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إذا أردنــا أن نَُعــرِّف »العدالــة البيئيــة« ونحــدد مفهومهــا، ميكننــا القــول بأنهــا: املســاواة 
بــني املواطنــني واملشــاركة العادلــة فيــا بينهــم دون تفرقــة مــن أي نــوع، ســواء بنــاًء 
عــى الِعــرق أو اللــون أو املنشــأ أو الدخــل أو النطــاق الجغــرايف، وذلــك يف كل مــا 
ــق  ــا تنطل ــة. ك ــات البيئي ــح والسياس ــني واللوائ ــذ القوان ــق وتنفي ــر وتطبي ــق بتطوي يتعل
العدالــة البيئيــة مــن فكــرة أنــه ال يجــب أن تتحمــل فئــة معينــة مــن املجتمــع دون غريهــا 

ــا مختلًفــا مــن األثــر الســلبي للتدهــور البيئــي1.  نصيبً

يف عــام 2012، أعلــن »البنــك الــدويل« أن ظاهــرة تلــوث الهــواء قــد تســببت يف حــدوث 
وفــاة مبكــرة لحــوايل ســبعة ماليــني شــخص، وذلــك بنســبة حالــة مــن كل مثــاين حــاالت 
وفــاة مبكــرة )1:8(2. ويف عــام 2016، أعلــن »املنتــدى االقتصــادي الــدويل« أن مدينتــي 
ــا حــول العــامل، وذلــك بالنســبة  ــد( تعــدان األكــر تلوثً القاهــرة )مــر( ونيودلهــي )الهن

إىل املــدن الكــرى التــي يســكنها أكــر مــن أربعــة عــر مليــون نســمة3.
ــا  ويف مــر، نجــد أن خــط الفقــر قــد تحــدد مبــا يعــادل أربعائــة واثنــني ومثانــني جنيًه
ــع  ــك، يق ــى ذل ــاًء ع ــن دوالًرا. وبن ــة وعري ــادل أربع ــا يع ــهري، أي م ــل ش ــا4 كدخ مريً
5%27.8 مــن املريــني تحــت خــط الفقــر الوطنــي، والــذي يقــل عــن خــط الفقــر العاملــي 

الــذي حــدده »البنــك الــدويل« مبــا يعــادل 1.90 دوالًرا يف اليــوم6، ومــا يعــادل ســبعة 

1  US EPA. (2014). Environmental Justice | US EPA. [online] Available at: https://www.epa.gov/
environmentaljustice [Accessed 10 Mar. 2017].
2  Jasarevic, T., Thomas, G. and Osseiran, N. (2014). WHO | 7 million premature deaths annually 
linked to air pollution. [online] Who.int. Available at: http://www.who.int/mediacentre/news/
releases/2014/air-pollution/en/ [Accessed 10 Mar. 2017].
3  Shirley, A. (2016). Which are the world’s most polluted cities?. [online] World Economic 
Forum. Available at: https://www.weforum.org/agenda/201605//which-are-the-world-s-
most-polluted-cities [Accessed 10 Mar. 2017].
4   Daily News Egypt. (2018). EGP 482 per month becomes new poverty line - Daily News 
Egypt. [online] Available at: http://www.dailynewsegypt.com/201627/07//egp-482-per-
month-becomes-new-poverty-line [Accessed 10 Mar. 2017].
5  UNDP in Egypt. (2017). About Egypt. [online] Available at: http://www.eg.undp.org/content/
egypt/en/home/countryinfo.html [Accessed 10 Mar. 2017].
6  World Bank. (2015). FAQs: Global Poverty Line Update. [online] Available at: http://www.
worldbank.org/en/topic/poverty/brief/global-poverty-line-faq [Accessed 10 Mar. 2017].
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ــط  ــت خ ــون تح ــني يعيش ــن املري ــل %42 م ــا يجع ــو م ــهر، وه ــني دوالًرا يف الش وخمس
الفقــر العاملــي. وبالنظــر إىل معــدالت التضخــم التي بلغــت %31.92 يف أغســطس 72017، 
أصبــح الفقــر يهــدد الطبقــة املتوســطة التــي تنكمــش مواردهــا بســبب تــردي األوضــاع 
االقتصاديــة، حتــى أصبحــت الطبقــة املتوســطة متثــل %5 فقــط مــن ســكان مــر8، بحســب 

التعريــف االقتصــادي الــذي يتبنــاه بنــك كريــدي ســويس9. 

7  Central Bank of Egypt. (2017). التحليل الشهري للتضخم. [online] Available at: http://www.cbe.
org.eg/ar/MonetaryPolicy/Pages/MonthlyInflationNote.aspx [Accessed 7 Mar. 2017].
 .نجم, م. (2016). مرص أكرث الدول تدمريا للطبقة املتوسطة.. وإجراءات 2016 تضمن لها الصدارة  8
[online] Aswatmasriya.com. Available at: http://www.aswatmasriya.com/index.php/news/
details/71464 [Accessed 10 Mar. 2017].
 ويُعرف كريدي سويس الطبقة املتوسطة بأنها الطبقة التي متتلك من األصول ما يجعلها صامدة  9
 أمام التغريات االقتصادية، وهي ُمعرضة بشكل أقل لخطر الفقر، ويف الحالة املرصية فإن أعضاء نادي
 الطبقة املتوسطة هم الذين ترتاوح ثرواتهم بني 14.5 ألف دوالر و145 ألف دوالر، وفقا ألسعار الدوالر
يف 2015
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ــدول  ــر ال ــن أك ــدة م ــي يف واح ــوث البيئ ــري التل ــة تأث ــر إىل مناقش ــذا التقري ــدف ه يه
ــة  ــاد عالق ــب إيج ــا يصع ــرِد. وبين ــكٍل ُمطَّ ــد بش ــي تتزاي ــرية الت ــة الفق ــى الطبق ــا، ع تلوثً
ســببية مبــارشة بــني التلــوث والفقــر، تشــري األدلــة إىل اختــالف تأثــري التلــوث والتدهــور 
ــل،  ــدة عوام ــالف إىل ع ــك االخت ــود ذل ــة. ويع ــات االجتاعي ــف الطبق ــى مختل ــي ع البيئ
منهــا: مــدى التعــرض للتلــوث، واإلمكانيــات املتاحــة، ومــدى تكيــف الســكان مــع آثــاره.. 

ــل. ــن عوام ــا م وغريه

ــة  ــوارث الطبيعي ــة والك ــريات املناخي ــلبًا بالتغ ــر س ــة للتأث ــر عرض ــة أك ــدول النامي ــر ال تعت
والظواهــر الجويــة املتطرفــة10. وعــى املســتوى املحــيل، أثبتــت العديــد مــن األبحــاث 
ــي  ــق الت ــرًا واملناط ــر فق ــق األك ــا، أن املناط ــة وأوروب ــدة األمريكي ــات املتح يف الوالي
يســكنها أقليــات عرقيــة أكــر عرضــة للتلــوث وآثــاره11. وبالرغــم مــن ارتفــاع درجــات التلــوث 
ومعــدالت الفقــر يف الــدول الناميــة بشــكل عــام، ففــي الوقــت ذاتــه تــكاد تكــون 

ــة.  ــر منعدم ــى اآلخ ــا ع ــري كل منه ــوث وتأث ــر والتل ــن الفق ــات ع اإلحصائي

وعــى املســتوى املــري، تتجــه السياســات البيئيــة املحليــة إىل الطبقيــة والتهميش. 
فعــى ســبيل املثــال، تنــص الئحــة »قانــون البيئــة« الصــادرة عــام 2014 عــى: »حظــر حــرق 
ــوز  ــكني، ويج ــع س ــأي تجم ــه ب ــة أنواع ــة بكاف ــد الطاق ــة أو تولي ــراض الصناع ــم ألغ الفح
-لدواعــي الــرورة والصالــح العــام- اســتثناء املنشــآت القامئــة قبــل العمــل بأحــكام هــذا 
القــرار وذلــك بنــاء عــى موافقــة مجلــس الــوزراء عــى دراســة تقويــم األثــر البيئــي بنــاًء 
عــى عــرض مــن وزيــر البيئــة«12، يف تجاهــل تــام لآلثــار االقتصاديــة واالجتاعيــة والصحيــة 
والبيئيــة الســتخدام الفحــم عــى املجتمعــات املحليــة خصوًصــا املجتمعــات املهمشــة، 
والتــي قــد تقــع عــى حــدود املدينــة، وعــادة مــا يتــم بنــاء محطــات توليــد الكهربــاء مــن 

الفحــم بالقــرب منهــا. 
وفيــا يــيل نســتعرض املحــاور املختلفــة التــي قــد تفــر العالقــة املتشــابكة بــني 

التلــوث والفقــر.

10  Unfccc.int. (2007). Climate Change: Impacts, Vulnerabilities and Adaptation in Developing 
Countries. [online] Available at: https://unfccc.int/resource/docs/publications/impacts.pdf 
[Accessed 10 Mar. 2017].
11  Massey, R. (2004). Environmental Justice: Income, Race and Health. [online] Ase.tufts.edu. 
Available at: http://www.ase.tufts.edu/gdae/education_materials/modules/Environmental_
Justice.pdf [Accessed 10 Mar. 2017].
قرار رئيس مجلس الوزراء 964 لسنة 2015، الجريدة الرسمية، عدد 16 مكرر (أ)، 2015 12
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أوالً - الُعرضة للتلوث:

يختلــف مفهــوم »الُعرضــة، أو مــدى التعــرض« )exposure( عــن مفهــوم »الحساســية« 
)sensitivity( عــن مفهــوم »الهشاشــة« )vulnerability(، علــًا بــأن كل منهــم يرتبــط 
ــدى  ــاع »م ــر، فارتف ــم واآلخ ــني كل منه ــة ب ــن التفرق ــد م ــن الب ــر، ولك ــا باآلخ ــا وثيًق ارتباطً
ارتفــاع الحساســية والهشاشــة، وارتفــاع الهشاشــة ال  بالــرورة  التعــرض« ال يعنــي 
ــوث  ــود التل ــي وج ــة« ه ــية. و«الُعرض ــرض والحساس ــدى التع ــاع م ــرورة ارتف ــي بال يعن
ــق  ــة يف املناط ــع الُعرض ــال ترتف ــبيل املث ــى س ــام، فع ــكل ع ــددة بش ــق مح يف مناط
ــري  ــة«، فتش ــا »الهشاش ــاء. أم ــد الكهرب ــات تولي ــع أو محط ــن املصان ــة م ــكنية القريب الس
ــون  ــد تك ــاره، فق ــع آث ــه وم ــف مع ــى التكي ــدرة ع ــدى الق ــوث وم ــر بالتل ــدى التأث إىل م
»الُعرضــة« منخفضــة لكــن »الهشاشــة« مرتفعــة، فيكــون للتلــوث تأثــري كبــري بالرغــم مــن 
ــي  ــة الت ــارص الخارجي ــية« إىل العن ــري »الحساس ــريًا، تش ــع. وأخ ــكل واس ــيه بش ــدم تفش ع
تســاهم يف مــدى تأثــري التلــوث، بالرغــم مــن عــدم ارتبــاط تلــك العنــارص بالتلــوث بشــكل 
مبــارش، مثــل :األمــراض املزمنــة . وال يصــح الحديــث عــن أحــد تلــك املفاهيــم دون التطــرق 
إىل البقيــة، ويف الوقــت ذاتــه، البــد مــن التفرقــة بينهــم الختــالف أثرهــم عــى الفقــر 
ــا(، أن  ــا  ) إيطالي ــكان روم ــى س ــت ع ــة أُجري ــت دراس ــال أثبت ــبيل املث ــى س ــوث. فع والتل
املواطنــني ذوي املســتوى االجتاعــي املرتفــع أكــر ُعرضــة للتلــوث عــن غريهــم، وذلــك 
ــس  ــى العك ــيارات، وع ــدد الس ــاد ع ــام وازدي ــث االزدح ــة حي ــط املدين ــم يف وس لرتكزه
كان األفــراد الذيــن يســكنون يف أطــراف املدينــة، فهــم أقــل تعرًضــا للتلــوث. وعــى 
ــراض  ــم باألم ــبة إصابته ــع نس ــراف ترتف ــة أن ســكان األط ــدت الدراس ــك، وج ــن ذل ــم م الرغ
ــة  ــة القلبي ــراض الذبح ــل: أم ــم، مث ــن 10 م ــا ع ــل قطره ــي يق ــيات الت ــن الجس ــة ع الناتج
وانســداد الرايــني، واســتُنِتج أن ذلــك بســبب زيــادة حساســيتهم للتلــوث، وذلــك نتيجــة 
لنمطهــم الحيــايت وطبيعــة أعالهــم وبعــض العــادات اليوميــة، مثــل: التدخــني وقلــة 
الحركــة.13 ويختلــف كل مــن »الُعرضــة« »والحساســية« »والهشاشــة« باختــالف املســتوى 

ــا يــيل. ــا في ــباب، نســتعرض بعضه ــي لعــدة أس االجتاع

13  Cesaroni, G., Badaloni, C., et al(2013). Long-Term Exposure to Urban Air Pollution and 
Mortality in a Cohort of More than a Million Adults in Rome - ProQuest. [online] Search.
proquest.com. Available at: http://search.proquest.com/openview/0eae305bc51900daa9f5d7
49deb957d01/?pq-origsite=gscholar [Accessed 10 Mar. 2017].
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 مجاالت عمل ترتبط بالفقر والتلوث:

الزراعة والصناعة:	 

ــي  ــاالت الت ــر املج ــن أك ــدان م ــا يع ــوث، ك ــا للتل ــون به ــرض العامل ــني يتع ــر مجال أك
العاملــني يف مــر يعملــون  15. يعتــر %25.8 مــن إجــايل  الفقــر14  يتفــى فيهــا 
مبجــايل الزراعــة والصيــد، و%11.2 مــن إجــايل العاملــني يعملــون بالصناعــات التحويلية16. 
يتعــرض العاملــون يف مجــال الزراعــة النبعاثــات غــاز امليثــان17 بســبب إخراجــات املــوايش 
اســتخدام  عــن  الناتجــة  النيرتوجــني  أكاســيد  النبعاثــات  يتعرضــون  كــا  والحيوانــات، 
الســاد الصناعــي وغريهــا مــن املارســات الزراعيــة األخــرى. ويقــوم امليثــان باســتبدال 
األكســجني يف الهــواء ويف الرئتــني، مــا يســبب حــاالت اختنــاق وتلًفــا يف الرئتــني، األمــر 
الــذي يــؤدي إىل العديــد مــن األمــراض املزمنــة عــى املــدى البعيــد18. وكذلــك أكاســيد 
النيرتوجــني، التــي متتــص األكســجني مــن الجســم وتســبب االختنــاق والربــو والعديــد مــن 

ــة.19  ــي، وأخطرهــم استســقاء الرئ أمــراض الجهــاز التنف
ــات أكاســيد النيرتوجــني الناتجــة عــن حــرق الوقــود  ويتعــرض العاملــون بالصناعــة النبعاث
وغريهــا مــن غــازات االحتبــاس الحــراري، كــا يتعرضــون إىل الجزيئــات التــي يبلــغ قطرهــا 
ــة  ــى صح ــيًا ع ــرًا جس ــات خط ــك الجزيئ ــل تل ــرت )PM10 وPM2.5(20. ومتث 10 و2.5 ميكروم
اإلنســان عــى املــدى الطويــل، فطبًقــا ملنظمــة الصحــة العامليــة تتســبب تلــك الجزيئــات 
ــا  ــا أنه ــاعات، ك ــع س ــا لبض ــرض له ــد التع ــية عن ــو والحساس ــاالت الرب ــن ح ــد م يف العدي
تتســبب يف الكثــري مــن األمــراض القلبيــة والرئويــة، كــا أثبتــت دراســات منظمــة الصحــة 
ــا وثيًقــا بارتفــاع  العامليــة أن انتشــار تلــك الجزيئــات يف املناطــق الســكنية يرتبــط ارتباطً

حــاالت دخــول املستشــفيات.21
 :Www1.aucegypt.edu. Available at [online] .الفقر والسياسات العامة يف مرص .(.n.d) .عديل, ه  14
http://www1.aucegypt.edu/src/pdr/Research_Briefs/Poverty.pdf [Accessed 14 Mar. 2010].
15  Ec.europa.eu. (2016). Links Between Noise and Air Pollution and Socioeconomic Status. 
[online] Available at: http://ec.europa.eu/environment/integration/research/newsalert/pdf/
air_noise_pollution_socioeconomic_status_links_IR13_en.pdf [Accessed 15 Mar. 2017].
 الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، النرشة السنوية للقوى العاملة، 2015 16
17 Ec.europa.eu. (2016). Links Between Noise and Air Pollution and Socioeconomic Status. 
[online] Available at: http://ec.europa.eu/environment/integration/research/newsalert/pdf/
air_noise_pollution_socioeconomic_status_links_IR13_en.pdf [Accessed 15 Mar. 2017].
18  Gov.uk. (2010). Methane: General Information. [online] Available at: https://www.gov.
uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/318336/hpa_Methane__
General_Information_v1.pdf [Accessed 15 Mar. 2017].
19 Dnrm.qld.gov.au. (n.d.). Health Effects of Nitrogen Dioxide. [online] Available at: https://
www.dnrm.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/00202-/212483/health-effects-of-nitrogen-
dioxide.pdf [Accessed 15 Mar. 2017].
20 Ec.europa.eu. (2016). Links Between Noise and Air Pollution and Socioeconomic Status. 
[online] Available at: http://ec.europa.eu/environment/integration/research/newsalert/pdf/
air_noise_pollution_socioeconomic_status_links_IR13_en.pdf [Accessed 15 Mar. 2017].
21 Euro.who.int. (2013). Health Effects of Particulate Matter. [online] Available at: http://www.
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وباإلضافــة إىل تلــك االنبعاثــات الناتجــة عــن املارســات الخاصــة باملجالــني، يتعــرض 
العاملــون بالزراعــة وبعــض مجــاالت الصناعــة إىل الهــواء امللــوَّث املحيــط، عــى عكــس 
ــام أو  ــن االزدح ــج ع ــوث النات ــم للتل ــي تعرضه ــا يعن ــة، م ــف املكتبي ــني بالوظائ العامل
حــرق املخلفــات وغريهــا مــن مســببات التلــوث الهــوايئ، والتــي ال يتعــرض لهــا العاملــني 
باملجــاالت األخــرى عــى األقــل خــالل ســاعات العمــل. كــا يعنــي عملهــم بالخــارج، ســواء 
يف الحقــول أو يف املجمعــات الصناعيــة، تعرضهــم للتقلبــات الجويــة التــي تؤثــر عــى 

صحتهــم بشــكل عــام، وعــى »حساســيتهم« للتلــوث بشــكل خــاص22.

جغرافيا التلوث والفقر:

ذكــرت د/ليــى إســكندر يف عــام 2015 -حينــا كانــت وزيــرة للتطويــر الحــري-، أن نســبة 
املريــني الذيــن يســكنون األحيــاء غــري املنتظمــة يف مــر قــد وصلــت إىل نســبة 
ــودة  ــات الج ــس متطلب ــاكن لنف ــك املس ــع تل ــر، وال تخض ــكان م ــن س ــوق الـــ 23%40 م تف
التــي تخضــع لهــا األحيــاء املخططــة، مبــا يف ذلــك توفــري العــزل املناســب للوقايــة مــن 
ــة  ــد صعوب ــا توج ــل، ك ــي متكام ــام رصف صح ــر نظ ــة، وال يتواف ــات الجوي ــوث والتقلب التل
تصــل إىل حــد االســتحالة يف الوصــول إىل مصــدر ميــاه نظيفــة مســتقر، واحتاليــة 
اســتخدام املــواد الســامة يف عمليــات البنــاء؛ مــا يزيــد مــن »حساســية« ســكان 
تلــك املناطــق. يتعــرض ســكان مــا تســمى بـ«املناطــق غــري املخططــة24« لجميــع أنــواع 
الطقــس مبــا فيهــا مــن نوبــات جويــة حــادة؛ بســبب عــدم وجــود عــزل مناســب يف تلــك 
البنايــات، كــا يتعــرض ســكان تلــك املناطــق إىل العديــد مــن أنــواع البكرتيــا بســبب تــردي 
منظومــة الــرف الصحــي، مــا يــؤدي إىل انتشــار العديــد مــن األمــراض، مثــل: الكولــريا 
والتايفويــد والبلهارســيا وأمــراض الجهــاز الهضمــي وااللتهــاب الكبــدي الوبــايئ25. كــا 
يــؤدي الطقــس الحــار الرطــب الناتــج عــن غيــاب العــزل املناســب إىل وجــود بيئــة خصبــة 
لنمــو البكترييــا والفريوســات. باإلضافــة إىل ذلــك، يتعــرض ســكان تلك املناطق إىل نســبة 
مرتفعــة مــن االنبعاثــات الناتجــة عــن وســائل النقــل املختلفــة؛ بســبب تواجــد العديــد مــن 

euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006189051//Health-effects-of-particulate-matter-
final-Eng.pdf [Accessed 15 Mar. 2017].
22 Kalkstein, L. and Valimont, K. (n.d.). Climate Effects on Human Health. [online] Ciesin.org. 
Available at: http://www.ciesin.org/docs/001338-001/338-.html [Accessed 15 Mar. 2017].
 البحراوي, م. (2015). وزيرة العشوائيات: نصف سكان مرص يعيشون يف أحياء غري منتظمة | 23
/Almasryalyoum.com. Available at: http://www.almasryalyoum.com [online] .املرصي اليوم
news/details/754516 [Accessed 15 Mar. 2017].
 يحمل لفظ »املناطق العشوائية« يف طياته مفاهيم غري صحيحة عن سكان املناطق الغري  24
 مخططة، والتي ال تتسم بالعشوائية، ولكنها تتسم بأن أهايل املنطقة هم من يقومون بالتخطيط
 والبناء، وليس الحكومة واملسؤولني. وبالرغم من تفيش الفقر والتلوث يف هذه املناطق، إال أنها
 تتمتع باستقاللية أهلها يف بناء وتخطيط مناطقهم، وهو ما يحرم منه سكان املدينة يف املناطق
 .املخططة
25 Cep.unep.org. (n.d.). Wastewater, Sewage and Sanitation — Caribbean Environment 
Programme. [online] Available at: http://www.cep.unep.org/publications-and-resources/
marine-and-coastal-issues-links/wastewater-sewage-and-sanitation [Accessed 15 Mar. 2017].
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تلــك املناطــق بالقــرب مــن الطــرق الريعــة والحيويــة، ولوجــود العديــد مــن بــؤر النقــل 
العــام يف تلــك املناطــق والتــي تحتضــن العديــد مــن املركبــات الباليــة التــي تتســبب يف 
انبعاثــات أول أكســيد الكربــون، مــا يــؤدي إىل نقــص األكســجني يف الجســم، وهــو 
ــر  ــدس املنت ــة إىل التك ــان26. باإلضاف ــاء والغثي ــعور باإلعي ــؤدي إىل الش ــذي ي ــر ال األم

يف تلــك املناطــق والــذي ينتــج عنــه رسعــة انتشــار األوبئــة.27

وأخــريًا، فيــا يتعلــق بالســكن، تعــد القــدرة عــى تغيــري محــل الســكن أحــد طــرق مكافحــة 
التلــوث، فبينــا ال ميتلــك الفقــراء املــوارد التــي تتيــح لهــم فرصــة تغيــري محــل الســكن 
بشــكل مؤقــت أو دائــم، يســتطيع األغنيــاء تغيــري محــل الســكن بشــكل دائــم عنــد التعــرض 
ــل تحــد مــن  للتلــوث الشــديد، كــا أن القــدرة عــى تغيــري محــل الســكن يف أوقــات الُعطَ
الُعرضــة لتلــوث املدينــة، فبــدالً مــن التعــرض للتلــوث بشــكل متواصــل طــوال العــام، 
ينقطــع األمــر لبضعــة أشــهر مــن العــام.28 ووجــدت دراســة أجريــت يف »لــوس أنجلــوس« 
ــا، أن املناطــق التــي يســكنها الفقــراء واألقليــات العرقيــة كانــت  عــى مــدار ثالثــني عاًم
مســتهدفة مــن الصناعــات واملنشــآت امللوثــة للبيئــة لســهولة اخرتاقهــا، وعــدم قــدرة 
أهلهــا عــى تحــدي هــذه املنشــآت الصناعيــة، خصوصــا عنــد انتهاكهــا للقوانــني البيئيــة، 
وهــو الوضــع املشــابه لوضــع الفقــراء يف مــر ويف العديــد مــن دول العــامل29. لــو كان 
للفقــراء حريــة االختيــار، ملــا اختــاروا الســكن باملناطــق امللوثــة، وال قبلــوا بفقرهــم ومــا 

يحملــه مــن أرضار معيشــية. 

املوارد االجتامعية واالقتصادية ومنط الحياة:

قــد تكــون أحــد أهــم العوامــل التــي تســاهم يف خلــق فجــوة يف التوزيــع غــري العــادل 
للعــبء البيئــي هــو »االنفصــال املــادي بــني األحيــاء الفقــرية واألحيــاء امليســورة«، 
فذلــك الفصــل يخلــق تغــريًا واضًحــا يف مســتوى الخدمــات وااللتــزام بالقوانني ومشــاركة 
املجتمــع املحــيل30. وغالبًــا مــا متلــك املجتمعــات امليســورة نفــوًذا إمــا مبــارًشا مــن أحــد 
قاطنيهــا، أو ثانويًــا عــن طريــق العالقــات االجتاعيــة املختلفــة، مــا يســهل عــى تلــك 
املناطــق محاســبة املنشــآت التــي تســاهم يف تلويــث البيئــة أو الحصــول عــى خدمــات 

26 Greiner, T. (n.d.). Carbon Monoxide Poisoning: Health Effects. [online] Abe.iastate.edu. 
Available at: http://www.abe.iastate.edu/extension-and-outreach/carbon-monoxide-
poisoning-health-effects-aen-166/ [Accessed 15 Mar. 2017].
27  Ec.europa.eu. (2016). Links Between Noise and Air Pollution and Socioeconomic Status. 
[online] Available at: http://ec.europa.eu/environment/integration/research/newsalert/pdf/
air_noise_pollution_socioeconomic_status_links_IR13_en.pdf [Accessed 15 Mar. 2017].

املرجع السابق  28
29 Euro.who.int. (2010). Environment and Health Risks: A Review of the Influence and Effects 
of Social Inequalities. [online] Available at: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_
file/000378069//E93670.pdf [Accessed 20 Mar. 2017].
املرجع السابق 30
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ذات جــودة، وتعــم فائــدة النفــوذ عــى أحيــاء ومناطــق برمتهــا، بينــا ال يتواجــد مثل ذلك 
النفــوذ يف األحيــاء األكــر فقــرًا، خاًصــة يف حالــة انفصــال األحيــاء عــن بعضهــا البعــض31 .

ــني  ــم تأم ــني يغطيه ــن املري ــوايل %50 م ــن أن ح ــم م ــدويل، فبالرغ ــك ال ــا للبن وطبًق
صحــي بشــكل أو بآخــر، فــإن املريــني ال يزالــون يتحملــون نحــو %72 مــن تكاليــف العــالج 
الخاصــة بهــم، يف حــني تــرتدى الخدمــات الصحيــة يف املنشــآت الصحيــة الحكوميــة 
بســبب انخفــاض التمويــل يف تلــك املستشــفيات وقلــة املــوارد، وبســبب انخفــاض 
ــرون إىل  ــني يضط ــن املواطن ــري م ــي أن الكث ــا يعن ــة، م ــاع الصح ــاء يف قط ــور األطب أج
اللجــوء للمستشــفيات الخاصــة التــي ترتفــع فيهــا تكلفــة العــالج، والتــي كثــريًا مــا ترفــض 
-املستشــفيات الخاصــة- البــدء يف معالجــة املريــض حتــى ولــو تعلــق األمــر بحياتــه، إال 
بعــد ســداد الفاتــورة أواًل.32 وبســبب ارتفــاع تكلفــة عــالج األمــراض التــي يســببها التلــوث، 
ــدم يف  ــة -تنع ــة مرتدي ــراء خدم ــدم للفق ــية، تق ــراض التنفس ــب واألم ــراض القل ــل: أم مث
ــة ذات  ــة الخدم ــع تكلف ــني ترتف ــا، يف ح ــف معه ــم التكي ــب عليه ــق- يصع ــض املناط بع

ــودة.  الج

تســاهم أمنــاط الحيــاة اليوميــة يف زيــادة حساســية املجتمعــات الفقــرية، ومنهــا 
العــادات اليوميــة، مثــل: التدخــني واألطعمــة غــري الصحيــة وعــدم الوعــي والقــدرة عــى 
مارســة الرياضــة.  أثبتــت األبحــاث أن األفــراد الذيــن يعانــون مــن الســمنة املفرطــة 
ــن  ــر م ــواء أك ــو %50 ه ــقون نح ــات، إذ يستنش ــن امللوث ــة م ــبة مرتفع ــقون نس يستنش
املتوســط، مــا يعنــي تعرضهــم لنســبة أعــى مــن أكاســيد الكريــت وغــاز األوزون وأول 
أكســيد الكربــون وغريهــا مــن الغــازات املســببة ألمــراض الرئتــني، وهــو أمــر مرتبــط بحــاالت 
داء الســكري املنتــرة بــني حــاالت الســمنة املفرطــة33. وأخــرًيا، فــإن غيــاب املســاحات 
الخــراء والنظافــة العامــة للشــوارع يلعــب دوًرا هاًمــا يف هــذا األمــر، ويتســبب يف 

ــراء34.  ــدى الفق ــوث ل ــن التل ــة ع ــة الناتج ــاالت الصحي ــة الح مضاعف

املرجع السابق 31
32 World Bank. (2015). مرص: %72 من تكاليف الرعاية الصحية يدفعها املرصيون من جيوبهم. 
[online] Available at: http://www.albankaldawli.org/ar/news/video/201510/03//egypt-72-
percent-of-healthcare-costs-are-out-of-pocket [Accessed 20 Mar. 2017].
33 Bushak, L. (2014). Obesity And Air Pollution: Overweight People Breathe In More 
Contaminants. [online] Medical Daily. Available at: http://www.medicaldaily.com/obesity-
and-air-pollution-overweight-people-breathe-more-contaminants-268584 [Accessed 20 Mar. 
2017].
34 Euro.who.int. (2010). Environment and Health Risks: A Review of the Influence and Effects 
of Social Inequalities. [online] Available at: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_
file/000378069//E93670.pdf [Accessed 20 Mar. 2017].
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النوع االجتامعي:

ــع  ــى من ــم ع ــم قدرته ــن ث ــل، وم ــى التنق ــدودة ع ــراء املح ــدرة الفق ــر ق ــا تؤث ومثل
تعرضهــم ملصــادر التلــوث، تحــد طبيعــة املجتمــع املــري املحافــظ مــن قــدرة النســاء 
عــى التنقــل مــن مســكن إىل آخــر ألغــراض العمــل أو الدراســة إال يف أضيــق الحــدود، مــا 
يحــد مــن قدرتهــن عــى التنقــل مــن املناطــق املوبــوءة بالتلــوث، عــى عكــس نظرائهــم 
ــل  ــال، للتنق ــبيل املث ــى س ــزواج ع ــي، كال ــع اجتاع ــون إىل داف ــن ال يحتاج ــور الذي الذك
ــارات  ــن اعتب ــج ع ــي تنت ــة الت ــة الحرك ــة إىل محدودي ــك باإلضاف ــر. وذل ــكن إىل آخ ــن مس م
اجتاعيــة وقلــة املســاحات املفتوحــة اآلمنــة، والتــي نتــج عنهــا نســبة ســمنة مفرطــة 
ــد الرجــال بـــ 18%،  ــاث أي أكــر مــن نســبة الســمنة املفرطــة عن تصــل إىل 35%39 بــني اإلن

ــات.  وكــا ســبق الذكــر، تتســبب الســمنة املفرطــة يف زيــادة الحساســية للملوث

ــث  ــل«، حي ــاء الحوام ــن »النس ــوث ه ــار التل ــية آلث ــر حساس ــر أك ــي تعت ــات الت ــد الفئ وأح
وجــدت األبحــاث أن التعــرض لنســب عاليــة مــن التلــوث يــؤدي إىل التهــاب الرحــم، والــذي 
يــؤدي إىل املضاعفــات الطبيــة أثنــاء الحمــل وبعــده، لــأم والطفــل عــى حــد ســواء، كا 
يتســبب يف الكثــري مــن حــاالت الــوالدة املبكــرة36، والتــي تعــرض األطفــال الرضــع إىل خطــر 
ــية.  ــراض النفس ــة لأم ــر عرض ــل األم أك ــا تجع ــي، ك ــر الذهن ــو والتأخ ــال النم ــدم اكت ع
وبلغــت تكلفــة الــوالدات املبكــرة الناتجــة عــن تلــوث الهــواء يف الواليــات املتحــدة 
األمريكيــة ســنويًا بنحــو أربعــة مليــون دوالر كمتوســط37. وأخــرًيا، وجــدت دراســة يف والية 
ــات  ــبب الجزيئ ــوث بس ــني للتل ــال املعرض ــة أن األطف ــات األمريكي ــيلفينيا« يف الوالي »بنس
التــي يبلــغ قطرهــا 2.5 ميكرومــرت ) PM2.( أثنــاء الحمــل وبعــد الــوالدة، أكــر تعرًضــا لإلصابــة 

بالتوحــد ، مــرة ونصــف أكــر مــن األطفــال غــري املعرضــني لنســب عاليــة مــن التلــوث38. 

وباإلضافــة إىل ذلــك، فــإن ظــروف عمــل املــرأة يعــد مــن العوامــل التــي تضيــف مــن عنر 
الهشاشــة لديهــا يف هــذا الشــأن. فكــا ذكرنــا ســلفا، تعــد الزراعــة أحــد املجــاالت التــي 
ــن  ــة ع ــازات الناتج ــبب الغ ــوث بس ــة للتل ــبة الُعرض ــاع نس ــن ارتف ــا م ــون به ــاين العامل يع

35 Ellabany, E. (2018). Community based survey study On Non-communicable diseases and 
their Risk Factors. [online] Who.int. Available at: http://www.who.int/chp/steps/STEPS_
Report_Egypt_200506-.pdf [Accessed 20 Mar. 2017].
36 Desmon, S. (2016). Air pollution during early pregnancy can harm babies - Futurity. [online] 
Futurity. Available at: http://www.futurity.org/air-pollution-premature-births-1150022/ 
[Accessed 20 Mar. 2017].
37 March, D. (2016). Preterm births in U.S. tied to air pollution cost $4 billion - Futurity. [online] 
Futurity. Available at: http://www.futurity.org/premature-births-air-pollution-1127402/ 
[Accessed 20 Mar. 2017].
38 Posar, A. and Visconti, P. (2016). Autism in 2016: The Need for Answers. [online] Scielo.br. 
Available at: http://www.scielo.br/pdf/jped/v93n27557--0021/jped-930111-02-.pdf [Accessed 
20 Mar. 2017].
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األســمدة وغــري ذلــك، وتعمــل %41 مــن نســاء مــر بالزراعــة39، مــا يعنــي أن %41 مــن 
النســاء يف مــر معرضــات لتلــك االنبعاثــات الضــارة بشــكل يومــي. وقــد شــهدت نســبة 
النســاء العامــالت بالزراعــة زيــادة مــن %35 يف عــام 1991 إىل %41 يف عــام 2015، بينــا 
شــهدت عالــة الرجــال بالزراعــة انخفاًضــا مــن %31 إىل 40%22. وقــد يعــود ذلــك لســببني، 
الســبب األول والــذي ســبق ذكــره، هــو االعتبــارات االجتاعيــة التــي تحــد مــن قدرة النســاء 
عــى الحركــة بــني الوظائــف املختلفــة، كــا تحــد مــن فــرص النســاء يف مغــادرة املناطــق 
الزراعيــة للوصــول إىل بعــض الوظائــف يف األماكــن الحريــة. والســبب الثــاين، هــو 
وجــود فجــوة يف األجــور يف قطــاع الزراعــة بــني الذكــور واإلنــاث  تقــدر بنســبة 33.4%41، 
والتــي تجعــل عالــة النســاء بالزراعــة أمــرًا مجديـًـا اقتصاديـًـا مقارنـًـة بعالــة الرجــال، وهو 
الســبب ذاتــه الــذي يحــد مــن قدرتهــن عــى التكيــف مــع آثــار التلــوث الناتجــة مــن الزراعــة.

اآلثار الناتجة عن التلوث:

اآلثار الصحية: 	 

ــا واألســهل قياًســا. فلــكل مــن امللوثــات  ــار الصحيــة للتلــوث هــي األكــر وضوًح لعــل اآلث
ــاًرا معروفــة وواضحــة،  ــج عــن التلــوث الصناعــي والــرف الزراعــي والصحــي أث التــي تنت
وميكــن قياســها مــن مصادرهــا. فعــى ســبيل املثــال، تتســبب الجزيئــات التــي يبلــغ 
قطرهــا 2.5 ملليمــرت والجزيئــات التــي يبلــغ قطرهــا 10 ملليمــرت والناتجــة بشــكل رئيــي 
عــن الصناعــات الثقيلــة التــي تعــد مــن الصناعــات الرائــدة يف مر42، مثــل: الحديــد والصلب 
واألســمنت والســرياميك، يف زيــادة عرضــة اإلصابــة بأمــراض الرئــة والصــدر، مثــل: رسطــان 
ــة  ــب واألوعي ــراض القل ــة بأم ــدم واإلصاب ــط ال ــاع ضغ ــبب يف ارتف ــا تتس ــو. ك ــة والرب الرئ
الدمويــة43. باإلضافــة إىل ذلــك تســاهم الصناعــات الثقيلــة مقرونــة بعــوادم الســيارات 
يف انبعاثــات أكاســيد الكريــت التــي تؤثــر عــى جميــع أنــواع البكترييــا والفريوســات وتزيد 
ــراض  ــن أع ــد م ــي وتزي ــاز التنف ــى الجه ــا ع ــر أيًض ــة، وتؤث ــراض املتوطن ــدة األم ــن ح م
الربــو، كــا أثبتــت األبحــاث  أن هنــاك عالقــة مبــارشة بــني التعــرض لفــرتات طويلــة ألكاســيد 
39 Data.worldbank.org. (2017). Employment in agriculture, female (% of female employment). 
[online] Available at: https://data.worldbank.org/indicator/SL.AGR.EMPL.FE.ZS [Accessed 5 
Jan. 2018].
40 Data.worldbank.org. (2017). Employment in agriculture, male (% of male employment). 
[online] Available at: https://data.worldbank.org/indicator/SL.AGR.EMPL.MA.ZS [Accessed 1 
Jan. 2018].
41 Khairy, A. (2015). An Analysis of the Gender Pay Gap in the Egyptian Labour Market. [online] 
Iariw.org. Available at: http://iariw.org/egypt2015/amalkhairy.pdf [Accessed 25 Mar. 2017].
42 Economywatch.com. (2010). Egypt Industry Sectors. [online] Available at: http://www.
economywatch.com/world_economy/egypt/industry-sector-industries.html [Accessed 25 
Mar. 2017].
43 Ec.europa.eu. (2016). Links Between Noise and Air Pollution and Socioeconomic Status. 
[online] Available at: http://ec.europa.eu/environment/integration/research/newsalert/pdf/
air_noise_pollution_socioeconomic_status_links_IR13_en.pdf [Accessed 15 Mar. 2017].
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الكريــت وارتفــاع معــدالت الوفيــات44. باإلضافــة إىل ذلــك، تســاهم الصناعــات الثقيلة يف 
ازديــاد انبعاثــات أكاســيد النيرتوجــني التــي تؤثــر عــى نســبة األكســجني يف الــدم وضغــط 
الــدم، وتتســبب يف أمــراض القلــب واألوعيــة الدمويــة45. باإلضافــة إىل ذلــك، وجــدت 
الدراســات أن التعــرض  لتلــوث الهــواء يزيــد مــن احتاليــة اإلصابــة باألمــراض العقليــة عــى 
ــدم.  ــجني يف ال ــبة األكس ــع نس ــن تراج ــج ع ــذي ينت ــق«، ال ــل »القل ــل، مث ــدى الطوي امل
باإلضافــة إىل الضغــط النفــي الــذي ينتــج عــن حــاالت األرق التــي يتســبب فيهــا التلــوث، 
والتــي تزيــد مــن احتاليــة أن يعــاين منهــا األفــراد الذيــن يعملــون باألعــال الحــرة دون 
ــا46. وتشــري األبحــاث أن مثــة  ســاعات عمــل محــددة، والذيــن ينتمــون للطبقــات األقــل حظً
عالقــة طرديــة بــني عوامــل الخطــر املتعــددة والفقــر، فكلــا ازداد الفقــر وقلــت املــوارد، 
ارتفعــت عوامــل الخطــر وتعــددت. وقــد أشــارت دراســة أن الحالــة االقتصاديــة االجتاعيــة 

هــي ثــاين أكــر العوامــل املؤثــرة عــى الصحــة بعــد التدخــني47. 

ــار  ــر األخط ــد أك ــو أح ــواء ه ــوث اله ــإن تل ــة، ف ــدة للبيئ ــات املتح ــج الوالي ــا لرنام وطبق
الصحيــة يف العــامل، حيــث يتســبب يف ســتة ونصــف املليــون حالــة وفــاة ســنويًا، وواحــد 
مــن كل أربــع حــاالت وفــاة مبكــرة48. وتشــري منظمــة الصحــة العامليــة أن التلــوث بأنواعــه، 
يتســبب ســنويا يف وفــاة 1.7 مليــون حالــة وفــاة لأطفــال دون ســن الخمــس ســنوات49. 
كــا يتســبب يف أكــر مــن ثلــث حــاالت الوفــاة يف العــامل الناتجــة عــن كل مــن: الســكتات 
ــع  ــن رب ــؤول ع ــه مس ــا أن ــة. ك ــية املزمن ــراض التنفس ــة، واألم ــان الرئ ــة، ورسط الدماغي
حــاالت الوفــاة مــن األزمــات القلبيــة50. وطبقــا ملنظمــة الصحــة العامليــة، يــؤدي اإلســهال 
ــرة  ــر إىل ع ــي يف م ــرف الصح ــات ال ــودة خدم ــدين ج ــاه وت ــوث املي ــن تل ــج ع النات
آالف حالــة وفــاة ســنويًا، كــا يتســبب تلــوث الهــواء يف خمســة عــر ألــف حالــة وفــاة 

ســنويًا51. 

44 Szyszkowicz, M., Porada, E., Tremblay, N. and Grafstein, E. (2012). Sulfur Dioxide and 
Emergency Department Visits for Stroke and Seizure. [online] Hindawi.com. Available at: 
https://www.hindawi.com/journals/srt/2012824724// [Accessed 25 Mar. 2017].
45 Brodsky, J. (1986). Adverse Effects of Nitrous Oxide. [online] Ncbi.nlm.nih.gov. Available at: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3537624 [Accessed 25 Mar. 2017].
46 Ec.europa.eu. (2016). Links Between Noise and Air Pollution and Socioeconomic Status. 
[online] Available at: http://ec.europa.eu/environment/integration/research/newsalert/pdf/
air_noise_pollution_socioeconomic_status_links_IR13_en.pdf [Accessed 15 Mar. 2017].
املرجع السابق  47
48 Who.int. (n.d.). The Equation is Simple. [online] Available at: http://www.who.int/
sustainable-development/LR_APmain_6July2016.pdf [Accessed 25 Mar. 2017].
49 who.int. (2017). Public Health, Environmental and Social Determinants of Health. [online] 
Available at: http://www.who.int/phe/news/march-2017/en/#CEHreports [Accessed 25 Mar. 
2017].
املرجع السابق  50
51 Who.int. (2009). Country profile of Environmental Burden of Disease. [online] Available at: 
http://www.who.int/entity/quantifying_ehimpacts/national/countryprofile/egypt.pdf?ua=1 
[Accessed 25 Mar. 2017].
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اآلثار االقتصادية:	 

ــا مــا  ــاره االقتصاديــة غالبً ــا، ولكــن آث ــار الصحيــة للتلــوث هــي األكــر وضوًح قــد تكــون اآلث
يتــم تجاهلهــا لعــدم وضــوح العالقــة الســببية املبــارشة. وبينــا يشــري البعــض للتكلفــة 
االقتصاديــة كأحــد العواقــب التــي تقــف أمــام اللوائــح البيئيــة الصارمــة، تشــري املنظــات 
ــني  ــم، أن الضحيت ــاع، واأله ــديدة االرتف ــي ش ــوث البيئ ــة للتل ــة الحقيقي ــة أن التكلف الدولي
األساســيتني لتلــك التكلفــة هــا: الحكومــة، والطبقــات األفقــر مــن املواطنــني. فبالنســبة 
للدولــة، تشــري دراســات وزارة البيئــة أن تلــوث الهــواء يكلــف الدولــة بــني %1.1 و3.2% 
مــن إجــايل الدخــل القومــي. بينــا يكلفهــا تلــوث املــاء بــني %0.7 و52%1.2. أي أن 
تــاليف هــذا التلــوث ميثــل حفاظـًـا عــى املــال العــام. ومــن ناحيــة أخــري، يتســبب كل مــن 
ــى  ــر ع ــني األفق ــدرة املواطن ــى ق ــري ع ــة« يف التأث ــية والهشاش ــة والحساس »الُعرض
ــع  ــال ذات طاب ــرة واألع ــال الح ــون باألع ــن يعمل ــؤالء الذي ــة ه ــل، خاص ــة العم مارس
املناوبــات، وبالتــايل يؤثــر عــى قدرتهــم عــى كســب املــال. وعــى صعيــد آخــر، يتحمــل 
هــؤالء املواطنــون التكلفــة الصحيــة الباهظــة لآلثــار الصحيــة للتلــوث، خصوًصــا يف ظــل 
تــردي جــودة الخدمــات الصحيــة املتوفــرة، كــا هــو الحــال يف مــر يف ظــل ســنوات 

مــن التقشــف يف اإلنفــاق العــام53.

52  Ec.europa.eu. (2016). Links Between Noise and Air Pollution and Socioeconomic Status. 
[online] Available at: http://ec.europa.eu/environment/integration/research/newsalert/pdf/
air_noise_pollution_socioeconomic_status_links_IR13_en.pdf [Accessed 15 Mar. 2017].
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تعــد مشــكلة التلــوث، يف ظــل اإلطــار االقتصــادي واالجتاعــي الحــايل، مشــكلة طبقيــة 
بشــكل واضــح. فالطبقــات األكــر ُعرضــة للتلــوث هــي نفســها الطبقــات األكــر فقــرًا، وهــي 
األقــل قــدرة عــى التكيــف مــع التلــوث وآثــاره. ومــا يزيــد الطــني بلــة، اشــتغال العديد من 
أبنــاء تلــك الطبقــة بالصناعــات امللوثــة، مــا يعنــي أن املقاربــة املســتخدمة للحــد مــن 
التلــوث البــد أن تضمــن الحــق االقتصــادي يف العمــل دون املســاس بالحــق االجتاعــي 
يف الصحــة. وبينــا تلجــأ بعــض الحكومــات إىل نقــل املنشــآت الصناعيــة إىل خــارج نطــاق 
املدينــة، فالبــد مــن األخــذ يف عــني االعتبــار مــا قــد ينتــج مــن صعوبــة يف نقــل العــال، 
وإضافــة عــبء تلــوث الســيارات. ويــرى البعــض أن التوزيــع الجغــرايف املتنــوع للطبقــات 
املختلفــة قــد يســاهم يف حــل املشــكلة54 ملــا يعنيــه ذلــك مــن توزيــع الرأســال 
االجتاعــي، ولكــن بينــا يعالــج هــذا الحــل األعــراض، يبقــى داء التلــوث موجــوًدا، حيثــا 
ــا لــوزارة البيئــة، ال يــزال هنــاك الكثــري مــن األســئلة املعلقــة فيــا يتعلــق  انتقــل. وطبًق
بآثــار التلــوث عــى الصحــة واالقتصــاد، واختــالف تلــك اآلثــار حســب املســتوى االقتصــادي 
واالجتاعــي، ونضيــف لهــا أســئلة جديــدة متعلقــة بالصحــة النفســية وتأثــري التلــوث 
عليهــا -كــا أوضحنــا ســلًفا-. باإلضافــة إىل ذلــك، البــد مــن أخــذ ضحايــا تلــك املخاطــر يف 
عــني االعتبــار عنــد القيــام بالنــص عــى سياســات جديــدة، ســواء كانــت سياســات بيئيــة أو 

سياســات اســتثارية.  
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