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حلول وبرامج  ،آثار: التغٌرات المناخٌة
 

 ناخٌةمملوثات الهواء وعالقاتها بالتغٌرات ال
 محمود عبد المجٌد حسانٌن. د.أ

تلوث الهواء وتقٌٌم المخاطر البٌئٌة  ورئٌس قسم بحوث أستاذ 
 

مٌة تدهور نوعٌة الهواء والتؤثٌرات المحلٌة والعال حول حد بعٌد القلق فى السنوات األخٌرةلأزداد 
مساهما  مصرلٌست  ,على البعد األقلٌمى. المرتبطة به وخاصة الملوثات وثٌقة الصلة بالتغٌرات المناخٌة

مصر تدرك مدى خطورة تعرضها لتغٌر  غازات الدفٌئة فً العالم , إال أنلرئٌسٌا فً االنبعاثات الكلٌة ل
تواجه  مصر  .الجتماعٌة واالقتصادٌةالنظم الطبٌعٌة وا المناخ فً المجاالت الحٌوٌة التً تهدد استدامة

المستقبل من تهدٌدات خطٌرة من  هذه التحدٌات بروح المسإولٌة واتخاذ تدابٌر فعالة لحماٌة األجٌال فً
قامت مصر بالتوقٌع على اتفاقٌة األمم المتحدة اإلطارٌة  فقد.شؤنها أن تزٌد فً غٌاب اإلجراءات المتخذة

أعدت مصر خطة عمل وطنٌة بشؤن تغٌرالمناخ لتنسٌق جهودها  كما ,1995بشؤن تغٌر المناخ فى عام 
بٌئة آمنة  وللحفاظ على التنمٌة االقتصادٌة المستدامة , وتوفٌر التحدي الخطٌر والهام, لمواجهة هذا

 .لألجٌال فً المستقبل
جل , النهج الزمنً للتركٌز على األهداف القرٌبة األفى هذا السٌاق وجب وضع خارطة للطرٌق تحدد 

تعاونٌة داخل الحكومة  االحتٌاجات الالزمة لتحسٌن قدرات التنبإ المناخٌة من خالل جهود وتشمل تحدٌد
قلق مصر بشؤن تغٌر المناخ العالمً وآثاره على التنمٌة إن  .المصرٌة واألوساط العلمٌة واألكادٌمٌة

غازات االحتباس  قة بٌن تركٌزاتشحذت األدلة العلمٌة التركٌز على العال فقد المستدامة لم ٌكن مفاجئا
  .الحرارة العالمٌة فً الغالف الجوي وارتفاع درجات( غازات الدفٌئة)الحراري 

 
 وتغٌرالمناخ الهواء اتلوثمالتفاعل بٌن 
ملوثات الهواء ,  ٌإثر على حالة الغالف الجوي , وهذا بدوره له تؤثٌر على تكوٌن وتدفق المناخ

الجوي المختلفة , وكذلك معدل التفاعالت  ادر على تغٌٌر ارتفاع طبقات الغالففعلى سبٌل المثال , فإنه ق
ولذا فإن هناك قلق من أن تغٌر المناخ ٌمكن أن ٌزٌد من عبء األمراض والوفٌات  .الكٌمٌائٌة فً الهواء

تغٌر ومع ذلك , فمن الصعب التنبإ بالضبط كٌف ستتؤثر نوعٌة الهواء من جراء  .المرتبطة بتلوث الهواء
غازات )التقلٌل من مستوٌات تلوث الهواء وغازات االحتباس الحراري  استمرارإن  .المناخ فً المستقبل

جمٌع أنحاء  هو شىء شدٌد الضرورة , ألنها تشكل تهدٌدا خطٌرا لصحة كل الناس والبٌئة فً( الدفٌئة
من تغٌر المناخ  فإجراءات التخفٌف :لسٌاسات نوعٌة الهواء والمناخ توفٌر منافع متبادلة  ٌمكن , كمامالعال

على خفض  ٌمكن أن تساعد فً الحد من تلوث الهواء , وقد تساعد التدابٌر المتخذة لتوفٌر الهواء النقً
  .تخفٌضات فً ظاهرة االحتباس الحراري انبعاثات غازات الدفٌئة والتً تإدي بدورها إلى

فً الغالف  التفاعالت المعقدة بعض من خاللا المبعضه ٌإثران على المناخ وتغٌر الهواء إن تلوث
والتً,  األرض بٌن الغالف الجوي وسطح توازن الطاقة تغٌر غازات الدفٌئةال مستوٌات فزٌادة الجوي

كما للغالف الجوي  التركٌبة الكٌمٌائٌة تغٌر فً درجة الحرارة التً تغٌٌرات ٌمكن أن تإدي إلى بدورها,
 مثال االنبعاثات من تشكلت أو تلك التً ,(أسود الكربون مثل) ات الهواءملوثل لالنبعاثات المباشرة ٌمكن

تغٌر المناخ إدارة  وهكذا, فإن .فً مجال الطاقة التوازن هذا واألوزون , وتإثر أٌضا على كبرٌتاتال
 .ا البعضمبعضه لهما عواقب على الهواء وتلوث

 التخفٌض هذا تؤثٌر فهمفإن  واضحة, دله فوائالعالقة بالهواء  تقلٌل الجسٌماتأن  على الرغم من
شىء  العالقة بالهواء الجسٌمات إن تقٌٌم كل اآلثار الناتجة عن التقلٌل من . أمر ضروري المناخ تغٌر على

فٌزٌائٌة  كٌمٌائٌة والتى لها خصائصال العدٌد من المكونات من تتكون ألن هذه الجسٌمات معقد للغاٌة
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 الحرارة عن طرٌق امتصاص (أسود الكربون مثل) فً درجات حرارة ارتفاع إلى ٌإدي وبعضها مختلفة,
 .أشعة الشمس عكس بواسطة تبرٌد إحداث الى تإدى( الكبرٌتات مثل) الشمس, والبعض اآلخر من

 
  تغٌر المناخ العالمً

أن مجموع أنبعاثات الغازات العالمٌة من جمٌع الموارد بلغ  2000أظهرت األحصائٌات فى عام 
من مجموع األنبعاثات العالمٌة % 4.2وقد شاركت البلدان العربٌة بنسبة . ف تٌراجرامأل 33نحو 

((WRI, 2005  حٌث تساهم السعودٌة بؤعلى نسبة من مجموع أنبعاثات البلدان العربٌة تلٌها الجزائر ثم
.  مصر

 لى أن ارتفاعا( مثل االتحاد األوروبً)لقد توصل العدٌد من علماء المناخ البارزٌن وبعض الحكومات 
التسبب بتغٌرات  درجة مئوٌة فوق المستوٌات الحالٌة ٌنطوي على خطر 1درجات الحرارة أكثر من 

وذلك نتٌجة ذوبان  أمتار مناخٌة عظمى, والتى قد تإدى بدورها الى ارتفاع مستوى سطح البحر عدة
لم ٌكن  اوم .ي خالل األلفٌة المقبلةرٌنالند والقطب الجنوبج االنهار الجلٌدٌة والطبقات الجلٌدٌة الكبٌرة فً

خالل القرون القلٌلة المقبلة ,  قدم 6-3االحترار محدود , فإنه ٌمكن أن ٌزٌد من مستوى سطح البحر من 
 الساحلٌة والمنخفضة التى ٌتواجد فٌها الكثٌر من سكان العالم والتً من شؤنها أن تإثر على معظم المناطق

. ضافة الى الهجرات السكانٌة بعشرات أو مئات المالٌٌنأاالقتصاد العالمً تداعٌات آثاراً على وستشمل ال
أكسٌد  لتحقٌق الهدف المنشود بالحد من االحترار الى درجة مئوٌة واحدة , فإن تركٌز ثانً .1

مستوى  علىحٌث أنه  جزء فً الملٌون 550و  450ٌجب أن ٌستقر بٌن   (CO2) الكربون
كون مرهوناً بتخفٌضات كبٌرة لملوثات أخرى على مستوى جزء فً الملٌون سً 550أعلى من 

  .النٌتروز وأسود الكربون, وغٌرها , مثل غاز المٌثان , واألوزون , وأكسٌد العالم
خفض ٌجب أن ت, فإن الدول الصناعٌة والوالٌات الصناعٌة  المنشودCO2 للوصول الى تركٌز  .2

  .القادم : خالل القرن 95ى : إل 65انبعاثاتها من غاز ثانً أكسٌد الكربون من 
  : وعلى الصعٌد العالمً فإن الحكومات فً جمٌع أنحاء العالم تدعو إلى

 .وضع هدف عالمً ألقصى زٌادة مقبولة فى درجة الحرارة .1

 .توظٌف األعمال واقتصاد السوق العالمً لتدعٌم التغٌٌر نحو مجتمع منخفض االنبعاثات .2

مستقرة لتجارة  سوق , بما فً ذلك سوق عالمٌةوضع حزمة من السٌاسات لتحرٌك قوى ال .3

الموارد , أنظمة تستهدف الغابات  االنبعاثات , والحد األدنى لمتطلبات الطاقة وكفاءة استخدام

 .لتكنولوجٌا جدٌدة تقلل استخدام الكربون والزراعة , وبرامج الدعم

 .تقاسم المسإولٌة عن التكٌف مع التؤثٌر الحتمً لتغٌر المناخ .4

 .اع فى وضع حلول عالمٌة فعالة وعادلةاألسر .5

: لآلتى  منظور عالمً ٌجب أن ٌكون هناك

. المتعلقة ومعالجة القضاٌا الكربون تجارة تسهٌل .1

اإلستخدام األكفؤ  القٌاس التى تدعم وأدوات ووسائل الرصد وكتابة التقارٌر توحٌد المعاٌٌر .2

للكربون 

واألراضً  اتالغاب من اإلنبعاثات باستخدام التقلٌل إمكانٌة .3

 ومن خالل من خالل التؤٌٌد الشعبً الموفرة الستخدام الكربون التكنولوجٌات ونشر تنمٌة تحفٌز .4

والخاص   الشراكات بٌن القطاعٌن العام

 جهود مصر الحالٌة لتحسٌن نوعٌة الهواء وتخفٌف آثار تغٌر المناخ
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  جهود تحسٌن نوعٌة الهواء

 لمناختغٌر ا التخفٌف من الجهود الرامٌة إلى 

  الحلول التكنولوجٌة وفعالٌتها
 

 الحالٌة نقاط الضعف
 على صعٌد السٌاسة العامة .1
 األمم المتحدة اإلطارٌة بشؤن واٌضاً اتفاقٌة المدى عبر الحدود التلوث الجوي البعٌد اتفاقٌة إن .2

وى على مست بشكل واضح الهواء غازات الدفٌئة وتلوثال المناخ كلٌهما ال ٌقومان بالربط بٌن تغٌر
 .السٌاسات

 االستراتٌجٌة مستوى على .3
التخفٌف من  تدابٌر مع بالتعاون تعمل ال للتخفٌف من تلوث الهواء فً مصر الحالٌة إن التدابٌر .4

الى تقلٌل الملوثات التى تقوم  الهواء تلوث للسٌطرة على وقد تإدى بعض التدابٌر تغٌر المناخ,
 .وء تغٌر المناخ على المدى القصٌربتبرٌد الجو بصورة كبٌرة مما ٌإدى الى زٌادة س

 المعاٌٌر مستوى على .5
التى ٌمكن أن تنتج عن مكافحة  االحترار آثار ال تستطٌع استٌعاب لتغٌر المناخ السٌاسات الحالٌة .6

لتوفٌر  انبعاثات غازات الدفٌئة التخفٌضات فً مزٌد من لذلك, فإن هناك حاجة إلى تلوث الهواء,
 .للتلوث أمان هامش

 لإلنبعاث التجاري ٌدالصع على .7
فى البلدان غٌر المدرجة  انبعاثات غازات الدفٌئة ائتمانات شراء تتٌح للبلدان إن آلٌة التنمٌة النظٌفة .8

 كبٌر, إلى حد لتلوث الهواء المنافع المشتركة من ٌقلل هذه القروض شراء األول, و فً المرفق
المنافع  فإن أخرى, وبعبارة .الهواء ملوثات النبعاثات المحلٌة التخفٌضات مع التآزر حٌث نخسر

ٌتم  ولكن مشارٌع آلٌة التنمٌة النظٌفة, التى تمول البلدان فً تحدث لن لتلوث الهواء المشتركة
الحد  لتحقٌق التدابٌرالمكلفة مزٌد من ونتٌجة لذلك, تصبح هناك حاجة إلى .بدال من ذلك تصدٌرها

 .البلدفً ذلك  الهواء نفس من االنبعاثات الملوثة من
  ما الذي ٌنبغً فعله فً المستقبل؟

  : هناك العدٌد من التدابٌرالتً ٌمكن تطبٌقها فً المستقبل القرٌب على النحو التالً
 .دمج سٌاسات تغٌرالمناخ مع سٌاسات تلوث الهواء -1
  .رصد الملوثاتتدابٌر .2

  غازات األحتباس الحرارى من خالل رصد انبعاثات
  .تقٌٌم المخاطر .3

ٌام به للتغٌٌرات المناخٌة المتوقعة والظواهر الجوٌة المتطرفة فً مصر لتحدٌد المناطق ٌنبغً الق
  .لمعرضة للخطر

  .تطوٌرعوامل ومنهجٌات االنبعاثات فى مصر .4
 .بناء القدرات .5
 الدورات المعتمدة .6

ئً واالقتصاد البً دورات تدرٌبٌة معتمدة بشؤن تغٌر المناخ , ودراسات النمذجة والمحاكاة , إقامة
فً المإسسات ذات الصلة فً  والهندسة البٌئٌة لمستوٌات البكالورٌوس والدراسات العلٌا

  .الجامعات المصرٌة
 .تطوٌر ونشرالتكنولوجٌات الجدٌدة لخفض االنبعاثات .7
 المركزاإلقلٌمً لبحوث ودراسات تغٌر المناخ .8


