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  ورقة عن
 الفحم على الصحة استخدام تأثير 

 
 ،العررالمالفحررم برروفر  فرر   يتواجررد .اإلنسررانا بصررحة ر  اضررر ا  ا للبيئررة و فررورت تلويث ررحالوقررود اأ  نرروا يعتبررر الفحررم   ثررر 

فرر  النرررن الثررامن عاررر،  مررا  رران  السررب  فرر   قامررع عليررث الثررور  الصررناعيةمصرردر القاقررة الرر ت ا  رران وتاريخي رر
 .  "ضبا  لندنبر "مى وال ت س   ،ف  تلك الفتر الصناعية مدن غقى سماء ال ان يت ( ال smog)  الرمادتالضبا  

 
مرن لتنليرل ا نحرو اتردريجي  المتندمرة الصرناعية ل اتجهع الدوو  ... على الصحة والبيئة من  زمنالفحم  مخاقررفع ع  

رر ،امنتاررر  مررازال الفحررم اسررتخدام ل ررن   . نظررل للقاقررة مصررادر االعتمرراد علررى الفحررم لصررال  مثررل  فرر  برر د  ا خصوص 
 .والصرحة فر  تلرك الرب دعلرى البيئرة خقيرر بار ل اسرتخدامث يرثثر حير   يتوفر فيها ب ميراع  بيرر ، ،الصين والهند

 ,Arabia)   ،(AFP, 2014) ،م عر مي روجررام ل رل مترر  055 ب رينهرواء فر   منياس الجسريماع الدقينرة بلغ 
 Tackling the global air)  .امي روجرام ر 25يتجرراوز  الصرحة العالميرة  الَ اع منظمررة توصريبينمرا  (2013

challenge ،1122) 
 

 ؟وت لفتثال ت يسببث   ض  ر  حجم الع ء الم   ماو ، على الصحةالضار تأثيره  ماو ،  يل يلو  الفحم البيئة
 

 :حرق الفحمنتيجة البيئة تلو  
 

ويتبنرى بعرد احترراق الفحرم دائمرة،  ملوثراع عضرويةو وجسريماع دقينرة  ةثنيلرومعرادن غازاع ينبع  عند حرق الفحم 
 ر  بالبيئة والصحة. االضديد من السموم والمواد العجميعها تحمل  ،سائلة جافة  و ةلبص  مخلفاع 

  
 :  ةاالنبعاثاع الهوائي -  وال  
وتنقلرق هر ه االنبعاثراع  ،ا فر  الهرواءا سرام  عنصرر   67نحرو انبعا  إلى ن حرق الفحم يثدت  اع دراسبعض الر ند   ت  

ينبعر  علرى سربيل المثرال ف.  مياع هائلةبمواد عضوية  و جسيماع دقينة  و معادن ثنيلة  و الت   قد ت ون غازية 
 055ثران    سريد ال ربرون، مرن ن مليرون ق ر 7.6حروال   ،واع ميجرا 055ال هرباء بندر  ا من مصنع لتوليد سنوي  

قرن مرن الجسريماع الدقينرة، إضرافة إلرى  055  سيد النيتروجين، من قن ل الآ 05  سيد ال بريع، من  لل قن 
 .(Health effects of Coal, 2013) قن من الرصاص 055قن من الزرنيخ و 255من الزئبق و اقن   065
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 :الغازية نبعاثاعاال  ر0
 . سيد ال ربون ثان  و  ،وزونواأ  ،  سيد ال بريعو  ،النيتروجين  سيد غازاع الهم ه ه  
 
ويعتبررر حرررق الفحررم    بررر  ،ثدت زيرراد  تر يررز الغرراز فرر  الهررواء إلررى التهررا  الجهرراز التنفسرر يرر:   سرريد ال بريررع* 

. التها  الرئة والحلق والارع  الهوائيرة إلىدت ل مياع صغيره منث يث  والتعرضمصادر انبعا  غاز   سيد ال بريع، 
. ا علرى الصرحة  مرا سرنر  ارد خقرر   ثيرأف  ت وين الجسريماع الدقينرة التر  لهرا تر با ل غير مباار، الغازساهم ي

اأحيرراء الزر  والنباترراع وتررثثر علررى بررت رروين اأمقررار الحمضررية الترر  تضررر فرر   سرريد ال بريررع  يسرراهم وق  لررك وفرر
 (Sourcewatch, 2012) .المائية

 
ج والتهرا   نسرجة الررئتين والجهراز يثدت ارتفا  تر يز   سيد النيتروجين ف  الهواء إلى تهري  :    سيد النيتروجين* 

بالعدو . وبا ل غير مباار يسراهم   سريد النيترروجين فر  ت روين اأوزون والجسريماع  إصابتهمالتنفس  وتسهيل 
فر  ت روين  ر لك  سريد النيترروجين  ا. وسراهم ا علرى الصرحة  مرا سريأت  الحن رضررر   ارد لرث ترأثير هما يو ل ،الدقينة

 (Nitrogen Dioxide ( NO2), 1995) .واأحياء المائية الزر  والنباتاعباأمقار الحمضية الت  تضر 
 
هرو  اأوزونو ،  سريداع النيترروجين مرع مرواد عضروية فر  ضروء الارمس تفاعرل وزون مرن يت ون اأ : اأوزون* 

 يررنع س تررأثيرهو لجهرراز التنفسرر  ا علررى وظررائل اسررلب   لررزوزونالتعرررض  يررثثرو الم ررون الرئيسرر  للضرربا  الرمررادت. 
 (sourcewatch, 2013) الصدرية المزمنة. اأمراض صحا  أقفال و بار السن و باد  على ا

 
ررثررر  نرروا  الوقررود  الفحررم  : ثرران    سرريد ال ربررون*  الحتبرراس الغرراز اأهررم فرر  ا، وهررو لثرران    سرريد ال ربررون اإنتاج 

  و الحاليرة  سريد ال ربرون ثران  نترا  إمعردالع من تخفيض للعالم ث ال بد ومن المعلوم  ن ،والتغيير المناخ الحرارت 
 وقرود اسرتخدام الفحرم والتوسرع فر  . م يرين الباررل و ر  اأرض و ل فر  مرد  عنرود قليلرة ،لعواق  مدمر ست ون ا

حرررار  ارتفررا   ا وبارر ل  بيرررومصررر مررن الرردول  الترر  سررتعان  مب ررر   ، عيحمررن المسررت يجعررل تحنيررق هرر ا الهرردل
 استخدام الفحم  مصدر للقاقة. ن عومن مصلحتها الدعو  ومناصر  التحول  .ال و  

 
ر ،ا بار ل مباارر علرى الصرحةال ربون  يض    سيد ويثثر غاز ثان   ا  فر  المنراقق التر  ي رون فيهرا الهرواء خصوص 

جريرع فر     جدع دراسراع و   دوق وزون والجسيماع الدقينةأ مثل ا ،له ه الملوثاعالضار ثير أتاليضاعل  أنث ،املوث  
مرضر  ل  يراعوالوفإلصراباع امعردالع مرن  بمندار مررتين إلرى ث ثرةيزيد  بدرجة واحد  الجوحرار    رتفا ا  ن وروبا 

 (Health and Environmental alliance, 2013) .الجهاز التنفس 
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 الدقينةانبعاثاع الجسيماع  -2
الجسريماع الدقينرة تنبعر  وقرد على الصحة.  ا و ادها ضرر  انبعاثاع الفحم  خقر يعتبر انبعاثاع الجسيماع الدقينة 

 1 سرريد النيتررروجين وال بريررع. و تت ررون فرر  الجررو مررن تفرراع ع   ،مررن المررداخنفتتصرراعد مررن حرررق الفحررم مبااررر  
ن   لإلنسرانالردفاعاع القبيعيرة  ستقيعأنها بسب  صغرها ال ت ،على الصحة ثر خقور  ه  اأ والجسيماع الدقينة 

نررث إفالدقينرة فر  الهرواء لجسرريماع لن الفحررم لريس المصردر الوحيرد  ورغرم  برث. واإلضررارتمنعهرا مرن دخرول الجسررم 
   .مصدر لنسبة مثثر  وهامة منها

 
ررر اارررديد   اتعرران  مصرررر بالفعررل تلوث ررر ، والنرراهر  علرررى وجرررث  ال برررر ا فررر  المرردن للهررواء بالجسررريماع الدقينررة خصوص 

ثرران   سررو  مدينررة مررن حيرر   انررع مرردن فرر  العررالم مررن حيرر  نوعيررة الهررواء، و  05الخصرروص تصررنل ضررمن  سررو  
 ن زيراد  ملوثراع الهرواء توضي  إلى ومما ال يحتا   (McIntyre, 2010) .2505عام التلو  بالجسيماع الدقينة 

ا   بررر فرر  البيئررة والصررحة ومضرراعفة حرراالع المرررض والوفررا  الترر  حررد  ترردهور  اسررتخدام الفحررم  فيلررة بررأن ت   بسررب 
 .الحال  يتسب  فيها التلو 

 
لرى و الرئرة التهابراع إلرى فترثدت  ،بارد  علرى الجهراز التنفسر الدقينرة ترثثر الجسريماع : الجهاز التنفس  * إصرابة ا 

هرواء للويرثدت التعررض القويرل المرد   اأمراض الصدرية المزمنة.اد   عراض حاالع م من فاق  ت ما  ،بالربواأفراد 
استناراق ومرن الثابرع  ن الخقيرر، السرد  الرئويرة مررض التهرا  الارع  الهوائيرة المرزمن و لو  بالجسيماع إلى الم

 (WHO Cancer, 2014)ا. السرقان فت     نوا اد  وهو  ،بسرقان الرئة اإلصابةلى يثدت إالجسيماع الدقينة 
ن  جسررامهم فرر  أ و الدفاعيررة هم تجهررز  إلررى ضررعل ا بالجسرريماع الدقينررة نظررر   ثررر عرضررة لمخرراقر التلررو   اأقفررال و 

لرروالد  المب ررر  وننررص وزن اإلررى للهررواء الملررو  بالجسرريماع تعرررض الحامررل وحتررى قبررل الرروالد  يررثدت  ،نمررو   مرحلررة 
 مثرل السر ر والسرمنة والسررقان ،فيمرا بعردمزمنرة تصري  القفرل  مرراض إلرى دت ث ي ما  (al O ،.1122) المولود،

(Heal Report The unpaid health bill how coal power plants make us sick, 2013). 
 

نسرجة  فر   اتسرب  التهاب رلمجرر  الردم لرى إ  فروتنتخترق الجسيماع الدقينرة جردار الررئتين : الدموية واأوعيةالنل  
لى وعية الدموية و   واأ لالن رتفرا  ضرغق النل  واجلقة  و ال بحة الصدرية قد ينتج عن ه ا اإلصابة بو . تجلق الدما 

 .al C) مرراض النلر  والوفرا  وهنراك ع قرة وثينرة برين التعررض للتلرو  بالجسريماع وبرين  ،وتصل  الاررايينالدم 
H., 2008)  مرا ه اأمرراض ن يسب  هر يم ن   ،الدقينةجسيماع للهواء الملو  باللتعرض النصير المد  وحتى ا 

النلرر  ترتفررع بنسرربة  مررراض الوفررا  بسررب  حرراالع ن  جررد وقررد و   .والوفررا  ا  ضرررباع النلرر  ر يسررب  اضررقن  يم ررن 
 (al M. C., 2011) .مي روجرام زياد  ف  تر يز الجسيماع الدقينة 05% ل ل 02

                                                           
1
http://www.sourcewatch.org/index.php/Air_pollution_from_coal-fired_power_plants 
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ويررة مالداأوعيررة تتررأثر لررى الجهرراز العصررب  حيرر  إويمتررد تررأثير تلررو  الهررواء بالجسرريماع الدقينررة : الجهرراز العصررب 

 .السرررر تة الدماغيررررةو ننررررص تررردفق الرررردم لررررى إثدت مررررا يررر ،وعيرررة النلرررر التررر  تتررررأثر بهررررا  للمرررخ بررررنفس القرينررررة 
(Greenpeace International, 2013) 

 
 انبعاثاع المعادن الثنيلة -7

رر ،المعررادن الثنيلررةالعناصررر الترر  تنررتج عررن حرررق الفحررم انبعاثرراع  خقررر مررن   .، الرصرراص والررزرنيخالزئبررقا خصوص 
 Health and Environment) ا  بيرر  علررى الصرحة.فر  البيئررة والجسرم وتسرب   خقررار   المعررادن وتتررا م هر ه 

alliance, 2013) 
 
 (WHO Forum V side events, 2006) .لزئبق فر  الجروالنبعاثاع ا بر مصدر  يعتبر حرق الفحم : الزئبق* 

نسران عرن قريرق تنراول إل يدخل جسرم او ف  المياه، حي  يدخل  جسام ال ائناع المائية ويترا م فيها ويترس  الزئبق 
تسرتخدم الت  تعيش ف  ميراه قريبرة مرن مصرانع سماك اأالزئبق ف   ةزياد  نسبدراساع التبين و الملوثة.  اأسماك 

   (Health and Environmental alliance, 2013)م. الفح
ر ،ال مياع الصغير  من الزئبق تسب  مخاقر جسيمة على الصرحةحتى و  ترثثر علرى حير  ا الجهراز العصرب  خصوص 

 العصررب علررى تقررور الجهرراز يررثثر و تعرررض الحامررل للزئبررق  .وعلررى الوظررائل المعرفيررةالعصررب  العضررل ، الجهرراز 
إلررى  مررا يررثدت المفررر ق والنارراق مت زمررة ننررص االنتبرراه بو  ،رض التوحرردالقفررل بمررإلررى إصررابة يررثدت  قرردو للجنررين، 
 (WHO Mercury and Health, 2013) .معدل ال  اءانخفاض 

 
فرراض خلررى انإويررثدت قفررال اأعنررد المررخ نمررو يترررا م الرصرراص فرر  الجسررم ويررثثر بارر ل خرراص علررى :  الرصرراص

لرى وعلرى .  مرا يرثثر الرصراص علرى وظرائل ال   العنلية  ل سنة عاقة اإلحالة من   لل 755ويسب  نحما  ث،معدل
  (WHO Lead poisonong and health, 2013) .نيمياواأ الدم إلى فنر ت وين الخ يا الحمراء ويثدت 

 
 ,Coal's unpaid health bill) ال روم والبريليوم ومثل  .:لزرنيخانة مثل المواد المسرق   خر   همها معادن ثنيلة 

2013) 
 
 :الدائمةالملوثاع العضوية انبعاثاع  -4

 الهيدرو ربوناعيو سين و االد. ومن  هم ه ه الملوثاع ج جانبية ل حتراقائ نتالملوثاع العضوية الدائمة تت ون 
 ، و ثير له ا سميع بالدائمة ،وه ه المواد ال تت سر وتبنى وتترا م ف  البيئة لمدد قويلة. متعدد  الحلناع العقرية
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الوراث  لإلنسان التر ي  الجين   تسب  تغييراع ف  نها  ما  ،من ه ه المواد مسببة للسرقان مثل الدايو سين
  (Coal's unpaid health bill, 2013) .واإلنجاب الجهاز العصب  ضار  بو 

 
 :المخلفاع الصلبة را ثاني  

ر ينتج عن حرق الفحرم  ميراع   مرن الرمراد المتقراير ومرن رمراد المخلفراع هر ه تت رون و . لبة بيرر  مرن المخلفراع الص 
رو  ،المرداخنومرن رواسر   بنايرا تجهيرز الفحرممرن و  النا  ال بريرع  و التر  تحتجرز الرمراد جهرز  اأرواسر  ا مرن  يض 

عرراد  مررا تخررزن رواسرر  قينيررة سررائلة. و وبعضررها  ةجافررفرر  حالررة بعضررها  ،وهرر ه المخلفرراع الصررلبةغيررر  لررك، و 
الترر  مناررأ  القريبررة مررن موقررع  والمخلفرراع السررائلة فرر  محتجررزاع ،م برراع النفايرراعمرردافن  و فرر  المخلفرراع الجافررة 

 تستخدم الفحم.
 

لتوليد ال هربراء باسرتخدام  امتوسق   امصنع   يندر  ن فمث    : ينتج عن حرق الفحم  مياع  بير  من المخلفاع الصلبة
 :Coal power) .قرن مرن الرواسر   رل سرنة   لرل 095قرن مرن الرمراد وحروال    لرل020الفحرم ينرتج عنرث 

wastes generated, 2012)   مرن هر ه  تحترو  المخلفراع علرى  ميراع متفاوترة مرن عناصرر سرامة متعردد ،و
 .  السلينيوم والرصاصو  والمولبديوم وال ادميوم نتيمون  واأ المواد السامة الزرنيخ والثاليوم وال وبالع والبورون 

 
التربرة حترى تصرل إلرى الميراه  خر ل الرار قرق  همها بعد  القبيعة السامة من المخلفاع إلى ه ه المواد تتسر  و 

ثرة. الملوَ اأسرماك و تنراول  اإلنسران عرن قريرق ارر  الميراه إلرى جسرم وتصرل السقحية  و مجارت المياه  ةالجوفي
 و  المغقرا  يحملهرا الغبرار المتقراير مرن الم براع غيرر  ن بقررق  خرر  مثرل  إلى البيئة وقد تتسر  المواد السامة 

 ،لى عار  جالوناع فر  السرنةإ ةربع  منرا  ي ةفدن  05م   نفاياع مساحتث ن ندر  يو . اأمقارتجرفها مياه  ن 
المخلفراع السرائلة وبوجث عرام فرإن  . على  مية الرا والمحتجزاع مدافن النفاياع تثثر نوعية البقانة الت  تبقن و 

 Human and Ecological)  بغرض النظرر عرن نوعيرة البقانرة. ،ا علرى البيئرة مرن المخلفراع الجافرة ارد خقرر  
Risk assessment of coal combustion wastes, 2010) 

 
رمن المخلفاع وهو عنصرر إلى البيئة سر  تمة الت  تامن  خقر العناصر السالزرنيخ  مية ويصرنل ضرمن ارديد الس 
رر و الزرنيخ فتررر  قويلررة سرررقان الجلررد برر ميرراه ملوثررة  ويسررب  اررر    .بة للسرررقانالمسررب  ولررى اأ النائمررة  سرررقان ا يض 

بررالمرض مررن اإلصررابة وقررد وجرردع دراسررة  ن خقررر  .النلرر  والجهرراز العصررب مررراض  يسررب  نررث   مررا  المثانررة والرئررة
و ر لك  . مبقنرةالغيرر  المحتجرزاعف  حالرة ضعل   لل 25لى إويصل ضعل  255إلى  ةخمسمن  يتدر لزرنيخ ا

ر ال رادميوم  .ضرعال  9-2مرن بمعردالع والسرلينيوم وال ادميوم والرصراص نتيمون  اأ إلى الخقر بالنسبة يزيد  ا يض 
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مرن العناصرر وال رروم والسرلينيوم نتيمرون  اأ ويعتبرر  الجهراز العظمر  والتنفسر و  ىال لسام على و مسب  للسرقان  
 (epa coal combustion waste risk assessment, 2010)   .رقانسالضار  بأجهز  الجسم وقد تسب  لا
 
بسررب  ملررو  فرر   مري ررا  اموقع رر 067ن هنرراك حرروال   لحمايررة البيئررة مري يررة اأالو الررة  علنررع  2505فرر  عررام و 
. مرن  لرك ب ثيرر ثرر  ن الررقم  منظماع بيئية ، وت  ر اإلنسانصحة البيئة و  ال ت يهدد مخلفاع الفحم تسر  من ال

تردفق  و انهيرار حرواد  إن فرالتر  تنرتج عرن حررق الفحرم، الهائلرة مرن المخلفراع ل ميراع إلرى اا نظر  فإنث وفوق ه ا 
سرجلع فر   مري را سلسرلة علرى سربيل المثرال فعلى البيئة والصرحة. إلى  وار  وتثدت  ثير  الحدو  ه ه المخلفاع 

م عبرة  مليرون يرارد  0حروال  وتردفق  2552فر  ديسرمبر سر  ينفر  وادت تالمحتجرزاع   من الحواد  منهرا انهيرار
حير   2559فر  مرارس ،  وحادثرة  خرر  البامراواليرة  ف  ا وحادثة ماابهة  ف  نفس التوقيع تنريب   مروت ،إلنهر 

 ليرر فرورك نتج عنها تلو  نهرر  2505غيرها ف  فبرايرمن الرواس  ف  لوك مري ند، و الون ج  ربعة آاللانس   
 .coal waste, 2012)       )تاجان  يتلو  بحير  م نتج عنها 2505 توبر  ، وغيرها ف  ف  فرجينيا الغربية

 
 

 ؟من يدفع الثمن... فاتور  الصحة 
 

 ،عناصررر سررامة وضررار  للصررحة تتحتررو قنرران مررن االنبعاثرراع والمخلفرراع الترر   الفحررم ج عررن حرررق نررت مررا   رنررا ي
ا من حرق اأفرراد فر  الصرحة، تار ل عبئ رإلى انتناصها الت  باإلضافة  ،مراضاأ وتسب  قائفة واسعة وعريضة من

 220حالرة وفرا  و 24.0هنراك ف ،بواسرقة الفحرمإنتاجهرا ل ل تيرا واع من ال هربراء التر  يرتم  .على الصحة العامة
  (coal assault on human health, 2009) مرضرية بسريقة.إصرابة  07.222مرضية خقير  وحروال  إصابة 

 رغم ه ا. من  جل االستمرار ف  استخدام الفحم مغلوقة  دعاو يروجون ول ن مستخدم  الفحم وار اتث 
 

،  نررث رخرريص الرثمن منارنررة بغيررره مرن الوقررود اأحفررورت، والواقررع  ن للفحرمالمغلوقرة الترر  ترررو   الرردعاو مرن  هررم ا
ال ففراتور  المررض . البيئرة والصرحة وهرو ثمرن براهظ و بيررخسرائر الفحم وقود رخيص، أن ت لفتث ال تتضرمن ثمرن 

ول رن يردفع  و تننلرث، و تسرتخرجث  المصرانع التر  تسرتعمل الفحرم و و الجهراع  فيث من الارر اع ن والمتسببيدفعها 
هر ا  علرىواالسرتمرار   و الدولرة   رل،اأخر  النقاعاع االقتصادية و  و النقا  الصح   ثمنث آخرون هم المرضى 

 أموال اأفراد إلى جان  صحتهم. اهدار  إيا ل  المنوال 
 

علرى فبار ل علمر ،   الفحرمبالجسيماع الدقينرة مرن الهواء تلو  لبتندير الع ء المرض  بعض الدراساع قامع وقد 
 اسرنوي  ارخص  لرل  24حروال  وفرا  لى إثدت سبيل المثال وجد  ن التلو  بالجسيماع الدقينة من استخدام الفحم ي
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صابة ، ف   وروبا  صرابة بالتهرا  حراد إمليرون  75حروال  و الهوائيرة، اخص بالتها  مزمن فر  الارع    لل09وا 
 -00حروال  إلرى ت لفرة هر ا العر ء المرضر  تنيريم وصل و  .مليون يوم عمل 4وخسار  حوال   ف  الجهاز التنفس 

والخ صرة  .الرار  مرن المخلفراع الصرلبةو  براق  االنبعاثراع ترأثير دون حسرا  و رل هر ا  .ابليون يورو سنوي   42
 Coal's unpaid health)  إليرث. الت لفرة الصرحيةع فضري  ا إمرراع  ةث ثرو  قد يتضراعل مررتين الفحم ن ثمن  

bill, 2013)   
 
التننيرراع الحديثررة قررادر  علررى حمايررة البيئررة والصررحة مررن  ضرررار حرررق  مررا الرردعو  المغلوقررة اأخررر  فتتعلررق بررأن و 

، الضرار  إلرى الهرواءنبعاثراع  اال تمنع بالفعل نسبة  بيرر  مرن ا و تقورع  ثير  رغم  ن ه ه التننياع والواقع  نث  .الفحم
إلرى تظرل النسربة النليلرة التر  تخرر   ،االنبعاثراع التر  تنرتج عرن احترراق الفحرم ت رون ب ميراع هائلرة ا أن ل ن نظر  

  على البيئة والصحة.ا ثني   عبئ  لهواء ا
 

. وعلرى ر سرها ثران    سريد إلرى الهرواء ما  نث ال توجد بالفعل تننيراع قرادر  علرى حجر   افرة العناصرر التر  تنبعر  
المسرررئول اأ برررر عرررن  ال ربرررون ت تننيرررة فعالرررة لتنليرررل انبعاثررراع ثررران    سررريد ن اآلال توجرررد حترررى ال ربرررون حيررر  

   ثر من  ت وقود آخر.   ال ت يولد منث الفحم  مياع ،االحتباس الحرارت وتغيير المناخ
 

ر ،خقر الفحم ال يأت  من االنبعاثاع فنرقن إلى  لك فإوباإلضافة  ا مرن المخلفراع الصرلبة التر  تنرتج عرن ول رن  يض 
المرواد مرن  ا ثير  ن إف  وف  الواقع  . والمياه لتلوثهمالتربة إلى ااالحتراق وه ه المخلفاع تحمل مواد سامة ترا  منها 

البيئرة واإلنسران عرن إلى إلى مخلفاع صلبة لتصل   هاتحوللهواء إلى االضار  الت  تحتجزها الف تر وتمنع خروجها 
 قريق التربة والماء.

 
 
 

 من إعداد: د. راجية الجرزاوت، المبادر  المصرية للحنوق الاخصية
 2504مارس  00ف  
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