كتيب
الصحة العامة

نسب المصنف  -غير تجاري  4.0دولي
هذا ملخص قابل للقراءة بسهولة من النص القانوني (اقرأ النص الكامل) .إخالء
المسؤولية.
لك مطلق الحرية في
ــالمشاركة  -نسخ و توزيع ونقل العمل ألي وسط أو شكل.
ــالتعديل  -المزج ،التحويل ،واإلضافة على العمل.
ِّ
للمرخص إلغاء هذه الصالحيات طالما اتبعت شروط الرخصة.
ــال يمكن

موجب الشروط التالية
المص َّنف  -يجب عليك َنسب العمل لصاحبه بطريقة مناسبة ،وتوفير
ــ َنسب ُ
رابط للترخيص ،وبيان إذا ما قد ُأجريت أي تعديالت على العمل .يمكنك القيام
بهذا بأي طريقة مناسبة ،ولكن على أال يتم ذلك بطريقة توحي بأن المؤلف أو
ِّ
المرخص مؤيد لك أو لعملك.
ــغير تجاري  -ال يمكنك استخدام هذا العمل ألغراض تجارية.
ــمنع القيود اإلضافية  -يجب عليك أال تطبق أي شروط قانونية أو تدابير
تكنولوجية تقيد اآلخرين من ممارسة الصالحيات التي تسمح بها الرخصة.

كتابة مفصلة ،خلق انشطة ،تيسير
ومراجعة الدليل:

مصمم رئيسي:
	-عالء الدين توفيق

	-مريم عبدالعزيز عمر

مراجعة لغوية وترجمة:
	-منة اشرف

	-مصطفى محمد ناصر
	-مريم الصادق
	-محمد كمال
	-محمد باشر
	-نهال مجدى

تنسيق ومراجعة على المحتوى:
	-مروان رسمى
إشراف عام على المحتوى:
	-شادى عبداهلل خليل
تنسيق عام المشروع:
	-احمد ذكي
مدير المشروع:
	-مريم عبدالعزيز عمر
مراجعة عامة:
	-مؤسسة نهضة مصر للنشر

شكر وامتنان
أثر الفراشة ال ينتهي،
أثر الفراشة ال يزول.
نوادي و دليل  Greenishهي إهداء
للمؤسس الشريك ل،Greenish
مدحت محمد محمد بنزهير .رحل عنا
فى  ١ابريل  ٢٠١٨قبل ذكرى ميالده
ال ٢٩بشهر بعد أن أشعل فى
قلوبنا شرارة التغيير برؤيته ،و ألهمنا
بابتسامته و فنه.
رحلت عن عالمنا بجسدك لكن لم
يرحل أثرك و ال حبك فى قلوبنا.
نأمل أن يكون هذا الدليل ،و
المشاركين والمشاركات في نوادي
 Greenishاستكما ً
ال لمسيرتك في
الوعى البيئى لخلق عالم أخضر،
معطاء و صادق كقلبك.
نأمل أن يراك من لم يقابلك من خالل
أثرك في نفوسنا و أعمالنا ،فإن اثر
الفراشة ال ينتهي وال يزول.
مخلصين لذكراك.
أصدقائك،
إخوتك ،
أسرتك الثانية،
فريق عمل جرينش.

"أنا اخترت الفن كوسيلة للتغيير...
ممكن حد تاني يختار وسيلة تانية،
المهم تبقى عارف وسيلتك اللي تؤثر
بها على المجتمع"
 -مدحت بنزهير 2018 - 1989

الصحة العامة
والتنوع الحيوي

الصحة العامة والتنوع الحيوي
المدة 20 :دقيقة.
االدوات المستخدمة:
ـ ـمالحظات الصقة.
ـ ـلوحة ( فليب شارت) (اختياري).

المصطلح

الشرح:
ـ ـيبدأ الميسر بسؤال المشاركين
والمشاركات عن عالقة الصحة
العامة بالتنوع الحيوي/البيولوجي
وتأثيره على جودة الصحة والحياة.
ـ ـيطلب الميسر من المشاركين
والمشاركات كتابة إجابتهم على
مالحظات الصقة ولصقها على
حائط  /لوحة ( فليب شارت).
ـ ـيناقش الميسر إجابات المشاركين
والمشاركات وتوضيح التعريفات
بالجدول الماثل أمامكم:
التعريف

الصحة1

هي حالة من اكتمال السالمة الجسدية والنفسية
واالجتماعية وليس مجرد خلو الجسم من األمراض.

الصحة العامة2

هي علم وفن الوقاية من األمراض وإطالة الحياة
وتحسين جودتها من خالل مجهودات منظمة من
خالل األفراد والمجتمع والمنظمات داخل المجتمع.

التنوع الحيوي
أو األحيائي

التنوع في مختلف أبعاد الطبيعة الح ّية
هو عبارة عن
ّ
التنوع البيولوجي أيضًا
وأشكالها .ويمكن تعريف
ّ
بأ ّنه ذلك التفاعل الناشئ بين جميع الكائنات الح ّية
في وسط بيئي ما ،الذي يبدأ من الكائنات الدقيقة
وينتهي عند الكائنات الضخمة كالحيتان واألشجار
وغيرها .ويشمل ذلك كافة المناطق فوق سطح
األرض ومن بينها الصحاري والمحيطات واألنهار
والغابات.
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ـ ـثم يذكر الميسر أهمية التنوع
الحيوي بالنسبة للصحة التي تكمن
في أسباب عديدة منها:
1.يدعم التنوع البيولوجي التغذية
العالمية واألمن الغذائي ،حيث
معا
تعمل الماليين من األنواع ً
لتزويدها بمجموعة كبيرة من
الفواكه والخضروات والمنتجات
الحيوانية الضرورية لنظام غذائي
صحي ومتوازن لكنها معرضة
بشكل متزايد للتهديد.
مثال عن ذلك ،فقدت مصر ما
يقرب من  184ألف فدان من
األراضي الزراعية في ( 74،600هكتار)
عاما األخيرة،
في األربع وعشرين ً
منها ً 81
ألفا بعد ثورة يناير وتحولت
إلى مناطق حضرية ،ومتوقع أن
تصل إلى  215ألف فدان بحلول عام
.2030
حيث زادت مساحة المناطق
الحضرية في الدلتا من  755كم
 2في عام  1992إلى  1890كم2
في عام ( 2015يتم فقدان أراضي
خصبة للزراعة) مما يهدد األمن
الغذائي لمصر في المستقبل،
في حين زادت مساحة األراضي
ً
سابقا)
المستصلحة (كانت صحراء

من  24ألف كم 2في عام  1992إلى
 25ألف كم 2عام .2015
2.يساعد التنوع البيولوجي في
مكافحة األمراض ،وارتباط ارتفاع
معدالت التنوع البيولوجي بزيادة
صحة اإلنسان .فمثال ،النباتات
ضرورية لألدوية ،على سبيل المثال
 ٪25 ،من األدوية المستخدمة في
الطب الحديث مشتقة من نباتات
الغابات المطيرة بينما  ٪70من أدوية
السرطان هي منتجات طبيعية أو
اصطناعية مستوحاة من الطبيعة.
هذا يعني أنه في كل مرة ينقرض
فيها نوع ما ،نفقد دواء جديد
محتمل.
3.يرتبط التنوع البيولوجي الناتج
عن المناطق الطبيعية المحمية
بانخفاض حاالت المرض مثل مرض
اليم والمالريا.
4.حوالي  ٪60من األمراض المعدية
تنشأ من الحيوانات و  ٪70من
األمراض المعدية الناشئة تنشأ من
الحياة البرية .نظ ًرا ألن األنشطة
البشرية تتعدى على العالم
الطبيعي ،من خالل إزالة الغابات
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والتحضر ،فإننا نقوم بتقليل حجم
وعدد النظم البيئية .نتيجة لذلك،
تعيش الحيوانات في أماكن
متقاربة مع بعضها البعض ومع
ً
ظروفا مثالية
البشر مما يخلق
النتشار األمراض حيوانية المنشأ.
5.التنوع البيولوجي يحمينا :التنوع
البيولوجي يجعل األرض صالحة
للسكنً .
ايضا توفر النظم البيئية
حلوال
ذات التنوع البيولوجي
ً
قائمة على الطبيعة تحمينا من
الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات
والعواصف ،وتنقي مياهنا وتجدد
تربتنا.

المخرجات التعليمية:
عند االنتهاء من هذا النشاط يكون
على المشارك والمشاركة التوصل إلى
ًكال من:
ـ ـ زيادة الوعي عن ارتباط الصحة
العامة وجودة الحياة بالتنوع
الحيوي.
ـ ـالتشجيع على ربط الموضوعات
والمشروعات البيئية بالصحة
وجودة الحياة.
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الصحة العامة
وإدارة المخلفات

الصحة العامة وإدارة المخلفات
المدة 30 :دقيقة.
االدوات المستخدمة:
ـ ـكمبيوتر محمول /باوربوينت
ـ ـأو طباعة الصورة

المصطلح

الشرح:
ـ ـيبدأ الميسر بتقسيم المشاركين
والمشاركات إلى فرق من اثنان
ويطلب منهم مناقشة األماكن
التي يمرون بها وتحتوي على أكبر
قدر من المخلفات ،وتأثير هذه
المخلفات على حياتهم الشخصية
وحياة المجتمعات المحيطة بهذه
األماكن ،وما ان كان هناك بعض
االمراض التي يالحظون انتشارها
أو يعانون منها نتيجة وجود هذه
المخلفات.
ـ ـثم يطلب الميسر من المشاركين
والمشاركات اقتراح حلول للتغلب
على مشكلة المخلفات ألحد
األماكن التي يمرون بها.
ـ ـيطلب الميسر من مجموعتين أو
ثالثة بمشاركة نتيجة النقاش.
ـ ـيوضح الميسر أن إدارة المخلفات
ً
ارتباطا وثيق بسالمة الصحة
ترتبط
الجسدية والنفسية للمجتمعات.
التعريف

الصحة1

هي حالة من اكتمال السالمة الجسدية والنفسية
واالجتماعية وليس مجرد خلو الجسم من األمراض.

الصحة العامة2

هي علم وفن الوقاية من األمراض وإطالة الحياة
وتحسين جودتها من خالل مجهودات منظمة من
خالل األفراد والمجتمع والمنظمات داخل المجتمع.
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ـ ـوأن آثار سوء إدارة المخلفات كثيرة،
ً
وفقا لمؤسسة تيرفند الخيرية
وأنه
 ،Tearfundيموت ما بين  400ألف
ومليون شخص نتيجة سوء إدارة
هذه النفايات.

ـ ـثم يشارك الميسر ًكال من
المشاركين والمشاركات الصورة
معهم :
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ـ ـويوضح الميسر أن اآلثار قد تكون
مباشرة مثل انتشار الربو أو أمراض
الجهاز التنفسي نتيجة استنشاق
الدخان الناتج عن حرق القمامة ،أو
غير مباشرة مثل انتشار األمراض
المعدية بين األفراد في المساحات
المشتركة (المنازل).
ـ ـيشارك الميسر ببعض الحقائق عن
عالقة الصحة العامة بالمخلفات
فيما يلي:
 1.ما ال يقل عن ملياري شخص حول
العالم ال يجمعون قمامتها،
ويمكن أن تتراكم أكوام منها في
المجاري المائية ،مسببة التلوث ،أو
تتعفن في المناطق القريبة من
حيث يعيش الناس.
ووجد التقرير أن العيش بالقرب من
القمامة يضاعف من خطر اإلصابة
باإلسهال ،وهو سبب رئيسي للوفاة
في العالم النامي.
2.بقايا الطعام ونفايات المطبخ
تجذب الطيور والجرذان والذباب
وغيرها من الحيوانات إلى مقالب
القمامة ،تغذية الحيوانات من
المقالب قد تنقل األمراض إلى
البشر الذين يعيشون في الجوار.

3.تحتل مصر المركز السابع في
سوءا في
قائمة الدول األكثر
ً
ً
وفقا
إدارة النفايات البالستيكية،
للتقرير الذي ُنشر مؤخ ًرا في مجلة
 ،Scienceاستند التقرير إلى البيانات
التي تم جمعها في عام . 2010
4.تلوث الهواء الناجم عن سوء إدارة
المخلفات (وباالخص المخلفات
واالنبعاثات الناتجة من مصادر
الطاقة غير المتجددة) تعد من
أكثر العوامل المؤثرة سل ًبا على
الصحة حيث تشكل عامل خطورة
على ألمراض الضغط والقلب
وأمراض الجهاز التنفسي ،لذلك،
وألسباب أخرى ،قامت الحكومة
المصرية بوضع استراتيجية الطاقة
الكاملة والمستدامة حتى عام
 ،2035حيث تشكل مصادر الطاقة
المتجددة  %42من كهرباء مصر
بحلول نفس العام.
وتستطيع مصر بشكل واقعي
أن تصل إلى إنتاج  %53من إنتاج
الكهرباء من مصادر طاقة
متجددة بحلول عام . 2030
و %22من إنتاج الطاقة الكلي في
عام  2035بعد أن كانت تشكل
فقط  %5فقط في عام .2014
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المخرجات التعليمية:
عند االنتهاء من هذا النشاط يكون
على المشارك والمشاركة التوصل إلى
ًكال من:
ـ ـزيادة الوعي عن ارتباط الصحة
العامة بالمخلفات.
ـ ـالتشجيع على الربط بين صحة
ونظافة المجتمعات بجودة
حياتهم الشخصية.
ـ ـالتشجيع على التفكير في
حلول لمشكلة المخلفات في
محيطهم.
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الصحة العامة
والطاقة النظيفة

الصحة العامة والطاقة النظيفة
المدة :
األدوات المستخدمة:
الشرح:
ـ ـيبدأ الميسر النقاش حول ما إن
كانت هناك عالقة بين الطاقة
والصحة العامة.
ـ ـثم يشارك التالي مع المشاركين
والمشاركات:
«وصلت حصة الطاقة المتجددة
في مزيج الطاقة العالمي إلى %17.3
من االستهالك النهائي للطاقة في
 2017وينمو استهالك أنواع الطاقة
المتجددة بمعدل أسرع من استهالك
الطاقة العالمي ،وقد حدث معظم
النمو في استهالك الطاقة المتجددة
في قطاع الكهرباء ،بفضل التوسع
السريع في استخدام طاقة الرياح
والطاقة الشمسية الذي ساعد
عليه الدعم المتواصل على صعيد
السياسات وتناقص التكاليف .وفي
الوقت نفسه ،تتراجع وتيرة استخدام
الطاقة المتجددة في التدفئة
والنقل».

ولكن على الرغم من أنها تعزز الصحة
وتدعمها بعدة طرق ،إال أن جميع
أشكال استخدام الطاقة لها عواقب
سلبية.
منذ العصور المبكرة ،أوضحت
التطورات التقنية في استخدام
الطاقة ،من الحرائق المفتوحة (التي
حرقت األشخاص والممتلكات) إلى
المحركات البخارية (التي انفجرت)،
كما أن التعرض المكثف للطاقة
يمكن أن يكون خطي ًرا.
لكن اآلثار الصحية السلبية للطاقة
ال تقتصر على إصابة الناس من خالل
الوسائل الميكانيكية والفيزيائية
المباشرة.
بدءا من
فطوال دورة حياة الطاقةً ،
تجميع الوقود األولى إلى إنتاج الطاقة
وحتى التخلص من النفايات.
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على الرغم من أن الطاقة ضرورية
لرفاهية اإلنسان ،فإن أنظمة الطاقة
تساهم بشكل كبير في العبء
العالمي للمرض.
ً
وفقا لدراسة العبء العالمي لألمراض
 ،2010كان ( )HAPالناتج عن الوقود
الصلب مسؤو ً
ال عن  3.5مليون حالة
وفاة مبكرة في عام  ،2010وكان تلوث
الهواء العام الخارجي الذي يحتوي
على مكون كبير من الطاقة ،مسؤو ً
ال
عن  3.1مليون حالة وفاة مبكرة في
نفس العام .
من المحتمل أن يضيف الدور غير
المباشر للطاقة في التلوث بالرصاص
والمخاطر المهنية  ٪20-10أخرى إلى
هذه األرقام ،كما أن إدراج حوادث
المرور على الطرق ودور الطاقة في
الخمول البدني سيضاعف هذه القيم
تقري ًبا.
نظ ًرا لعدم اليقين في مثل هذه
الحسابات ،فإن التأثيرات المباشرة
ألنظمة الطاقة وحدها تتجاوز التأثير
الصحي العالمي لمعظم عوامل
الخطر األخرى باستثناء سوء التغذية،
مما ينافس اآلثار العالمية للتبغ
والكحول وارتفاع ضغط الدم .يأتي

الجزء األكبر من التأثير المباشر من
سوء إدارة احتراق الوقود.
ولهذا تكمن خطورة التأثيرات الصحية
للوقود األحفوري ،من التعدين إلى
النقل إلى االحتراق إلى إدارة النفايات
والتي تظهر على النطاقات المكانية
المحلية والعالمية ،سواء القريبة
منها أو البعيدة ،في الوقت نفسه
وبعد فترة كبيرة ،في حين أن مصادر
الطاقة األخرى ،مثل الطاقة النووية ،
تحمل بعض المخاطر ً
أيضا.
على الرغم من صعوبة المقارنة
الكمية لمخاطر الطاقة الرئيسية
بسبب احتمال وقوع كوارث ذات
احتمالية منخفضة وعواقب عالية.
من المرجح أن تكون اآلثار الصحية
لمعظم مصادر الطاقة الجديدة
والمتجددة أصغر بكثير ،ولكن يجب
توخي الحذر للتأكد من إدارة مصادر
الطاقة هذه بعناية.
وتمثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية
مصدرين رئيسيين للطاقة المتجددة
في مصر ،وتمد طاقة الرياح مصر
في خليج السويس وشرق وغرب
النيل بـ %2من طاقة مصر الكهربائية
في عام  ،2015وتتوسع مصر في
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استخدام الطاقة الشمسية بزيادة
إنتاج محطة الكريمات وإنشاء محطة
بنبان الشمسية في أسوان (األكبر في
العالم).

المخرجات التعليمية:
عند االنتهاء من هذا النشاط يكون
على المشارك والمشاركة التوصل إلى
ًكال من:
ـ ـالقدرة على الربط بين مصادر
الطاقة والصحة العامة.
ـ ـان كل أشكال الطاقة تؤثر بشكل
ما على الصحة.
ـ ـضرورة حساب تأثير مختلف أشكال
الطاقة على القطاعات المختلفة.
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الصحة والطعام
والماء والزراعة

الصحة والطعام والماء والزراعة
المدة 20 :دقيقة.
األدوات المستخدمة:
ـ ـلينك اللعبة  /طباعة الورق الالزم
للعبة.
الشرح:
ـ ـيبدأ الميسر بسؤال المشاركين
والمشاركات عن كيفية ارتباط
الزراعة بالصحة ،ثم يؤكد فكرة أن
ً
فمثال:
الزراعة تؤثر وتتأثر بالصحة
1.الزراعة ضرورية لصحة جيدة :فهي
تنتج الغذاء واأللياف والمواد الالزمة
للمأوى في العديد من البلدان ،هي
ً
أيضا مصدر مهم لكسب العيش
بين الفقراء.
2.تربط الزراعة بسوء الصحة :بما
في ذلك سوء التغذية والمالريا
واألمراض المنقولة عن طريق
األغذية وفيروس نقص المناعة
البشرية  /متالزمة نقص المناعة
المكتسب (اإليدز) واألمراض
المرتبطة بالثروة الحيوانية
واألمراض المزمنة واعتالل الصحة
المهنية.

3.تؤثر الصحة ً
أيضا على الزراعة :تؤثر
الحالة الصحية للناس على الطلب
على المخرجات الزراعية وفي
المجتمعات الزراعيةً ،
أيضا يقلل
سوء الصحة من أداء العمل ويقلل
الدخل واإلنتاجية ويؤدي إلى تدهور
الصحة بشكل عام.
ـ ـثم يشارك الميسر لينك للعبة
الكلمات المتقاطعة (insert the
 )linkويطلب من المشاركين
والمشاركات حل اللعبة فى
 5دقائق ،على أن يكون الفائز هو
الشخص القادر على حل أكبر عدد
من األلغاز في أقل وقت.
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ـ ـيوضح الميسر إن التأثيرات التي تم
حلها في اللعبة هي بعض تأثيرات
المبيدات على الصحة حيث:
ـ

ـ

ـ

ـ

ـتشكل المبيدات خطورة
على العاملين على تصنيعها
والقائمين على نقلها وعلى
المزارعين والمستهلكين.
ـ لذلك ،يجب توخي الحيطة
والحذر تجاه ما تحدثه
المبيدات من أذى لإلنسان
كالتسمم أو التشويه أو
المرض ،كمرض السرطان.
ـالتسمم الحاد :الجدير بالذكر،
أن تحديد أعراض اإلصابة
بالتسمم الحاد الناجم عن
المبيدات ليس باألمر السهل،
إذ أن تلك األعراض تشبه
األعراض العامة التي تعتري
اإلنسان في حياته اليومية
(صداع ،غثيان ،تشنجات وما
إلى أخره).
ـالتسمم الجلدي :يصاب به
العامل بطرق عديدة أثناء
جمع أوراق النبات الملوث
بالمبيدات أو اإلحتكاك بها
أثناء جني المحصول أو خدمة
األشجار .لذلكُ ،ينصح العمال

بعدم دخول المناطق التي
تمت معا َلجتها بالمبيدات
الكيميائية لفترة زمنية معينة.
ـ ـتأثيرات سرطانية :إن العديد
من الكيميائيات الزراعية
لها تأثيرات سرطانية على
اإلنسان كمركبات الزرنيخ
التي ثبت علميًا تسببها بداء
سرطان الكبد والجلد ،ومركب
ستخدم
الم
َ
«االمينوتر أيازول»ُ ،
في مكافحة بعض األعشاب
في مزارع الذرة والفواكه
يسبب سرطان الغدة الدرقية.
ـ ـ وهناك العديد من المركبات
مثل “ ”DDTو”األندرين”
و”الديلدرين” التي لها مقدرة
على إحداث السرطان.
ـ ـتأثيرات جانبية :كإحداث
التشوهات الخلقية واألورام،
باإلضافة إلى التسمم المزمن
نتيجة تراكم المبيدات في
الجسم بكميات قليلة وعلى
فترات طويلة.
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شلل الرعاش:
من أحدث هذه الدراسات دراسة
مصرية أجراها فريق من جامعة
المنصورة بالتعاون مع جامعة ميونيخ
في ألمانيا ،أواخر العام الماضي ،أكدت
التعرض المفرط للمبيدات الحشرية
أن
ُّ
يزيد من خطر إصابة المزارعين بمرض
الشلل الرعاش.
وكشفت عن وجود جين ()BCHE
الذي يزيد من فرص اإلصابة بالمرض
لدى األشخاص الذين يتعرضون
للمبيدات الحشرية.
الفشل الكلوي والكبدي:
في حين كشفت رسالة ماجستير
بعنوان « المبيدات الزراعية وأثرها
على الصحة في محافظات غزة»عن
َت ُ
عاظم خطر إصابة المزارعين بعدد
من األمراض ،منها الفشل الكلوي
والكبدي وأمراض الجهاز العصبي
واألورام السرطانية وذلك نتيجة
اإلفراط في استخدام المبيدات
التعرض .وأثبتت
الحشرية وطول مدة
ُّ
الدراسة وجود ارتباط بين المستوى
التعليمي للمزارع وكيفية تحديده
الجرعة المطلوبة من المبيد ،وأنه كلما

زاد مستواه التعليمي زادت كفاءته
في تحديد الجرعة دون إفراط.
تأثي ٌر على األجنة والخصوبة:
عددا من المبيدات
أشارت إلى أن هناك
ً
وعددا آخر تسبب
له تأثي ٌر على األجنة،
ً
في ظهور أورام في حيوانات التجارب،
وعددا آخر يؤثر سل ًبا على الوظائف
ً
الفسيولوجية واألعضاء الداخلية في
جسم اإلنسان ،ومبيدات تؤثر على
الخصوبة وتسبب العقم.
سرطانات الرئة والبروستاتا:
التعرض
كشفت الدراسات المتوالية أن
ُّ
المتزايد للمبيدات الحشرية يؤدي
إلى ارتفاع معدالت إصابة المزارعين
بأمراض مثل سرطان البروستاتا والرئة
والسكري والشلل الرعاش والغدة
الدرقية والورم النخاعي المتعدد
بشكل ملحوظ .وكشفت واحدة من
الدراسات االرتباط بين ارتداء القفازات
الواقية وااللتزام بالممارسات الصحية
وانخفاض نسب اإلصابة بمرض الشلل
ً
وفقا ألحدث
الرعاش بين المزارعين،
تقرير للمشروع.
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هناك آثار أخرى للزراعة على الصحة،
لكن هذه المرة على الصحة النفسية:
حيث يمثل مجال الزراعة  %28من
إجمالي الوظائف و %55من إجمالي
العمل في صعيد مصر ،لكن أغلب
العمل يتم عن طريق مزارع صغيرة
ً
طرقا تقليدية ال تتالئم مع
تستخدم
المعايير الدولية.
يمثل نقص مساحة األراضي الزراعية
تهديدا باحتمالية زيادة نسبة البطالة
ً
أو الشعور الدائم بالقلق من فقدان
الوظيفة.

المخرجات التعليمية:
عند االنتهاء من هذا النشاط يكون
على المشارك والمشاركة التوصل إلى
ًكال من:
ـ ـمعرفة العالقات المختلفة بين
الصحة والزراعة.
ـ ـالتعرف على بعض االضرار التى
تسببها الممارسات الزراعية على
الصحة العامة.
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الصحة والماء

الصحة والماء
االمدة 15 :دقيقة.
األدوات المستخدمة :اليوجد.
الشرح:
ـ ـيسأل الميسر المشاركين
والمشاركات عن مواقف قد
شعروا فيها بأهمية المياه في
حياتهم ،ثم يوضح أن أي تغيير
يحدث للمياه يؤثر على الصحة
بشكل مباشر (مثل مياه الشرب) ،أو
غير مباشر (مثل الصرف).
ـ ـوأن جودة المياه لها تأثير كبير
على الصحة العامة ،على
وجه الخصوص جودة المياه
الميكروبيولوجية مهمة في
الوقاية من اعتالل الصحة.
ـ ـمن المحتمل أن الميكروبيولوجية
الفقيرة قد تؤدي إلى تفشي
األمراض المعدية المتعلقة بالمياه
وقد تسبب خطورة حدوث األوبئة.
تعتبر جودة المياه الكيميائية
بشكل عام ذات أهمية أقل حيث
أن التأثير على الصحة يميل إلى أن
يكون اآلثار المزمنة طويلة

األمد والوقت متاح التخاذ إجراءات
عالجية.
ـ ـقد تكون التأثيرات الحادة التي تمت
مواجهتها حيث حدث تلوث كبير
أو حيث توجد مستويات من مواد
كيميائية معينة عالية من المصادر
الطبيعية مثل الفلوريد ،أو المصادر
البشرية مثل النترات.
ـ ـإن ضعف الوصول إلى المياه
النظيفة والصرف الصحي إضافة
إلى سوء حال النظافة تساهم
جميعها في انتشار األمراض التي
تؤثر سلبًا وبشكل كبير على صحة
األطفال وتغذيتهم.
ـ ـ يعد اإلسهال السبب الرئيسي
الثاني لوفيات األطفال دون
الخامسة في مصر .وترجع
معظم حاالت الوفاة المرتبطة
باإلسهال إلى الجفاف وفقدان
كمية كبيرة من المياه والسوائل
وتشير اإلحصاءات إلى وفاة ما بين
 ٣٥٠٠إلى  ٤آالف طفل سنويًا بسبب
اإلسهال.

25

لالطالع:
«توسعت تغطية البنية التحتية للمياه
في مصر بصورة جوهرية خالل
العقود األخيرة .ففي  ،٢٠١٤حصل ٪٩١
من المصريين على المياه التي تصل
مباشرة إلى مساكنهم .ومع ذلك،
فبرغم انتشار واستقرار الوصول للمياه
في المناطق الحضرية ،التزال أعداد
كبيرة من المساكن غير موصولة
بالمياه في المناطق الريفية وفي
المناطق العشوائية بالحضر٧.٣ .
مليون شخص محرومون من الوصول
لمياه شرب نقية ،منهم  ٥.٨مليون
شخص في المناطق الريفية ،و١.٥
مليون شخص في المناطق الحضرية
الفقيرة.
ويعيش في المناطق الريفية حوالي
 ٪١٢من السكان في مساكن غير
موصولة بمنظومة مياه الشرب .وفي
المناطق الحضرية ال تتصل مساكن
 ٪٤من السكان بالمياه ،خاصة في
المناطق الفقيرة وغير الرسمية
(العشوائية) .في المناطق الحضرية
العشوائية ،ال يتمتع سوى  ٪٧٧من
األسر بوصالت مياه إلى منازلهم ،وفي
كثير من الحاالت فإن هذه التوصيالت

غير قانونية (بال عدادات مياه).
وفيما يتعلق بالصرف الصحي
في مصر ،فإن  ٨.٤مليون شخص
محرومون من الوصول إلى شبكة
صرف صحي محسنة في المناطق
الريفية .وبشكل عام ،نجد أن  ٪١٠من
المصريين لم يستفيدوا من الوصول
إلى شبكة صرف صحي حديثة ،مع
تفاوتات ملحوظة جغراف ًيا واجتماع ًيا
واقتصاد ًيا في .٢٠١٤
بلغت نسبة السكان الذين ال يحصلون
كاف في
على خدمات صرف صحي
ٍ
المناطق الريفية حوالي  ٪١٥في ،٢٠١٤
وذلك مقارنة بحوالي  ٪١في مساكن
المناطق الحضرية.
لدى  ٪٩٦من األسر المصرية مكان
لغسل اليدين ،بال فروقات جوهرية بين
األسر الحضرية والريفية ،على الرغم
من أن  ٪١٣من األسر الريفية ال تستخدم
الصابون أو أي منظفات أخرى.
وبخصوص المياه والصرف الصحي
والنظافة في المدارس ،تشير أحدث
اإلحصاءات إلى أن  ٪٩٨من المدارس
في المناطق الحضرية بها وصالت
لمياه نظيفة ،مقابل  ٪٨٤في المناطق
الريفية.
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المخرجات التعليمية:
عند االنتهاء من هذا النشاط يكون
على المشارك والمشاركة التوصل إلى
ًكال من:
ـ ـالتعرف على اآلثار المباشرة والغير
مباشرة لتغير أو سوء إدارة المياه.
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الصحة والطعام

الصحة والطعام
المدة  15 :دقيقة.
األدوات المستخدمة:
ـ ـطباعة أو عرض الصور.
الشرح:
ـ ـيعرض الميسر بعض الصور ويطلب
من المشاركين والمشاركات اختيار
ما يفضلونه ،عرض اختياراتهم
وما الفائدة أو الضرر المتوقع على
صحتهم من هذا االختيار.

ـ ـتعتبر «التغذية الجيدة» أساسية
لحياة منتجة ،ولكن سوء التغذية
في الوقت الحالي يمثل مشكلة
صحية عامة في جميع أنحاء
العالم .تشير التقديرات إلى أنه
بحلول عام  ،2020ستكون األمراض
المزمنة غير المعدية والتي يرتبط
معظمها بسوء التغذية ،مسؤولة
عن ثلثي العبء العالمي للمرض
[.]9

ـ ـيشرح الميسر أن الغذاء والتغذية
ً
ً
وثيقا بالصحة حيث
ارتباطا
يرتبطوا
يعتبر كل من الغذاء والتغذية من
مسائل الصحة العامة .في الواقع،
فإن أحد االهتمامات الرئيسية
للصحة العامة يشمل الوصول إلى
الحد األدنى من الغذاء الضروري
والكافي من ناحية التغذية.
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ـ ـ ُيقصد «سوء التغذية» أو «نقص
التغذية» ،بأنه نتيجة عدم كفاية
تناول الطعام والمغذيات أو
عرف بأنه
اإلفراط في التغذية ،و ُي َّ
اإلفراط في استهالك الطعام و /أو
المغذيات بحيث يمكن أن تحدث
آثار طبية ضارة.
ـ ـفي البلدان الصناعية ،ترتبط
األسباب الرئيسة للمرضة والوفيات
بأمراض القلب واألوعية الدموية،
واضطرابات التمثيل الغذائي
باالخص داء السكري من النوع
الثاني وأنواع معينة من السرطان
كسرطان القولون والمستقيم
وزيادة الوزن والسمنة التي ترتبط
بدورها باإلفراط في التغذية [.]10
ـ ـعالوة على ذلك في الدول الفقيرة،
على الرغم من أن نقص التغذية
هو أهم سبب للمراضة والوفيات
[ ،]11هناك ً
أيضا دليل على أن انتشار
زيادة الوزن والسمنة آخذ في
االزدياد بسبب حقيقة أن الناس
يميلون إلى استهالك أغذية بأسعار
معقولة ولكن عالية السعرات
الحرارية :ما يسمى «األطعمة
السريعة».

ـ ـ وبالتالي ،في الوقت الحالي ،تعتبر
السمنة ً
أيضا عالمة على الفقر
في الدول الفقيرة مثل البرازيل
والمكسيك [.]9
ـ ـعلى الرغم من إبراز التوصيات
الخاصة بالتغذية الصحية من
خالل إرشادات التغذية المختلفة،
فإن اعتماد هذه اإلرشادات بشكل
روتيني في الحياة اليومية ليس
دائما ،ليس فقط
باألمر سهل
ً
في البلدان الفقيرة ،حيث الموارد
المالية محدودة ولكن ً
أيضا في
ثراء ،حيث ضيق
البلدان األكثر ً
الوقت في ذلك قد يؤثر في
اكتساب الطعام على خيارات
الطعام [.]7
ـ ـوبالتالي ،إذا كانت صحتنا تعتمد
بشكل أساسي على عادات
وخيارات األكل ،فيجب أن نفهم أن
كمية الطعام ونوعية التغذية هي
التي تؤثر على صحتنا .في الواقع،
تتضمن التغذية إعطاء الجسم ما
يحتاجه ،وليس فقط ما نود تناوله.
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مثال عن ذلك:

لالطالع:

ـ ـإن تأثير سوء التغذية على صحة
األطفال وعلى رأس المال البشري
واالقتصادي على مستوى البالد هو
أمر مثبت وموثق .فسوء التغذية
يشكل  %35من عبء األمراض
بين األطفال الذين تقل أعمارهم
عن خمس سنوات ،ويؤدي ضعف
التغذية في سن مبكرة إلى
ضعف االستعداد الدراسي واألداء
مما ينتج عنه قضاء سنوات أقل
في المدارس وانخفاض معدالت
التحصيل الدراسى.
ـ ـأما التقزم وفقر الدم يؤديان إلى
انخفاض االنتاجية في األعمال
مجهودا جسد ًيا.
التي تتطلب
ً
ويتحول األطفال المتقزمين إلى
بالغين متقزمين تقل إنتاجيتهم
بنسبة تتراوح ما بين  % 6- 2عن
البالغين ذوي الطول العادي،
وتشير التقديرات إلى أن االنخفاض
بنسبة  % 1في طول البالغين يعادل
ً
انخفاضا بنسبة  % 1.4في اإلنتاجية.
ـ ـتتراوح نسبة انتشار زيادة الوزن أو
السمنة في مصر وعدد من دول
الشرق األوسط بين %86 - %74
للنساء و %77 - %69للرجال.

طورت منظمة األمم المتحدة لألغذية
والزراعة (الفاو) ووزارة الزراعة واإلصالح
مشروعا ،أطلقت عليه أسم
الزراعي
ً
«تحسين األمن الغذائي والتغذية في
مصر باستهداف النساء والشباب» تم
خالله دمج الوعي التغذوي مع اإلنتاج
الغذائي وأنشطة توليد الدخل.
ويهدف المشروع إلى مساعدة
الحكومة المصرية على خلق بيئة
آمنة غذائ ًيا يتمكن خاللها النساء
والشباب من الحصول على الغذاء
الكافي والمتنوع من مصادر حيوانية
ومن الخضروات وتزويدهم بالمعرفة
والمهارات الضرورية في استخدام
الغذاء واتباع أنظمة غذائية كافية.
ويتم تطبيق المشروع في خمس
محافظات هي أسيوط وأسوان وبني
سويف والفيوم وسوهاج.
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يشكل النظام الغذائي العالمي
الحالي ً
تهديدا على صحة الناس
أيضا
ً
والكوكب :الزراعة تستهلك نحو %70
من المياه المستخدمة وتتسبب في
مستويات غير مستدامة من التلوث
والنفايات.
كما أن المخاطر المرتبطة بالنظم
الغذائية السيئة هي ً
أيضا السبب
الرئيسي للوفاة في جميع أنحاء
العالم .فهناك الماليين من البشر
الذين ال يتناولون ما يكفي من
أنواعا خاطئة
الطعام أو يتناولون
ً
منه ،مما يتسبب في عبء مزدوج
لسوء التغذية األمر الذي قد يؤدي إلى
اإلصابة باألمراض واألزمات الصحية.
وقد توصل تقرير صادر عام  2018إلى
أن العدد المطلق للجوعى والمصابين
بسوء التغذية قد ازداد إلى قرابة 821
مليون شخص عام  ،2017بعد أن بلغ
حوالي  804ماليين شخص عام .2016
وتشهد السمنة بين صفوف البالغين
تزايدا هي األخرى ،ففي عام  ،2017كان
ً
واحد من بين كل ثمانية بالغين أو ما
يزيد على  672مليون شخص يعاني
من السمنة.

ترتبط السلطات الجاهزة لألكل
( )RTEعلى وجه الخصوص بمسببات
األمراض المنقولة بالغذاء [ ]4،5وهناك
دليل على أنها قد تكون متورطة
في نقل مقاومة المضادات الحيوية
للبكتيريا.
المخرجات التعليمية:
عند االنتهاء من هذا النشاط يكون
على المشارك والمشاركة التوصل إلى
ًكال من:
ـ ـالتعرف على التغذية الجيدة وسوء
التغذية.
ـ ـالتعرف على مشاكل الصحة
المرتبطة بالتغذية لست مرتبطة
بتقدم الدول.
ـ ـاعتماد صحتنا بشكل أساسي على
عادات وخيارات األكل.
أطنان من األطعمة ُمهدرة وآالف
األفواه جوعى
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التغير المناخي والصحة

التغير المناخي والصحة

الشرح:

المدة  75 - 60 :دقيقة.

ـ ـيبدأ الميسر بسؤال المشاركين
والمشاركات عن خليفتهم عن
مفاهيم الصحة والصحة العامة
وصحة الكوكب والصحة البيئية
والمحددات االجتماعية للصحة
وتوضيح هذه المفاهيم لهم
ً
طبقا لتعريفات منظمة الصحة
العالمية.
ـ ـثم يقوم الميسر في ضوء تلك
المفاهيم باستعراض دراستي
حالة حرائق الغابات في أستراليا
واآلثار المتوقعة للتغير المناخي
في مصر ،كي يتسنى للمشاركين
والمشاركات استنباط عالقة التغير
المناخي بالصحة.
ـ ـ ثم يستعرض الميسر هذه
التأثيرات والفوائد المحتملة إذا
استغلينا الوضع الحالي بشكل
جيد.

الهدف:
زيادة وعي المشاركين والمشاركات
خاصا التغير
عن ارتباط التغيرات البيئية
ً
المناخي بصحة اإلنسان.

1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
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المصطلح

التعريف

الصحة1

هي حالة من اكتمال السالمة الجسدية والنفسية
واالجتماعية وليس مجرد خلو الجسم من األمراض.

الصحة العامة2

هي علم وفن الوقاية من األمراض وإطالة الحياة
وتحسين جودتها من خالل مجهودات منظمة من
خالل األفراد والمجتمع والمنظمات داخل المجتمع.

الصحة الدولية3

الصحة العالمية3

هي اهتمام دولة ما بمشكلة تتعلق بالصحة
العامة في دولة أخرى (مثل أن تقوم دولة صديقة
بمساعدة دولة أخرى تعاني من تفشي وباء الكوليرا).
هي اهتمام مؤسسات الصحة العامة في الدول
والمؤسسات العالمية بالمشكالت التي تهدد
صحة البشر في العالم أجمع (مثل مشكلة التغير
المناخي).

صحة الكوكب4

هو مصطلح يشير إلى صحة الحضارة اإلنسانية وحالة
األنظمة الطبيعية التي تعتمد عليها صحتنا.

لمحددات االجتماعية
للصحة5

هو مصطلح يشير إلى الظروف االجتماعية والبيئية
التي يولد وينمو ويعيش ويعمل ويشيخ فيها األفراد
والتي تؤثر إيجا ًبا أو سل ًبا على صحتهم.

الصحة البيئية6

هي علم وممارسات منع اإلصابات واألمراض البشرية
وتعزيز سالمة البشر من خالل:
ـ ـتحديد وتقييم الموارد البيئية الضارة.
ـ ـتقليل التعرض لعوامل بيولوجية أو كيميائية أو
جسدية ضارة في الهواء والماء والتربة والطعام
وغيرها من األوساط البيئية التي يمكن أن تؤثر
سل ًبا على صحة اإلنسان.
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1. https://www.who.int/about/
who-we-are/frequently-askedquestions
2. https://www.cdcfoundation.
org/what-public-health
3. https://www.globalhealthnow.
org/09-2017/whats-differenceglobal-health-defined
4. https://unfccc.int/climateaction/momentum-for-change/
planetary-health
5. IFMSA. (2016, Feb). Training
Manual on Climate & Health.
Retrieved from https://
ifmsa.org/wp-content/
uploads/03/2017/Final-IFMSAClimate-and-health-trainingManual2016-.pdf.
6. https://www.neha.org/
about-neha/definitionsenvironmental-health
مصطلحات يمكن تعريفها أو غض
النظر عنها ،على حسب طبيعة
المشاركين ومدى استيعابهم
للمفاهيم السابقة.

مثال حرائق الغابات األسترالية
والتأثيرات المناخية المتوقعة في
مصر في المستقبل:
حرائق الغابات األسترالية:
ـ ـيسأل الميسر المشاركين
والمشاركات عن ما يعرفونه
عن حرائق الغابات في أستراليا
وخصوصا موسم الحرائق األخير
ً
ثم يقوم بسرد بعض الحقائق عنه:
ـ

ـ
ـ

ـ
ـ

ـ

ـبدأت الحرائق في موسم 2020/2019
في سبتمبر  2019واستمرت حتى
يناير .2020
شخصا
ـ ُتوفي ما يقرب من عشرين
ً
منهم ثمانية رجال إطفاء.
ـما يقرب من  10.7مليون هكتار
فقدوا نتيجة الحرائق ( 26مليون
فدان من الغابات).
ـفقدان ما يقرب من  2210منز ًلا.
ـتقدر الخسائر في الحيوانات 800
مليون حيوان بري إما باالحتراق
المباشر حتى الموت أو تعرضها
لالفتراس أو لنقص الموارد
الغذائية.
ـتم إطالق حوالي  305مليون طن
من ثاني أكسيد الكربون في
الغالف الجوي.
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ـ ـتستطيع الغابات أن تمتص هذه
الكمية مرة أخرى بعد نموها ،لكن
يهدد ازدياد معدل الجفاف قدرة
الغابات على النمو من جديد مما
يزيد احتمالية بقاء هذه الغازات في
الجو والمساهمة في زيادة معدل
االحتباس الحراري.
ـ ـيمكننا أن نقول إن هذا يمثل
دائرة إيجابية من التغذية الراجعة
حيث يزيد االحتباس الحراري وآثاره
من معدل وشدة حرائق الغابات
وتقوم هذه الحرائق بدورها من
زيادة االحتباس الحراري.
ـ ـترجع هذه الحرائق إلى أسباب عدة
وتحدث كل عام في المناطق
الجافة لكن هذا الموسم من
حرائق الغابات أكثر شدة وخطورة
بسبب زيادة معدل الجفاف
وارتفاع درجات الحرارة بسبب التغير
المناخي مما يطيل من وقت
الحرائق وبالتالي زيادة الخسائر
ويصعب من إطفائها

األهمية الصحية البيئة والتغير
المناخي:
ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـترتبط  %24من الوفيات في العالم
كله بالبيئة وهو ما يقارب حوالي
 13.7مليون وفاة سنو ًيا.
ـيعد تلوث الهواء (بسبب االنبعاثات
الكربونية وغيرها) وقلة النشاط
البدني من عوامل الخطورة
المساهمة في زيادة نسبة العديد
وخاصا أمراض القلب
من األمراض
ً
واألوعية الدموية وأمراض الجهاز
التنفسي مما ينذر بزيادة تتراوح بين
 1000إلى  4300حالة من حاالت الوفاة
المبكرة بحلول عام .2050
ـيساهم التغير المناخي في ارتفاع
متوسط درجة حرارة الجو مما
يزيد من بقاء مسببات الحساسية
في الجو مما يزيد من مشكلة
مرض الربو حيث يعاني حوالي 60
مليون مواطن أمريكي من هذه
المشكلة الصحية.
ـيزيد التغير المناخي من الجفاف
في الجو مما يزيد احتمالية حدوث
حرائق الغابات والتي بدورها
تساهم في زيادة تلوث الهواء.
ـارتفاع متوسط درجة حرارة
الجو تؤدي إلى زيادة معدل
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ـ

ـ

ـ

ـ

الموجات الحارة وبالتالي زيادة
المشاكل الصحية المرتبطة بها
مثل الوفيات الناتجة من ضربات
الشمس ،وكذلك يزيد من خطورة
جلطات القلب والمخ واألوعية
الدموية وزيادة مدة بقاء المرضى
في المستشفيات ولهذا التأثير
األقتصادي يستنزف الموارد
االقتصادية المحدودة المتعلقة
بالصحة.
ـتساهم زيادة درجة الحرارة في
زيادة معدل تبخر المياه من
المسطحات المائية ،مما يزيد من
معدل سقوط األمطار في بعض
المناطق وبالتالي خطر الفيضانات.
ـ حيث تؤدي الفيضانات إلى وفاة
األشخاص بشكل مباشر ،أو تدمير
المنازل وبالتالي وجود األشخاص
لفترة في مالجئ عادة ما تكون
غير صحية ويزيد خطر اإلصابة
وخاصا التنفسية
باألمراض المعدية
ً
منها.
ـ ً
أيضا تقليل مساحة األرض الزراعية
والخطر على األمن الغذائي
أراض زراعية
إذا غزت الفيضانات
ٍ
وبالتالي انتشار أمراض سوء التغذية
مستقب ًلا.
ـتساعد ارتفاع درجات الحرارة على

زيادة المساحة الجغرافية التي
تنتشر فيها الحشرات وبالتالي زيادة
انتشار أمراض المناطق الحارة.
ـ ـيؤثر التغير المناخي والتغيرات
المتوقعة الناتجة عنه أو زيادة
معدل الكوارث البيئية إلى زيادة
انتشار األمراض النفسية المتعلقة
بالضغط العصبي مثل القلق
واالكتئاب واضطراب ما بعد
الصدمة.
https://www.cdc.gov/
climateandhealth/effects/default.
htm
للحصول على بيانات إضافية ومزيد
من التوضيح للنقاط السابقة  ،يمكنك
زيارة هذا الرابط.
في نهاية مناقشة تأثير التغير
المناخي على الصحة ،يربط الميسر
تأثيرات حرائق الغابات على الحيوانات
البرية بالتأثيرات المتوقع حدوثها على
ً
آخذا مصر كمثال.
البشر
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التأثيرات المحتملة للتغير المناخي
على مصر:
يعرض الميسر خريطة مصر ويسأل
المشاركين عن معلوماتهم عن
مساحة الدلتا وعدد سكانها ومدى
أهميتها كأحد األقاليم المصرية.

ثم يستعرض الميسر صورة المحددات
االجتماعية للصحة ويتناقش مع
المشاركين والمشاركات في وضع
المجتمع المصري وأين يقفون في
كل نقطة من تلك المحددات؟ وكيف
يتفاعل التغير المناخي مع تلك
المحددات وبالتالي ما هي التأثيرات
المتوقع حدوثها في مصر؟

للحصول على صورة عالية الدقة
اضغط على الصورة
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اآلثار المتوقعة في مصر:
ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـتبلغ مساحة الدلتا في مصر
حوالي  12.357كم 2ويقدر عدد
سكانها بحوالي  20مليون نسمة.
ـيقع  1.800كم 2من األراضي
الصالحة للزراعة تحت تهديد الغرق
إذا ارتفع مستوى سطح البحر
بمقدار نصف متر( .يذكر إن مستوى
سطح البحر المتوسط يرتفع
بمقدار  3مم سنو ًيا كما تنخفض
مستوى التربة في شمال الدلتا
بمقدار  8مم سنو ًيا).
ـنتيجة ذلك االرتفاع تتسرب كميات
أكبر من مياه البحر في التربة وتزيد
ملوحتها وتقل إنتاجيتها الزراعية
من المحاصيل مما يهدد األمن
الغذائي.
ـتقدر الخسائر االقتصادية
المتوقعة نتيجة ذلك بـ 35مليار
دوالر وفقدان حوالي  195.000فرصة
عمل.
ـفقدان  2مليون مواطن من سكان
الدلتا منازلهم مما يزيد من
مشكلة المساكن الصحية.
ـالمشكلة الكبرى هي عدم القدرة
على التنبؤ بما سيحدث لمستوى
مياه النيل ،حيث توجد نظريتان:

1.زيادة مياه النيل بنسبة تصل إلى
 %30نتيجة زيادة األمطار وغزارتها
في دولة المنبع نتيجة ارتفاع درجة
الحرارة وزيادة نسبة تبخر المياه،
قد يتلو ذلك بحدوث العديد من
الفيضانات والتي لن تسلم مصر
منها حيث تتناثر الشكوك حول
مدى تحمل السد العالي نفسه
لهذا القدر الكبير من المياه.
2.انخفاض منسوب النيل بنسبة تصل
إلى  %70بسبب زيادة الجفاف الناتج
من التغير المناخي ،ويعقد من
تلك المشكلة بناء سد النهضة في
دولة المنبع.
تنذر تلك التوقعات بتفاقم مشكلة
نقص المياه النقية المتوفرة ،كذلك
نقص المياه الالزمة للزراعة وبالتالي
تهديد األمن الغذائي ويفاقم من
هذه المشكالت ،زيادة عدد السكان
والمتوقع أن يتضاعف في مصر
بحلول .)2019( .El Hatow, WIN .2050
آثار تغير المناخ على مصر ونهر النيل.
استردادها من
http://cairoclimatetalks.net/sites/
20%20of%default/files/Impacts
20%20on%20Change%Climate
pdf.0_20the%20and%Egypt
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ـ

ـ
ـ

ـ

ـ

ـيبدأ الميسر بهذا السؤال «هل
يمكن استغالل التغير المناخي
للوصول إلى فوائد مستقبلية؟»
ويستقبل إجابات المشاركين
والمشاركات ويقوم بتلخيصها
في النهاية.
ـاإلجابة على هذا السؤال هي
قطعا نعم.
ً
ـويستكمل الميسر الشرح حول
هذه النقطة ،أن تقع مسئولية
مكافحة التغير المناخي وآثاره
أفرادا
جميعا
الضارة على عاتقنا
ً
ً
وحكومات .تبدأ الحكومات بوضع
استراتيجيات لتخفيف ،أو منع آثار
التغير المناخي ،وإصدار القوانين
الالزمة.
ـ كأفراد بأن يبدأ كل منا بنفسه
في أخذ خطوات فعالة لتقليل
االنبعاثات الكربونية وتلوث البيئة
عموما والهواء باالخص.
ً
ـجوهر الفوائد المقترحة هو تقليل
االنبعاثات الكربونية عن طريق:

1.تشجيع المواصالت صديقة
البيئة مثل المشي أو الدراجات،
وإذا اضطر الستخدام مواصالت
تعمل بالوقود ،تشجيع استخدام
المواصالت العامة.
2.الحد من تلوث الهواء.
3.تحسين العادات الغذائية حيث
تمثل الزراعة وصناعة الغذاء مصد ًرا
رئيسا لالنبعاثات الكربونية والحد
ً
من استهالك اللحوم الحمراء
في البلدان المختلفة مما يقلل
من خطر السمنة وأمراض القلب
واألوعية الدموية.
4.توفير مساكن أفضل وصحية أكثر،
جيدة التهوية مما يقلل من خطر
األمراض التنفسية والمعدية.
ثم يختتم الميسر الجلسة
سريعا.
بتلخيص معلوماتها
ً
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صور يمكن االستعانة بها إذا احتاج
الميسر لذلك:
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