن تكامــل المنظــور االقتصــادي – البيئــى للموقــع 
البيئيــة، إنمــا  التشــريعات  الصناعــي، فــي إطــار 
يتبلــور فــي كون سياســات تخطيــط الموقــع الصناعي 

ــي آن واحــد: ــن ف ــي اتجاهي تتعامــل ف

االتجــاه األول: مــن وجهــة نظــر رجــال األعمــال 
مصالحهــم  ىمــع  تتمــاش  والتــي  )المســتثمرين( 
الخاصــة مــن حيــث توفــر المــواد الخــام ووجــود 
األســواق وتوفــر المهــارات وكذلــك فــي توفر شــبكات 
النقــل والطاقــة والخدمــات العامــة، وهــى بذلــك تركــز 
علــى االعتبــارات االقتصاديــة القائمــة علــى تحقيــق 
أقصــى ربحيــة ممكنــة، دون اكتــراث لآلثــار البيئيــة 

ــة. ــات الصناعي ــن الفعالي ــة ع الناجم

االتجــاه الثانــي: مــن وجهــة نظــر المصلحــة العامــة 
ــة  ــة واالقتصادي ــاكل االجتماعي ــب المش ــي تتجن والت
ــرة  ــس ظاه ــل تكري ــام، مث ــح الع ــي تضــر بالصال الت
ثنائيــة التنميــة المكانيــة، وبالتالــي تفاقــم مشــاكل 
الهجــرة مــن الريــف إلــى مراكــز المــدن ومــا يترتــب 
ــى  ــوازن الديموغراف ــي الت ــالل ف ــك مــن اخت ــى ذل عل
وتعقــد مشــاكل المــدن ومــن أهمهــا انتشــار التلــوث 

ــة أنواعــه. بكاف

عمليــات  فــي  البيئــى  االعتبــار  كان  وإذا   
ــن  ــاده م ــن اعتم ــة يمك ــع الصناعي ــط للمواق التخطي
خــالل البرامــج االنمائيــة للمشــاريع العامــة وبالــذات 
الصناعيــة منهــا، فــإن مشــاريع القطــاع الخــاص 

ــة  ــريعات بيئي ــة وتش ــط قانوني ــع ضواب ــب وض تتطل
للحد من اآلثار البيئية لتلوث هذه المشاريع.  

ــد  ــه ق ــو أن ــا، ه ــه هن ــارة إلي ــدر اإلش ــا يج إال أن م
ــة فقــط هــو األســلوب  ال يكــون تشــريع قوانيــن بيئي
األفضــل للحــد مــن التلــوث لضمــان تنميــة مســتدامة، 
ــتراتيجيات  ــع إس ــة م ــون متكامل ــد وأن تك ــا الب وإنم
هــذه التنميــة بمــا فيهــا مــن مبــادرات اقتصاديــة 
وتكنولوجيــة. وهــذا يتطلــب ضــرورة وجود مشــروع 
أن  يمكــن  التــي  والتشــريعات  للتدابيــر  متكامــل 
يتضمنهــا نظــام خــاص يعكــس جملــة مــن المعاييــر 
البيئيــة واألهــداف واألولويــات اإلداريــة للســياق 
البيئــى واإلنمائــى، وعليــه فــإن للدولــة دور فــي 
ــة مــن  ــح المتضارب ــن هــذه المصال ــوازن بي إيجــاد ت
أجــل ضمــان مواصلــة التنميــة االقتصاديــة والحفــاظ 
ــة. ــة والقادم ــال الحالي ــى لألجي ــوازن البيئ ــى الت عل

وأولــى متطلبــات ذلــك هــو االهتمــام بالجانــب البيئــى 
ــع  ــل م ــا، والتعام ــة منه ــذات الصناعي ــة، وبال للتنمي
ــى هــذا الصــدد  ــل وقوعهــا، وف ــة قب تأثيراتهــا البيئي

يتطلــب:

مــدى . 1 لتنفيــذ  دورى  متابعــة  نظــام  وضــع 
للشــروط  الصناعيــة  المنشــآت  تطبيــق 
ــة  ــر الالزم ــاذ التدابي ــة واتخ ــر البيئي والمعايي
بشــأن المخالفــات وإيقــاف هــذه المنشــآت 
عــن العمــل بصــورة مؤقتــة وفــرض عقوبــات 

مناســبة للحــد مــن تلوثهــا للبيئــة.

إعــادة تنظيــم مواقــع المشــاريع الصناعيــة . 2
فــي  الحديثــة  التخطيطيــة  وأتبــاع األســس 
ــذه الصناعــات، واســتخدام  ــع ه ــار مواق اختي
ــى  ــيطرة عل ــة والس ــائل المعالج ــف وس مختل
أجهــزة  وتوفيــر  الصناعيــة  المخلفــات 
ــة  ــرق تقني ــاع ط ــة أو إتب ــدات تكنولوجي ومع
وفنيــة حديثــة للحــد مــن التلــوث الصناعــي.
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وضع قوانين تجبر المصانع على تخصيص جزء من أرباحها لإلصالح البيئى.. 3

تطويــر البرامــج الرقابيــة لقضايــا التلــوث الصناعــي وأســاليب التخلــص مــن النفايــات ســواء كانــت . 4
ــل برامــج  ــات، وتفعي ــرز النفاي ــر وف ــى تشــجيع برامــج إعــادة التدوي ــة إل ــة أو ســائلة، باإلضاف صلب

الوعــى البيئــى للتغيــر نحــو األفضــل فــي التعامــل مــع البيئــة.

التركيز على النوعية في تصنيع المنتج وزيادة كفاءة العمليات اإلنتاجية ورقابة الجودة.. 5

التوجــه الحثيــث نحــو اســتعمال الطاقــة المتولــدة مــن الشــمس والريــاح والمــد والجــزر كونهــا غيــر . 6
ملوثــة.

التركيــز علــى تخطيــط المــدن ومراقبــة نمــو ســكانها وأنشــطتها االقتصاديــة وتخطيــط حركــة المــرور . 7
وزيــادة المســاحات الخضــراء وعــدم الســماح بقيــام أنشــطة صناعيــة داخــل المــدن قــدر المســتطاع.

توفيــر إســتراتيجيات تنميــة صناعيــة تعمــل جنبــاً إلــى جنــب مــع إســتراتيجيات حمايــة البيئــة، لغــرض . 8
وضــع الحلــول المناســبة لمشــاكل التلــوث الصناعــي.
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لــم يعــد المفهــوم التقليــدي لألمــن القومي بمســتوياته 
المختلفة ) سياســي/ اقتصادي/ اجتماعي/ عســكري/ 
أمني....الــخ( قــادراً علــى اســتيعاب بعــض التطورات 
فــي القضايــا الدوليــة المعاصــرة ومنهــا قضيــة التغير 
ــى،  ــور البيئ ــا التده ــث أصبحــت قضاي المناخــي، حي
ــوى، معضــالت اســتراتيجية  ــوع الحي اضطــراب التن
تجابــه الدولــة الحديثــة، وتتطلــب مجابهتهــا مقاربات 

سياســية مختلفــة . 

أوالً: التغير المناخي وقضايا األمن القومي:

للدراســات  كوبنهاجــن  مدرســة  رواد  أوصــى 
ــث  ــاخ، بحي ــة والمن ــة البيئ ــرورة أمنن ــة، بض األمني
يتــم التعاطــى مــع مختلــف الملفــات ذات الصلــة، 
بوصفهــا مرتكــزات ألمــن الــدول القومــى. وعلــى 
التغيــر  بمخاطــر  الكونــى  الوعــى  تعاظــم  أثــر 
التهديــد  أبــرز مصــادر  المناخــى، باعتبــاره أحــد 
المباشــرة لألمــن والســلم الدولييــن فــى قــادم الزمــن، 
بــدأ يتخلــق فــى رحــم األدبيــات السياســية والمحافــل 
ــى  ــن المناخــى«. وف ــح »األم االســتراتيجية، مصطل
دراســتها المعنونــة: »التغيــرات المناخيــة واألمــن«، 
ارتــأت »المؤسســة األلمانيــة للتعــاون الدولــى«، فــى 
اجتمــاع مجلــس األمــن األممــى عــام 2007 بشــأن 
ــة  ــى منهاجي ــا ف ــة، تحــوال مصيري ــرات المناخي التغي
التعامــل مــع تلــك الظاهــرة؛ بحيــث تتســع دائــرة 
ــارات الفنيــة  االهتمــام الكونــى بهــا، لتتجــاوز االعتب
والبيئيــة، وتالمــس األبعــاد األمنيــة واالســتراتيجية.

الــدول  تماســك  علــى  المناخيــة  التغيــرات  تأثيــر 
وهشاشــتها.  كمــا تنبــأت دراســات بيئيــة عــدة بــأن 

ــى  ــبة 4%، ف ــرارة بنس ــات الح ــاع درج يفضــى ارتف
ــاب  ــاعدة، كغي ــل المس ــن العوام ــدد م ــر ع ــل توف ظ
التنميــة االجتماعيــة، وتــردى األوضــاع االقتصاديــة، 
ــع  ــة، وتراج ــة الدول ــات، وهشاش ــف المؤسس وضع
المــوارد،  إدارة  علــى  قدرتهــا  وتــآكل  دورهــا، 
والســيطرة علــى الكــوارث، واحتــواء األزمــات، إلــى 
ــى النزاعــات والصراعــات  ــاخ عل ــر المن ــم تأثي تعاظ
الدوليــة العنيفــة، خصوصــا تلــك المتعلقــة بالمــوارد 
ــا  ــبة 26%، بم ــدود، بنس ــرة للح ــتركة أو العاب المش

ــى. ــره الحال ــاف نظي ــة أضع ــادل خمس يع

التغيــر المناخــي وتصاعــد التنظيمــات المتطرفــة. 
ــراء أن تفضــى  ــع خب ــن منظــور اســتراتيجى، توق م
التغيــرات المناخيــة إلــى صعود التنظيمــات المتطرفة، 
ــالوة  ــات، ع ــراد والجماع ــن األف ــف بي ــدالع العن وان
علــى تنامــى احتماليــة نشــوب الصراعــات المســلحة 
بيــن الــدول، حــول المــوارد والثــروات الطبيعية. وفى 
مــارس 2021، ســلط تقريــر »االتجاهــات العالميــة 
االســتخبارات  »مجلــس  عــن  الصــادر   ،»2040
ــرات  ــى دور التغي ــوء عل ــى«، الض ــى األمريك القوم
المناخيــة فــى مضاعفــة المخاطــر، التــى تتهــدد األمن 
ــدول  ــر ال ــذى مــن شــأنه أن يجب اإلنســانى. األمــر ال
ــارات  ــى خي ــة، أو تبن ــراء مقايضــات حرج ــى إج عل
ــر  ــاء بشــكل غي ــع األعب ــؤدى توزي ــة. وربمــا ي صعب
متســاو، إلــى زيــادة حــدة المنافســة، واإلســهام فــى 
زعزعــة االســتقرار، وتقويض الجهوزية العســكرية، 
ــرد  ــركات التم ــية وح ــات السياس ــض الجماع وتحري
ــا  ــا. أم ــدول وبقائه ــن ال ــد أم ــى تهدي واإلرهــاب، عل

بخصــوص األمــن الصحــى.

المحور الرابــع - مصر واستحقاق كوب 27 فرص وتحديات االستجابة المصرية 
من منظور األمن القومي:
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التغيــر المناخــي ومبــدأ الســيادة الداخليــة. علــى غيــر 
المألــوف، ذهــب العالمــون بخبايــا األمــور المناخيــة 
ــر  ــدد أصــداء التغي ــى عــدم اســتبعاد تم ــة، إل والبيئي
المناخــى، لتلقــى بظاللهــا الكئيبــة علــى نمــط العالقات 
الدوليــة الســائد منــذ صلــح ويســتفاليا عــام 1648، 
والــذى جعــل مــن مبــدأ »احتــرام ســيادة الــدول« 
ــن.  ــن الدوليي ــن الفاعلي ــالت بي ــا للتفاع ــارا ناظم إط
حيــث يعتقــد الخبيــر البيئــى األلمانــى، أندريــاس 
ــادة  ــا أســماه »اإلب ــه، أن التحــرك لمناهضــة م كلوت
البيئيــة«، ســيغدو مســوغا لتدخــل المجتمــع الدولــى 
فــى شــئون الــدول، التــى تهــدد ســالمة النظــام البيئى. 
الخبيــر بمجلــس  أيــده، ســتيوارت باتريــك،  وقــد 
العالقــات الخارجيــة األمريكــى، والــذى لــم يعــد يــرى 
فــى األغــراض اإلنســانية، مبــررا وحيــدا للتدخــل 
فــى شــئون الــدول األخــرى، بعدمــا طغــت ذريعــة 
ــدة أشــد إلحاحــا، تتمثــل فــى ظاهــرة االحتبــاس  جدي
ــدد  ــرة ته ــاتها الخطي ــت انعكاس ــى بات ــرارى، الت الح
المحيــط الحيــوى لكوكبنــا األزرق، الــذى تغمــر المياه 

ــن مســاحته. 71% م

ثانيــاً: نظــرة علــى االســتعداد المصريــة لقمــة المنــاخ 
) كــوب 27( : 

التغيــر  ظاهــرة  مواجهــة  سياســات  تخطيــط  ظــل 
المناخــي فــي المنطقــة العربيــة بشــكل عــام مدفوعــاً 
إلــى حــد كبيــر بااللتزامــات الدوليــة وفــرص تســييل 
المحليــة  االســتراتيجيات  غابــت  بينمــا  الكربــون، 
القليلــة  الســنوات  خــالل  تــم  أن  إلــى  الواضحــة، 
الماضيــة تأطيــر العمــل المناخــي كموضــوع يتــم 
توفيقــه مــع خطــط التنويــع االقتصــادي ومرتبــط 
مصــر  فطنــت  لقــد  والفشــل.  النجــاح  بتقيمــات 
مبكــراً لهــذه المســالة الحيويــة، بــل تــم اتخــاذ قــرار 
بــإدراج اعتبــارات مواجهــة التغيــر المناخــي كعنصــر 
االقتصــادي  التعافــي  اســتراتيجيات  فــي  أساســي 
لفيــروس كورونــا، وتوســيع نطــاق هــذه االعتبــارات 
بمــا يتجــاوز الفوائــد المشــتركة للتنويــع االقتصــادي 
والتكيــف، مــن شــأنه أن يســاعد فــي وضــع سياســات 

مناخيــة أكثــر اســتدامة ومنخفضــة االنبعاثــات.

ــس  ــي الرئي ــة ف ــة ممثل ــادة المصري ــي القي ــك تول لذل
عبــد الفتــاح السيســي والــوزراء المعنيــون بالحكومة 
المصريــة، اهتمامــاً كبيــراً بإنجــاح كــوب 27، الــذي 
ــة  ــي مدين ــادم ف ــر الق ــي نوفمب ستســتضيفه مصــر ف
ــي  ــدو مــن بعــض المؤشــرات الت شــرم الشــيخ، ويب
رصدتهــا الورقــة أن هنــاك بالفعــل رؤيــة شــاملة 
ــك  ــر، وذل ــة إنجــاح هــذا الحــدث العالمــي الكبي لكيفي

بالنظــر إلــى مــا يلــي:

السيســي . 1 الفتــاح  عبــد  الرئيــس  اهتمــام 
الواضــح بملــف التغيــرات المناخيــة، ومــن 
العالميــة  القمــة  حضــوره  كان  ذلــك  أجــل 
للتغيــرات المناخيــة وكذلــك اســتضافة مصــر 
للقمــة القادمــة بمدينــة شــرم الشــيخ، كمــا 
يحــرص الســيد الرئيس على توجيــه الحكومة 
للتصــدي لهــذا الملــف مــن أجــل حمايــة مصــر 
ــة. ــال القادم ــه لألجي ــر وثروات ــدرات مص ومق

تركيــز وزارة البيئــة علــى إجــراء االجتماعات . 2
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ــوزارات  ــي ال ــع باق ــة م ــيقية المتواصل التنس
بالدولــة لصياغــة خطــة العمــل المشــتركة.

ــس . 3 ــا برئاســة الســيد رئي ــة علي  تشــكيل لجن
ــر  ــم مصــر لمؤتم ــوزراء،  اســتعداداً لتنظي ال
»COP 27«، وتضــم اللجنــة وزراء البيئــة 

ــي. ــاون الدول ــط والتع ــة والتخطي والمالي

فتــح نقــاش موســع حــول عــدد من المبــادرات . 4
ــن  ــة م ــى حزم ــة إل ــذ، باإلضاف ــات التنفي وآلي
اســتناداً  وذلــك  التنمويــة،  المشــروعات 
لالســتراتيجية الوطنيــة للتغيــرات المناخيــة

بــروز مقترحــات غيــر تقليديــة » مــن خــارج . 5
الصنــدوق«  مــن بعــض الجهــات الحكوميــة، 
تســاعد علــى إنجــاح هــذه القمة، منهــا اقتراح 
مــن الســيد وزيــر الماليــة الدكتــور محمــد 
معيــط، بتنظيــم يــوم لتمويــل المنــاخ، واقتراح 
هالــة  الدكتــورة  التخطيــط،  وزيــرة  مــن 
ــة  الســعيد، بعمــل شــبكة مــن المراكــز البحثي
المصريــة المعنيــة بتغيــر المنــاخ، وباألخــص 
مركــز التغيــرات المناخيــة التابــع للمركــز 
القومــي للبحــوث، وذلــك للتشــارك مــع مراكز 
بحثيــة خارجيــة لديهــا القــدرات المناســبة، 
ــك إعــداد أوراق عمــل سياســية خاصــة  وكذل
بالمجــاالت المختلفــة لتغيــر المنــاخ، وإمكانيــة 
تنفيــذ برنامــج للشــباب إلعــداد ســفراء لتغيــر 
المنــاخ، يمكــن أن ترعــاه وزارة الخارجيــة 

ــة.  ــوزارات المعني بالتتنســيق مــع ال

ــي . 6 ــن اآلن، والت ــوب 27 م ــدة ك وضــوح أجن
تفاوضــي  مســار  مســارات:  ثــالث  تشــمل 
رئيســي بنــاء علــى األجنــدة التــي خرجــت مــن 
االجتمــاع الســابق ) قمــة جالســكو(، وهنــاك 
ــا  ــوم به ــي تق ــادرات الت ــاص بالمب ــار خ مس
الدولــة المضيفــة، وهنــاك مســار ثالــث خــاص 

ــادرات  ــك المب ــم تل ــة لتدعي ــداث الجانبي باألح
ــة  ــدول النامي ــة لل ــات ذات األهمي والموضوع
هامــش  علــى  عقدهــا  المقــرر  مــن  التــي 
ــيق  ــاخ )cop27( بالتنس ــر المن ــر تغي مؤتم

مــع وزارة الخارجيــة.

تشــكيل مجموعــة عمــل فــي كل وزارة لمتابعة . 7
تنفيــذ األدوار والمســؤوليات للجــان الفرعيــة 

الفنية واللوجســتية والسياســية.

ــة ، . 8 ــاملة للدول ــتراتيجية ش ــة اس ــود رؤي وج
ــي: تشــمل مــا يل

أ وضــع التغيــر المناخــي علــى أولويــات 	.
الحكوميــة. األجنــدة 

أ ــر 	. ــي للتغي ــس الوطن ــادة تشــكيل المجل إع
شــاملة  اســتراتيجية  ووضــع  المناخــي 

لمواجهــة التغييــر المناخــي .

 30 تنفيــذ   فــي  والشــروع  تخطيــط  جـــ. 
مشــروع قومــي للتصــدي للتغيــرات المناخية، 
ــف  ــف والتكيي ــروعات التخفي ــا مش ــن بينه م
ومشــروعات الطاقــة المتجــددة، والتوســع 
فــي توليــد الكهربــاء وتقليــل اســتخدام الفحــم، 

ــية. ــة الشمس ــتخدام الطاق واس

االنتهــاء مــن المرحلــة األولــى مــن مشــروع . 9
الخريطــة التفاعليــة لمخاطر ظاهــرة التغيرات 
المناخيــة علــى جمهوريــة مصــر العربيــة، 
والحصــول علــى تمويــل مــن صنــدوق المنــاخ 
ــون دوالر أمريكــي( إلعــداد  األخضــر )3 ملي
الخطــة الوطنيــة للتكيــف بهــدف تيســير دمــج 
التكيــف مــع آثــار تغيــر المنــاخ في السياســات 
والبرامــج واألنشــطة الجديــدة والقائمــة ال 
ــط  ــتراتيجيات تخطي ــات واس ــي عملي ــيما ف س
ــة  ــداد الخط ــة إع ــتتم إدارة عملي ــة وس التنمي
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للتغيــرات  الوطنــي  المجلــس  خــالل  مــن 
ــة. المناخي

قيــام وزارة البيئــة بإعــداد تقريــر اإلبــالغ . 10
الوطنــي الرابــع والممــول مــن مرفــق البيئــة 
األمــم  برنامــج  إشــراف  وتحــت  العالميــة 
المتحــدة اإلنمائــي، حيــث يشــتمل التقريــر 
تســتعرض  فصــول  مــن  مجموعــة  علــى 
التغيــرات  قضيــة  مــن  المصــري  الموقــف 
المناخيــة مثــل حصــر االنبعاثــات وإجــراءات 

والتكيــف. التخفيــف 

الخاصــة . 11 اللجنــة  أعمــال  فــي  المشــاركة 
ــة  ــراء بقيم ــندات الخض ــدار األول للس باالص
750 مليــون دوالر لتمويــل 15 مشــروع فــي 
ــف واالدارة المســتدامة  ــل النظي مجــاالت النق
فــي  والبــدا  الصحــي،  والصــرف  للميــاه 
ــات  ــة منخفضــة االنبعاث ــار التنمي ــث اط تحدي
ــض  ــارات خف ــج اعتب ــى دم ــدف ال ــذي يه وال
االنبعاثــات فــي خطــط التنميــة المســتدامة 

للدولــة.

ثالثــاً: مصــر وأجنــدة التنفيــذ لمشــروعات االســتجابة 
للتغيــر المناخــي:

نفــذت الحكومــة المصريــة العديــد مــن المشــروعات 
انعكاســات  ألي  اســتعداد  وقائيــة،  رؤيــة  ضمــن 
ــن  ــأي صــورة م ــا ب ــاخ عليه ــرة المن ــة لظاه محتمل
الصــور، وال شــك أن هــذا الرصيــد الموجــود مــن هذه 
المشــروعات إنمــا يعكــس رؤيــة اســتراتيجية رعاهــا 
ــذ 2014  ــاح السيســي من ــد الفت ــس عب الســيد الرئي
ــروعات  ــذه المش ــة ه ــتكون حصيل ــى اآلن، وس وحت
رصيــداً عمليــاً لمصــر عندمــا تقــف أمــام دول العالــم 
ــا  ــدث عــن تجربته ــادم، وتتح ــر الق ــي نوفمب ــة ف كاف
فــي التعامــل مــع ظاهــرة التغيــرات المناخيــة، فمصــر 
ــذ علــى أرض الواقــع. تجــاوزت األفــكار نحــو التنفي

وفيما يلي نماذج مختارة من هذه المشروعات:

 مشــروع التكيــف مــع التغيــرات المناخيــة . 1
بدلتــا نهــر النيل والســواحل الشــمالية بمصر( 

المرحلــة األولــي )

ــل  ــي العم ــام 2010 وانته ــروع ع ــذ المش ــدأ تنفي ب
بالمشــروع عــام 2017، بتمويــل مــن مرفــق البيئــة 
األمــم  برنامــج  دوالر،  مليــون   4 منحــة  العالــي 
المتحــددة اإلنمائــي منحــة375 أالف دوالر، الهيئــة 
قدمــت 12  الشــواطئ  لحمايــة  العامــة  المصريــة 
مليــون دوالر مســاهمات ماديــة ومســاهمات عينيــة، 
ــة البحــوث قدمــت مســاهمات  ــة لتنمي ــة الكندي الوكال

عينيــة بحوالــي 600 ألــف دوالر.

ــروعات  ــة ومش ــال الحماي ــن أعم ــدد م ــذ ع ــم تنفي ت
تجريبيــة لحمايــة المناطــق األكثــر تأثــرا بارتفــاع 
ســطح البحــر، تعزيــز قــدرات التأقلــم للنظــم الطبيعية، 
إعــداد عــدد مــدن الدراســات الفنيــة وتقديــم مقتــرح 
ــل  ــاحلية، تحلي ــق الس ــة للمناط ــن اإلدارة المتكامل ع
ــق  ــية بالمناط ــدرات المؤسس ــي والق ــار التنظيم اإلط
الســاحلية، تعزيــز نظم المعلومــات والرصد بالمناطق 
الســاحلية، تنفيــذ عــدد مــن البرامــج التدريبيــة لرفــع 
ــل  ــواطئ والتعام ــة الش ــاالت حماي ــي مج ــدرات ف الق
مــع آثــار التغيــرات المناخيــة. وتــم تنفيــذ المشــروع 
التجريبيــة  المشــروعات  الشــيخ(  كفــر  بمحافظــة 
بطــول حوالــي 6 كــم )والســواحل الشــمالية المصرية 
تــم تغطيتهــا خــالل مقتــرح اإلدارة المتكاملــة للمناطق 

الســاحلية.

 مشــروع التكيــف مــع التغيــرات المناخيــة . 2
بدلتــا نهــر النيل والســواحل الشــمالية بمصر( 

المرحلــة الثانيــة )

بــدأ تنفيــذ المشــروع عــام 2019 ومــن المقــرر 
انتهــاؤه عــام 2025. وهــو عبــارة عــن منحــة 
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بحوالــي  األخضــر  المنــاخ  مــن صنــدوق  مقدمــة 
31.3 مليــون دوالر، مســاهمات عينيــة وماديــة 
مــن وزارة المــوارد المائيــة والــري المصريــة تقــدر 
ــون دوالر. يســتهدف المشــروع  ــي 73.7 ملي بحوال
ــر  ــة للتأث ــل قابل ــا الني ــع فــي دلت ــة خمــس مواق حماي
بشــكل كبيــر بارتفــاع مســتوى ســطح البحــر لمســافة 
لــإلدارة  خطــة  ووضــع  كيلومتــر،   69 إجماليــة 
ــمالية  ــواحل الش ــاحلية للس ــق الس ــة للمناط المتكامل
الحمايــة  مشــروعات  تنفيــذ  جــاري  مصــر.  فــي 
بمحافظــات) كفــر الشــيخ 27 كــم، بورســعيد 12 كم، 
ــم  ــة 12 ك ــم، الدقهلي ــاط 12 ك ــم، دمي ــرة 6 ك البحي
ــة للمناطــق الســاحلية  ــإلدارة المتكامل ــا خطــة ل ( أم

فتغطــى الســواحل الشــمالية بأكملهــا.

مشروع بناء مرونة نظم األمن الغذائي . 3
بمحافظات صعيد مصر

 تــم تمويــل المرحلــة االولــي للمشــروع بمنحــة تقــدر 
بحوالــي 6.9 مليــون دوالر مــن الحصــة المخصصــة 
لمصــر بصنــدوق التكيــف مــع التغيــرات المناخية وتم 
بــدء العمــل بالمشــروع منــذ عــام 2014 حتــى فــي 
 WFP أبريــل 2020. مشــروع بنــاء مرونــة الغــذاء
)ســوهاج -أســيوط – قنــا - األقصــر – أســوان( 
ــد  ــي صعي ــف ف ــى التكي ــدرة عل ــين الق ــدف: تحس به
ــاج  ــي اإلنت ــع ف ــاض المتوق ــة االنخف ــر لمواجه مص
المؤسســية  القــدرات  بنــاء  مصــر،  فــي  الغذائــي 
ــول  ــم حل ــع المســتويات لالســتدامة وتقدي ــى جمي عل
وتكرارهــا فــي باقــي المحافظــات، التأقلــم مــع تغيــر 
ــي  ــا ف ــر التكنولوجي ــل وتطوي ــالل نق ــن خ ــاخ م المن
ــر  ــذار المبك ــام لإلن ــة، إنشــاء نظ ــاالت الزراعي المج
عــن التغيــرات المناخيــة فــي هــذه المحافظــات علــى 

ــم اســتدامة هــذا النظــام. أن يت

 انشاء صندوق المناخ األخضر. 4

    

ــاخ  ــدوق المن ــة لصن ــدة الوطني ــه الوح ــى ادارت تتول
ــرص  ــادة ف األخضــر – انشــىء 2017.. بهــدف زي
المنــاخ  صنــدوق  مــن  التمويــل  علــى  بالحصــول 
ــر  ــا لمعايي ــاخ وفقً ــر المن ــق بتغي ــا يتعل األخضــر فيم
رؤيــة مصــر 2030وتقــوم: جمــع ومراجعــة األفــكار 
ومقترحــات المشــروعات، متابعــة أنشــطة صنــدوق 
المنــاخ األخضــر، دعــم وتشــجيع الجهــات الحكوميــة 
والقطــاع الخــاص علــى التقــدم بطلــب للحصــول علــى 
االعتمــاد مــن الصنــدوق للحصــول علــى فرصــة 
تمويــل مباشــرة، االجتمــاع ببعض الشــركات الخاصة 
مثــل ســيكم ومجموعــة رايــة القابضــة لشــرح أهداف 
ومنهجيــة االعتمــاد مــن صنــدوق المنــاخ األخضــر،  
التواصــل مــع بعــض البنوك الخاصــة المهتمة بتمويل 
المشــاريع ذات العوائــد البيئيــة، التواصــل مــع البنــك 
ــف  ــز مل ــة التجهي ــة كيفي ــي ومناقش ــي األفريق العرب
االعتمــاد مــن صنــدوق المنــاخ االخضــر، عــرض 
أهــداف ومنهجيــة االعتمــاد مــن صنــدوق المنــاخ 
CIB الدولــي  التجــاري  البنــك  علــي  األخضــر 

ويقــوم صنــدوق المنــاخ األخضــر بمــا يلــي:  متابعــة 
وتطويــر مقترحــات المشــاريع المقدمــة إلــى الوحــدة 
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الوطنيــة للصنــدوق، إعــداد برنامــج العمــل بمــا فــي 
ــف  ــف والتكي ــكار مشــروعات التخفي ــك حافظــة أف ذل
إدارة  مجلــس  إلــى  لتقديمهــا  ســواء  حــد  علــى 

ــدوق. الصن

ــن  ــا م ــة عليه ــم الموافق ــي ت ــن المشــروعات الت وم
ــر: ــاخ األخض ــدوق المن ــس إدارة صن ــل مجل قب

أ فــي 	. المتجــددة  الطاقــة  »زيــادة  مشــروع 
مصــر مــن خــالل تكامــل الطاقــة المتجــددة 
واالســتثمارات المدعمــة بالتعــاون بين وزارة 
الكهربــاء والطاقــة -البنــك األوروبــي لإلنشــاء 
والتعميــر . الموافقــة على المشــروع – أبريل 
2017- وهــو برنامــج مســاعدة تقنيــة شــامل 
لتعزيــز تكامــل الطاقــة المتجــددة والسياســات 
لتمويــل  مصــر  إطــار  ودعــم  والتخطيــط، 
الطاقــة المتجــددة فــي تحقيــق هدفهــا المتمثــل 
فــي توليــد20 % مــن الطاقــة المتجــددة بحلول 
لدعــم  االســتثمارات  -زيــادة   2022 عــام 

ــة المتجــددة. ــاء مشــاريع الطاق ــر وبن تطوي

أ مشــروع »تعزيــز التكيــف مــع تغيــر المنــاخ 	.
ــل  ــا الني ــق دلت ــمالي ومناط ــاحل الش ــي الس ف
فــي مصر-تكيــف بالتعاون مــع وزارة الموارد 
ــم  ــي لألم ــج اإلنمائ ــري والبرنام ــة وال المائي
المتحــدة. ميزانيــة المشــروع     7و31مليون 
دوالر        - مــا تــم إنجــازه: الموافقــة 
علــى المشــروع – أكتوبــر 2017-توقيــع 
وثيقــة المشــروع – أكتوبــر 2018 . هــدف 
ــة  ــإلدارة المتكامل ــة ل ــداد خط ــروع: إع المش
للمناطــق الســاحلية المصرية الشــمالية وعمل 
نظــام للرصــد لدرجــات الحــرارة وارتفــاع 
مســتوى ســطح البحــر بشــمال مصــر بجانــب 
ــتكمال،  ــالل اس ــن خ ــراءات م ــتكمال اإلج اس
 ACCNDP ببرنامــج  للتكيــف  المتخــذة 

انشــاء ســدود حمايــة للمناطــق المنخفضــة 
ــة. ــق المتآكل ــة المناط ــا وتغذي بالدلت

جـ.مشــروع “جمــع البــذور الوطنيــة لزراعــة 
المناخيــة  التغيــرات  مواجهــة  علــى  قــادرة 
)KfW( األلمانــي  التعميــر  بنــك  مــع  بالتعــاون 

تــم إنجــازه.. تطويــر مقتــرح المشــروع مــع بنــك 
الورقــة  عــرض  بعــد  يتــم  لــم  األلمانــي  التعميــر 
المفاهيميــة علــى اللجنــة الوطنيــة لصنــدوق المنــاخ 
االخضرفبرايــر 2019. هــدف المشــروع: حمايــة 
االســتخدام  ودعــم  افريقيــا  فــي  الوطنيــة  البــذور 
الكــفء والفعــال لزيــادة التنــوع المحاصيــل القــادرة 

علــى مواجهــة التغيــرات المناخيــة

د. مشــروع »تحويــل نظــم تمويــل المنــاخ« )تكيــف 
وتخفيــف( بالتعــاون مــع الوكالــة الفرنســية للتنميــة 
AFD       -مــا تــم إنجــازه عــرض المشــروع علــى 
اللجنــة الوطنيــة لصنــدوق المنــاخ االخضــر اصــدار 
خطــاب عــدم الممانعــة مــن تنفيــذ المشــروع – أبريــل 
2018 -الموافقــة المبدئيــة علــى المشــروع مــن 
ــر  ــاخ األخضــر – اكتوب ــدوق المن ــس إدارة صن مجل
2018   يهــدف المشــروع: تقديــم القــروض طويلــة 
المــدي والدعــم التقني للمشــاريع في مجالي الســياحة 
البيئيــة والمخلفــات متابعــة وتطويــر المقترحــات 

الوطنيــة مــن الــوزارات والهيئــات المختلفــة.

ــد أبــو  ه. مقتــرح مشــروع »تطويــر خــط ســكة حدي
قير«تخفيــف بالتعــاون مــع وزارة النقل والمواصالت 
ــم إنجــازه تطويــر مقتــرح المشــروع لعرضــه  -مــا ت
علــى اللجنــة الوطنيــة للتغيــرات المناخيــة المســاعدة 
فــي اختيــار جهــة معتمــدة للصنــدوق لتطويــر وتقديــم 
المشــروع لمجلــس إدارة صنــدوق المنــاخ األخضــر 
كفــاءة  المشــروع: رفــع  يهــدف           2019
ــه  ــكندرية وتحويل ــر – إس ــو قي ــد أب ــكة حدي ــط س خ
ــى  ــل عل ــة للعم ــة الكهربائي ــل بالطاق ــار يعم ــى قط ال
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ــاس الحــراري ــات المســببة لالحتب ــض االنبعاث تخفي

ــاون مــع  ــة« تخفيــف بالتع ــر المناطــق الصحراوي ــي لتحســين وتطوي ــرح مشــروع »التكيــف البيئ   و. مقت
مركــز بحــوث الصحــراء - مــا تــم إنجــازه تطويــر مقتــرح المشــروع بهــدف عرضــه علــى اللجنــة الوطنيــة 
لصنــدوق المنــاخ األخضــر للمســاعدة فــي توفيــر جهــة معتمــدة لتطويــر وتقديــم المشــروع لمجلــس إدارة 
صنــدوق المنــاخ األخضــر. هــدف المشــروع: تطويــر طــرق وأنظمــة زراعــة تتكيــف مــع التغيــرات الناتجــة 
عــن التغيــرات المناخيــة فــي المناطــق الصحراويــة بهــدف دعــم ســكان هــذه المجتمعــات وزيــادة قدرتــم علــى 

مواجهــة اضــرار التغيــرات المناخيــة

ز. مقترح مشروع »استزراع أشجار المنجروف والنباتات الملحية االقتصادية

ــى  ــدف عرضــه عل ــرح المشــروع به ــر مقت ــازه تطوي ــم إنج ــا ت ــراء. م ــز بحــوث الصح ــع مرك ــاون م بالتع
اللجنــة الوطنيــة لصنــدوق المنــاخ االخضــر،  المســاعدة فــي توفيــر جهــة معتمــدة لتطويــر وتقديــم المشــروع 
ــي  ــة ف ــة االقتصادي ــات الملحي ــة النبات ــروع: زراع ــدف المش ــاخ األخضــر. يه ــدوق المن ــس إدارة صن لمجل
مناطــق مالحــة للحصــول علــة الغــذاء والوقــود الحيــوي ومصــادر للمســتحضرات الطبيــة ودراســة إمكانيــة 

المعالجــة البيولوجيــة للتربــة المالحــة.
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نخلــص مــن هــذه الورقــة التحليليــة 
ذات  المصريــة  السياســات  لجملــة 
الصلــة بالتغيــرات المناخيــة ، أن مصــر 
مؤهلــة لتجــاوز اســتحقاق كــوب 27 
بكفــاءة ونجــاح بــاذن هللا، حيــث نجحــت 
مصــر فــي التخلــص مــن نحــو %99 
مــن المــواد شــديدة التأثيــر علــى طبقــة 
للتخلــص  العمــل  وتواصــل  األوزون، 
مــن أقــل هــذه المــواد ضــرًرا وهــى 
الهيدروكلورفلوروكربونيــة  المــواد 
HCFC’s ، وتــم تجميــد االســتهالك 
الســنوي وخفــض االســتهالك بنســبة 
خفــض  المســتهدف  ومــن   ،)%35(
االســتهالك بنســبة )70%( بنهايــة عــام 
ــام  ــص الت ــم التخل ــى أن يت 2024، عل
مــن هــذه المــواد المســتنفدة لــألوزون 

قبــل عــام 2030.

ــة  ــلا«، بفضــل ثق ــول »مونت ــكام بروتوك ــزام بأح ــا االلت ــي فرضه ــات الت ــاح التحدي ــازت مصــر بنج واجت
ــكام  ــال ألح ــق االمتث ــى تحقي ــي إل ــي ترم ــة الت ــات وزارة البيئ ــي سياس ــة ف ــة والخدمي ــات الصناعي القطاع
بروتوكــول مونتــلا بالصــورة التــي ال تتعــارض مــع التنميــة المســتدامة. كمــا تــم التعــاون الــذي تــم مــع 
كافــة الجهــات المعنيــة والخبــراء والشــركات العاملــة فــي مجــال التبريــد والتكييــف والعــزل الحــراري لبنــاء 
قــدرات الصناعــة الوطنيــة وزيــادة فرصتهــا فــي التصديــر لألســواق الخارجيــة وتمكيــن الشــركات الصناعيــة 
مــن التوافــق مــع هــذه المســتجدات والتغلــب علــى التحديــات المســتقبلية الخاصــة بتالفــي التغييــر التكنولوجي 
المتكــرر، ومنــع إغــراق الســوق المحليــة بتقنيــات غيــر مســتدامة، وتقليــل الضغــط علــى قطــاع الخدمــات 
والصيانــة بتقليــل عــدد البدائــل المســتخدمة فــي الصناعــات المحليــة، ومراجعــة األكــواد الوطنيــة وتحديــث 
المواصفــات القياســية، وإعــداد دليــل بيئــي عــن الممارســات الســليمة ومعاييــر الســالمة البيئيــة فــي مهــن 
التبريــد والتكييــف والعمــل علــى تطويــر مناهــج التعليــم الفنــي، وتحديــث مراكــز وورش التدريــب المهنــي 
والتعليــم الفنــي ألقســام التبريــد والتكييــف، وإنشــاء نظــام إلصــدار شــهادات مزاولــة مهــن التبريــد والتكييــف 

للفنييــن ومراكــز الخدمــة لمواكبــة التحديــات المصاحبــة الســتخدام البدائــل الصديقــة للبيئــة.

كمــا نفــذت مصــر عــدة مشــروعات لمقاومــة التغيــرات المناخيــة، مــن بينهــا محطــة بنبــان للطاقــة الجديــدة 

الخالصة والمالحظات الختامية:
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ــا  والمتجــدة، والتــي تــم إنشــاؤها بتمويــل مــن صنــدوق المنــاخ األخضــر، وكذلــك مشــروعات حمايــة الدلت
ونهــر النيــل التــي تنفذهــا وزارة الــري، وكذلــك مشــروعات للنقــل النظيــف ومشــروعات البيوجــاز، و تشــجع 
البنــوك لجــذب المســتثمرين العامليــن فــي المشــروعات الخضــراء ومنخفضــة الكربــون، بالتزامــن مــع العمــل 
علــى وضــع اســتراتيجية منخفضــة الكربــون، حيــث تــم حصــر فــرص الخفــض بكافــة القطاعــات، والفــرص 
االســتثمارية بهــا. كمــا تــم تنفيــذ بعــض المشــروعات القوميــة ذات الصلــة بجهــود مواجهــة تغيــر المنــاخ، 
ــاء والطاقــة  ــدة والمتجــددة بــوزارة الكهرب ــة الطاقــة الجدي ومنهــا نمــاذج لمشــروعات عمالقــة نفذتهــا هيئ
المتجــددة للحــد مــن االنبعاثــات، مشــروعات الحــد مــن انبعاثــات قطــاع النقــل بالتوســع فــي أنظمــة النقــل 
العــام المتطــور ووســائل النقــل غيــر اآللــي، بمــا فــي ذلــك ركــوب الدراجــات، ومشــروع اســتدامة النقــل، 
واألتوبيــس الكهربائــي وتحويــل الســيارات للعمــل بالغــاز الطبيعــي أو الكهربــاء، وفــي مجــال إدارة الميــاه: 
مشــروع تبطيــن التــرع لتقليــل فاقــد الميــاه، تحليــة ميــاه البحــر والحمايــة مــن الســيول، وتنفيــذ أكبــر منشــأة 

لمعالجــة ميــاه الصــرف فــي العالــم فــي مصــرف بحــر البقــر، وأيًضــا مشــروع تحســين كفــاءة الطاقــة.
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