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الممخص:

أصبحت قضية البيئة ىي قضية االنساف المعاصر ،السيما وأف مشكمة التموث البيئي شكمت خط اًر
ييدد الجنس البشري بالزواؿ ،وظيرت ىذه المشكمة نتيجة لمتقدـ الصناعي والزيادة في عمميات

التصنيع خاصة في القرف الحادي والعشريف .وتعاني مصر مف مشكمة تموث البيئة خاصة بعد تبني
ن يج سياسات التصنيع الذي ساىـ في تراكـ ىذه المشكمة في ظؿ عدـ اإلدراؾ شبو الكامؿ لممسألة
البيئية وغياب الربط بيف التنمية والبيئة واألسس السميمة لمتنمية ،وكذلؾ اختيار مواقع الصناعة
بدوف أخذ االعتبارات البيئية كبعد ىاـ ومؤثر في البيئة ،ومف ثـ ظيور نتائج وخيمة ومشاكؿ

اقتصادية حادة؛ خاصة وأف سياسة التصنيع في مصر كانت لمدة زمنية طويمة غير مخططة بيئياً
بمعنى أنيا التضع في اعتبارىا اآلثار الضارة الناتجة عف عممية التصنيع عمى البيئة.

وتستيدؼ ىذه الدراسة التعرؼ عمى مدى فعالية سياسات حماية البيئة مف التموث الصناعي في

مصر ،خاصة في ظؿ سياسة التصنيع في مصر والتي تركز عمى الصناعات الوسيطة وىي
سياسة انتيجتيا مصر لجذب مزيد مف العمالة وتحقيؽ طفرات ايجابية في الدخؿ القومي وتوفير
مزيد مف السمع ،وزيادة العالقات التشابكية الداخمية بيف الصناعات والتي تسببت في الكثير مف

مشكالت التموث الصناعي وعدـ تحقيؽ تنمية صناعية مستدامة مف أجؿ األجياؿ القادمة.

الكممات المفتاحية :السياسات البيئية ،حماية البيئة ،التموث الصناعي ،التموث.
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مقدمة:

يتطمب تحقيؽ األىداؼ البيئية فرض السياسات واالجراءات والمعايير البيئية واالشتراطات عمي

المنتجات التي يتـ تصديرىا ،وذلؾ مف أجؿ حماية البيئة ومكافحة التموث بجانب التأثير عمى
التجارة الدولية مف خالؿ حركة معدؿ التبادؿ التجاري الذي قد يرتفع في بعض الدوؿ خاصة
المتقدمة وينخفض في بعض الدوؿ خاصة النامية.

وعمى ذلؾ احتمت قضية حماية البيئة الصدارة في دائرة االىتماـ المحمي والدولي كإحدى أىـ

القضايا المطروحة عمى المستويات المحمية واالقميمية والدولية ،وقد حرصت معظـ الدوؿ عمى تنفيذ
الخطط والمبادئ واألىداؼ البيئية في عممية التنمية االقتصادية والمحافظة عمى البيئة لضماف

تواصؿ عمميات التنمية لمصمحة األجياؿ القادمة ،وذلؾ مف خالؿ تبني برامج تحث عمي وضع
استراتيجيات وتدابير لوقؼ اآلثار المترتبة عمى التدىور البيئي الناتج عف عمميات التصنيع مف

خالؿ ترشيد استخداـ الموارد وحماية البيئة مف التموث الصناعي وكذلؾ تعديؿ طرؽ استخداـ ىذه

الموارد بحيث تكوف تمؾ الطرؽ سميمة بيئياً.

ولقد ساىمت السياسات الصناعية في مصر في صنع ظاىرة التموث ،حيث لعبت ىذه

السياسات دو اًر ىاماً في التعدي عمى الموارد الطبيعية وزيادة مستوى التموث الصناعي ،خاصة في
ظؿ وجود ظاىرة التوطف الصناعي لمصناعات المموثة لمبيئة ببعض المناطؽ .كما ساىمت

سياسات التصنيع في مصر في تراكـ مشكمة التموث ،خاصة في ظؿ غياب الربط بيف التنمية
والبيئة مع إعطاء األولوية لألبعاد االقتصادية .وتعددت أشكاؿ التموث البيئي في مصر ما بيف
تموث اليواء وتموث المياه وتموث التربة والتموث بالنفايات الصمبة .وبصفة عامة ،لـ تكف لدى

مصر قبؿ عاـ  2891سياسة بيئية واضحة المعالـ والحدود ،وجاء تدخؿ المشرع المصري لتنظيـ
شئوف البيئة مف خالؿ التشريعات الفرعية البيئية والتشريعات ذات األبعاد البيئية.

اشكالية الدراسة:

لـ تكف لدى مصر قبؿ عاـ 2891سياسة بيئية واضحة المعالـ والحدود ،تسير وفقاً إلستراتيجية

واضحة ،وتعمؿ وفقاً آلليات محددة لتحقيؽ أىداؼ ثابتة في شأف حماية البيئة المصرية مف

التدىور والتعدي والتدمير .حيث كانت األداة التشريعية(أو التنظيمية) ىي األداة الرئيسية المعتمدة
عمى مدار القرف الماضي وحتى عاـ 2881لمواجية كافة صور التعدي عمي البيئة في مصر.

ومن ثم تتمحور إشكالية الدراسة حول التساؤل الجوىري التالي:

مب مدى فعبلية سيبسبت محبية البيئة مه التلوث الصىبعي يف مصر؟

ويتفرع عن ىذا التساؤل الجوىري التساؤالت الفرعية التالية:

 ماىي أىـ السياسات المحمية والدولية لحماية البيئة مف التموث؟ ماىي أىـ أساليب الحفاظ عمى البيئة مف التموث الصناعي؟-3-

 ماىي طبيعة المشكمة البيئية في كؿ مف الدوؿ المتقدمة والدوؿ النامية؟ -ما ىو دور السياسات الصناعية في تموث البيئة في مصر؟

ما ىي أىـ مشكالت التموث البيئي في مصر؟

 -ما مدى فعالية دور الدولة في حماية البيئة مف التموث في مصر؟

أىمية الدراسة:

تأتي أىمية ىذه الدراسة في ظؿ تزايد الوعي المحمي والدولي باألبعاد البيئية لعممية التنمية

االقتصادية -التي لـ تحظ باألولوية التي تستحقيا -خاصة بعد مؤتمر "قمة األرض" الذي عقد

بمدينة ريودي جانيرو بالب ارزيؿ في عاـ  2881والذي استيدؼ وضع التدابير واالستراتيجيات
الالزمة لمحد مف التدىور البيئي عالمياً في إطار جيود دولية ومحمية لتحقيؽ تنمية مستدامة في

جميع الدوؿ .كما أف مصر قد اتجيت إلي أسموب المعالجة الشاممة لممسائؿ البيئية في خطط

التنمية االقتصادية بدءاً مف الخطة الخمسية .2881/2881 -2881/2881وبعبارة أخرى ،فقد

اتجيت خطط التنمية االقتصادية لتبني أبعاد التنمية المستدامة بما يتطمبو ذلؾ مف الحفاظ عمى
حقوؽ األجياؿ القادمة في الموارد االقتصادية وفي بيئة نظيفة.

فرضيات الدراسة:

تختبر الدراسة الفرضيات التالية:

 -إف السياسات الصناعية في مصر تمعب دو اًر ىاماً في حدوث مشكمة التموث البيئي.

 إف السياسات البيئية في مصر بعد فترة التسعينات قد شيدت نقطة تحوؿ نحو تكويف سياساتبيئية أكثر فاعمية في مصر.

أىداف الدراسة:

تيدؼ الدراسة إلى توضيح مدى فعالية سياسات حماية البيئة مف التموث الصناعي في مصر،

خاصة وأف تدخؿ المشرع المصري لـ يأخذ صورة القانوف المتكامؿ والمتخصص في شأف البيئة
قبؿ عاـ  ،2881وانما جاء تدخمو لتنظيـ شئوف البيئة مف خالؿ التشريعات الفرعية البيئية
والتشريعات ذات األبعاد البيئية.

خطة الدراسة:

تنقسم خطة الدراسة إلى المباحث التالية:
املبحج األول :سياسات حماية البيئة من التموث الصناعي.

املبحج الثبوي :سياسات حماية البيئة من التموث الصناعي في مصر.
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املبحج األول

سيبسبت محبية البيئة مه التلوث الصىبعي

يتناوؿ ىذا المبحث بياف ما يمي :السياسات المحمية والدولية لحماية البيئة مف التموث ،أساليب
الحفاظ عمى البيئة مف التموث الصناعي ،تفسير العالقة بيف السياسة البيئية واعادة التوطف
الصناعي بيف دوؿ الشماؿ والجنوب ،وذلؾ عمى النحو التالي:

أوالً :السياسات المحمية والدولية لحماية البيئة من التموث:

تنقسـ ىذه السياسات إلي نوعيف مف السياسات وىما :السياسات المحمية لحماية البيئة مف

التموث ،والسياسات الدولية لحماية البيئة مف التموث ،وذلؾ كاآلتي:

 -0السياسات المحمية لحماية البيئة من التموث:

تشتمؿ ىذه السياسات عمى نوعيف مف األدوات :النوع األول ،األدوات المباشرة وتسمى

األدوات االقتصادية .والنوع الثاني ،األدوات غير المباشرة وتسمى األدوات غير االقتصادية .ومف
األدوات االقتصادية فرض الضرائب عمى التموث أو ما يسمى بمبدأ" من يموث يدفع التكمفة" ،حيث

يجب إدخاؿ تكاليؼ التموث البيئي في حسابات المنشأة بحيث تعكس أسعار منتجاتيا تكمفة التدىور
البيئي الناتج مف عممياتيا االنتاجية مف أجؿ وقؼ ىذا التدىور أو اإلقالؿ منو بقدر المستطاع.)2(2

وفي ىذا الصدد ،فقد أوضح " بيجو"  Pigouأنو عند حدوث تكاليؼ إضافية ناتجة مف المشروع؛
فإنو يجب فرض ضريبة بيئية عمى ذلؾ المشروع مساوية لتمؾ التكاليؼ اإلضافية حتى يتـ تغطية

تمؾ التكاليؼ ويكوف ىناؾ حافز لتخفيضيا( .)1كما يتـ تقديـ دعـ مالي لممموث مقابؿ كؿ وحدة
تموث تتـ معالجتيا قبؿ التصريؼ ،وتُ ّعد االعانات بديالً لمضرائب لتوفير نفس الدوافع لتخفيض
التموث.
وىناؾ أداة أخرى تختمؼ عف ضريبة التموث التي تفرض عمى المنتجات المموثة لمبيئة تسمى

برسوـ االنبعاث ،وىذه األداة تؤدي إلى خفض تكاليؼ التحكـ في التموث ،حيث إف كؿ منشأة

مموثة تقوـ بتحديد مخمفاتيا المموثة لمبيئة عند تعادؿ التكمفة الحدية لمتحكـ في التموث مع رسوـ

االنبعاث ،مما يحفز المنشأة عمى تطوير تكنولوجيا التحكـ في التموث ومف ثـ إنتاج منتجات

صديقة لمبيئة(.)1

()1

محمد زكي عمي السيد ،أبعاد التنمية المستدامة مع دراسة لمبعد البيئي في االقتصاد المصري ،رسالة ماجستير،

كمية االقتصاد والعموـ السياسية – قسـ االقتصاد ،جامعة القاىرة ،1222 ،ص.92
Kolsted,D.and Yuqing," Do Tax Environmental Regulations Attract Foreign
Investment?",Working Paper 28,Department of Economics, University of California,
santa Barbra,2000,p.118.
)(3
Wallace Oates E., " The Economics Of Environmental Regulation", Edward
Elgar,1996,p.36.
)(2
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كما تحدد السمطات المحمية في كؿ دولة الكمية المسموح بيا مف التموث في كؿ منطقة معينة

عف طريؽ استخداـ حقوؽ أو شيادات لمتموث تسمى " بتصاريح التموث" وىي أذوف قابمة لمتداوؿ
يتـ اصدارىا بناءاً عمى سعر يتحدد وفقاً لمخسارة االجتماعية يشترييا المموث وتسمح لو بكمية مف

التموث تعادؿ قيمة التصاريح أسموباً بديالً مباش اًر ُيغني صانعي السياسات عف التقييـ النقدي لقيمة
األضرار عند تقدير ضريبة التموث(.)2
أما األدوات غير االقتصادية فمف أىميا اإلذعاف االختياري ،وىو محاولة إقناع مف جانب

الحكومة مع المنشآت لحثيا عمى خفض مموثاتيا بطريقة إرادية وأف تقدـ التزامات بخفض مستوى
التموث لمستوى محدد خالؿ فترة زمنية معينة ،وتتميز ىذه األداة بانخفاض التكمفة التي تتحمميا

الحكومة في سبيؿ تنفيذىا وانخفاض مستوى الرقابة عمى المنشآت ،حيث إنو التزاـ أدبي وال يوجد
أي عقاب لممنشآت غير الممتزمة ،ولكنيا تعتمد بصفة أساسية عمى توافر درجة عالية مف رشادة

المنتجيف ،لذلؾ يصعب االعتماد عمى ىذه األداة في المدى الطويؿ

()1

.

وتُ ّعد أدوات التحكـ والسيطرة مف أوائؿ األدوات المستخدمة لمحد مف التموث منذ بداية
السبعينات مف القرف العشريف ،وتسمى بذلؾ حيث تحدد أيف وكيؼ يتـ الحد مف التموث بمختمؼ
أشكالو ،وتعني ىذه األداة قياـ الدولة بالدور الرئيسي لمحد مف المشكالت البيئية وخاصة التموث

الصناعي ،وكذلؾ لنشر الوعي البيئي مف خالؿ العمؿ عمي سف التشريعات البيئية التي تجبر

المموث شخصاً طبيعياً أو معنوياً عمى احتراـ البيئة وعدـ اإلخالؿ بالتوازف البيئي( .)1وعمى الرغـ

مف أف ىذه األدوات تستمزـ نفقات أقؿ مف األدوات األخرى كالضرائب؛ إال أنيا ال تقدـ حاف اًز
مستم اًر لمقياـ بمزيد مف مكافحة التموث طالما قد تحقؽ المستوى المرغوب فيو مف الجودة البيئية أو
تـ التوصؿ إلي الحد األقصى المسموح بو ،كما أنيا ال تواجو مشكمة التموث بشكؿ مباشر وفوري

نظ اًر لما تحتاجو مف التشريعات البيئية ثـ تطبيقيا ثـ توقيع الجزاءات( مف غرامة أو عقوبة أو

حبس) مف وقت طويؿ مما يفقدىا الفاعمية الالزمة.

 -3السياسات الدولية لحماية البيئة من التموث:

يأخذ التموث البيئي الصفة العالمية؛ لما لو مف آثار سمبية ال تعرؼ حدوداً سياسية أو جغرافية،

بؿ قد يظير التموث في دولة ال تمارس النشاط الصناعي أو التعديني وذلؾ نتيجة النتقاؿ المموثات
مف دولة صناعية ذات تموث مرتفع إلي دولة أخرى .ومف ثـ ظير االىتماـ بالسياسات الدولية

()2

داليا حسف راشد ،حماية البيئة في الصناعة ،دراسة تطبيقية عمى صناعة األسمنت في مصر ،رسالة ماجستير،

()1

داليا حسف راشد ،المرجع السابؽ ،ص.98

كمية التجارة – قسـ االقتصاد ،جامعة بنيا ،1221 ،ص .98

()1

أحمد دسوقي اسماعيؿ ،سياسات اإلدارة البيئية لمتموث الصناعي في جميورية مصر العربية ،مركز دراسات

واستشارات اإلدارة العامة ( ،)PARCكمية االقتصاد والعموـ السياسية ،جامعة القاىرة ،العدد التاسع ،يوليو ،1221
ص.12
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لحماية البيئة والتي تتمثؿ في االتفاقيات متعددة األطراؼ ،ومف أىـ ىذه االتفاقيات بروتوكوؿ
مونتلاير والذي عقد عاـ 2891وييدؼ ىذا البروتوكوؿ إلي األخذ باألدوات المناسبة لحماية البيئة
واإلنساف مف اآلثار الضارة التي نتجت أو قد تنتج مف النشاط اإلنساني المضر لطبقة األوزوف

وحظر استخداـ المواد الكيماوية التي تؤدي إلي استنزاؼ طبقة األوزوف مثؿ مركبات

الكموروفوركربوف .وفي عاـ  2881عقدت اتفاقية بازؿ بسويس ار والتي ىدفت إلى وضع استراتيجية
مالئمة لمتحكـ في انتقاؿ النفايات الخطرة والتفرقة بينيا وبيف المواد التي يتـ اعادة استخداميا،

وخصوصاً تمؾ النفايات المصدرة مف الدوؿ المتقدمة إلى الدوؿ النامية .أضؼ إلى ذلؾ أنو قد تـ
عقد اتفاقية التنوع البيولوجي في نفس العاـ ،واىتمت ىذه االتفاقية بحماية الموارد البيولوجية في

إطار منيجية االستدامة والتوزيع العادؿ لمفوائد الناشئة عف االستخداـ المستديـ ليا(.)2

وتتمثؿ المعايير الدولية لمسمع الصناعية في معايير نظـ اإلدارة البيئية ،وىي عبارة عف دورة

كاممة تتكوف مف عدة مراحؿ بدءاً بوضع السياسة البيئية ومرو اًر بالتخطيط والتنفيذ والمراجعة
والتصحيح وذلؾ لتحقيؽ اليدؼ النيائي وىو التطوير والتحسيف المستمر لألداء البيئي .ومف أكثر

نظـ اإلدارة البيئية المطبقة داخؿ المنشآت النظاـ الدولي أيزو  ،21222وذلؾ لتحقيؽ الحماية
والجودة البيئية عمى مستوييف متداخميف ىما المستوى الكمي ،ويتمثؿ في مستوى اإلجراءات المتبعة

والمساندة لتحقيؽ توافؽ بيئي داخؿ المنشأة بالنسبة لكافة معامالتيا الداخمية والخارجية ،ومستوى
جزئي يتعمؽ باإلجراءات التنظيمية المتعمقة بالعمميات المستخدمة في كؿ مراحؿ اإلنتاج بصفة

عامة والتغميؼ والتعبئة بالنسبة لمسمع(.)1

وتحقؽ المنشآت فوائد عديدة نتيجة تطبيؽ معايير األيزو 21222منيا :ضماف التوافؽ مع

القوانيف والتشريعات البيئية مف حيث االجراءات والحدود القصوى والدنيا المتبعة لالنبعاثات

الصناعية المختمفة ،ورفع إنتاجية المنشأة والعامميف ،واتاحة فرص جديدة في أسواؽ جديدة وتقوية
التنافس في األسواؽ القديمة وزيادة فرص التعاوف مع مؤسسات دولية تعمؿ في اإلدارة البيئية.

وعمى الرغـ مف المزايا والفوائد التي تحققيا معايير األيزو 21222؛ إال أف ىناؾ مجموعة مف

الصعوبات في تنفيذىا خاصة في الدوؿ النامية ومف أىميا :ارتفاع تكمفة الحصوؿ عمى شيادة
التوافؽ مع مواصفات األيزو  ،21222ويتضمف ذلؾ تكمفة االستشارات والتنفيذ وتكمفة تجديد

الشيادة بعد انتياء صالحيتيا ،وقمة الكفاءات التي يمكف أف تساعد المؤسسات عمى تطبيؽ األيزو
.)1(21222

)(1

UNEP, Economic Instruments in Bio- Diversity- Related Multiateral Environmental
Agreements,2004, Retrieved 10-3-2018, from:
()1

http://wedocs.unep.org/handle/20.500.11822/8245

حكمت السيد عبد القادر ،قضايا البيئة في ظؿ اتفاقية الجات ،رسالة ماجستير ،كمية التجارة ،جامعة عيف

شمس ،1221 ،ص.219-212

()1

أحمد دسوقي اسماعيؿ ،مرجع سابؽ ،ص .82
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كذلؾ تتمثؿ المعايير الدولية لمسمع الصناعية في معايير لمتأثيرات البيئية عمى ىذه السمع ،ومف
أىميا المعايير االجبارية وتتمثؿ في التشريعات التي ال تسمح بدخوؿ السمعة إلي السوؽ إف لـ تكف
متوافقة معيا ،وتسمى بمعايير اإلنتاج والعمميات ،فيناؾ معايير مرتبطة بالمنتج ،وىي تمؾ
المتطمبات المحددة لمخصائص النيائية لممنتج ،ومعايير غير مرتبطة بالمنتج وىي التي تيتـ بطرؽ

اإلنتاج والعمميات وال ترتبط بالخصائص النيائية لممنتج .وتيدؼ ىذه المعايير إلي محاولة الحد مف
اآلثار الخارجية السمبية التي تصاحب المراحؿ المختمفة لعممية اإلنتاج( مف إنتاج ،توزيع ،بيع)

وتكوف أكثر استخداماً في الحد مف تدىور الكائنات الحية والمحافظة عمييا(.)2

والمعايير االختيارية ىي تمؾ المعايير التي يمكف إصدارىا عمى مستوى الدوؿ أو مف مؤسسات

خاصة مثؿ اتحاد الصناعات ،وتسمى بالعالمة البيئية وىي عبارة عف عالمة تجارية اختيارية تمنح

لممنتجات التي تصاحب عممياتيا االنتاجية آثار خارجية سمبية مقارنة بالمنتجات األخرى في

المجموعة نفسيا .واليدؼ ىو تشجيع المنشآت عمى إنتاج منتجات صديقة لمبيئة ،إذ أف تطبيؽ
العالمة البيئية يعتمد عمى مرونة المنشآت في تغيير التكنولوجيا المستخدمة ،ويعتمد عمى الوقت

المتاح لذلؾ في األجؿ القصير(.)1

ثانياً :أساليب الحفاظ عمى البيئة من التموث الصناعي:

تختمؼ أساليب الحفاظ عمى البيئة المتبعة مف قبؿ الدولة عف تمؾ المستخدمة مف قبؿ

المنشآت الصناعية ،كما تختمؼ مف منشأة ألخرى حسب طبيعة النشاط وكمية ونوع المموثات

والموارد المالية المخصصة لحماية البيئة وغيرىا مف العوامؿ ،وذلؾ كاآلتي:

 -2أساليب حماية البيئة من جانب الدولة:

تتنوع األساليب التي يمكف تطبيقيا مف جانب الدولة لحماية البيئة مف التموث ما بيف أساليب

مباشرة وأخرى غير مباشرة ،وذلؾ عمى النحو التالي:

أ-أسموب التدخل الحكومي المباشر:

مف األساليب المباشرة لحماية البيئة جميع أنواع الموائح وتراخيص العمؿ وتراخيص
االستثمار والتوسع في طمب تقديـ دراسات تقييـ بيئي مبدئية لكؿ مشروع واإلصرار عمى ضرورة

منع التموث مف المنبع بدالً مف السماح بو ثـ محاولة عالجو أو التخمص منو ( .)1وباإلضافة إلى

)(1

Jansen, M.,Keck, A., " National Environmental Policies and Multilateral trade
Rules",Economic Research and Statistics Division, Staff Working paper ERSD-200401,WTO,January,2004,p.14.
)(2
Mason Charles,F. "An economic Model Of Eco-labing,University of Wyoming,
October,2006,p.29.
( )3السيدة إبراىيـ مصطفى ،مبادئ اقتصاديات الموارد والبيئة ،دار الجامعة الجديدة ،اإلسكندرية ،1221،ص.121
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ذلؾ ،توجد األساليب اإلدارية المباشرة التي تجبر المنشآت عمى االلتزاـ بقواعد معينة تحددىا

السمطات المسئولة في لوائح وقوانيف(.)2

ويمكن لمحكومة وضع عدة معايير لخفض مستويات التموث بالمنشآت الصناعية تتمثل فيما
يمي(:)3

 -2وضع مواصفات بيئية خاصة بالنسبة لممدخالت التي يستخدميا المنتجوف عند مباشرتيـ
لعممياتيـ اإلنتاجية.

 -1تحديد الطريقة التي تستخدـ بيا تمؾ المنتجات.

 -1تحديد أنواع الوقود التي يمزـ استخداميا مثؿ الديزؿ أو البنزيف فمو كاف احتراؽ كمية معينة
مف الديزؿ يسبب نفس حجـ التموث الذي تحدثو كميات مضاعفة مف البنزيف فينا يمزـ

تحريـ أو الحد مف استخداـ الديزؿ.

ب -أسموب التدخل الحكومي غير المباشر:

من األساليب غير المباشرة التي يمكن تطبيقيا من جانب الدولة ما يمي(:)1

 -2تقوـ الحكومة باستخداـ السياسة الضريبية كأسموب مف أساليب حماية البيئة مف التموث مف

خالؿ التمييز في حجـ الضرائب أو جعؿ الضرائب عقاباً ،حيث تقوـ الحكومة بتحميؿ

المنشآت التي تحدث تمويثاً لمبيئة أعباء إضافية بسبب ما تمحقو مف تموث أو جعؿ

حافز ،وىنا تعفى الحكومة األجيزة والمعدات الخاصة بالحد مف التموث التي يتـ
الضرائب
اً
استيرادىا مف الخارج مف كافة أنواع الضرائب والرسوـ الجمركية ومف مميزات ىذا األسموب

أنيا تُ ّعد دافعاً لممتسبب في التموث لتخفيض حجـ التموث.
 -1التمييز في حجـ اإلعانات الحكومية لكؿ قطاع إنتاجي تبعاً لمدى مساىمة كؿ قطاع في
زيادة تموث البيئة ،حيث تشمؿ ىذه اإلعانات إعانات نقدية متمثمة في تقديـ معدات وأجيزة

قياس لمراقبة التموث لممنشآت الصناعية مجاناً أو بأسعار رمزية ،أما اإلعانات العينية

فتتمث ؿ في قياـ الحكومة بتقديـ الخبرات الالزمة لممنشآت في مجاؿ حماية البيئة مف
التموث ،وتمويؿ مجيودات البحث والتطوير اليادفة إلى إيجاد تكنولوجيا إنتاجية نظيفة.

 -1التأثير عمى حجـ االئتماف الممنوح لممنشآت المختمفة وفقاً لمساىمة كؿ نشاط إنتاجي في
زيادة تموث البيئة.

()2حسف عبد العزيز حسف ،اقتصاديات الموارد البيئية ،مطابع الدار اليندسية ،القاىرة ،1228 ،ص.211
()1

نعمػػة ان نجيػػب ،أسػػس عمػػـ االقتصػػاد ،مؤسسػػة شػػباب الجامعػػة لمطباعػػة والنشػػر والتوزيػػع ،اإلسػػكندرية،1229 ،
ص.119 -111

()1السيدة إبراىيـ مصطفى ،المرجع السابؽ ،ص.121
 راجع أيضاً :حسف عبد العزيز حسف ،اقتصاديات الموارد البيئية ،المرجع السابؽ ،ص.211-9-

 -3أساليب حماية البيئة من جانب المنشآت الصناعية:
تتمثؿ تمؾ األساليب ،في إجراءات منع التموث والتي تعتبر أكثر كفاءة مف إجراءات
مكافحتيا في مرحمة الحقة؛ ولذلؾ فقد اتجيت الدوؿ الصناعية إلى استخداـ وتطوير أنواع جديدة

مف تكنولوجيا حماية البيئة بيدؼ تحقيؽ أقصى منفعة ممكنة مف استخداـ المواد الخاـ وموارد

الطاقة ،ويتـ ذلؾ مف خالؿ األساليب التالية(:)2

أ -أسموب إعادة استخدام وتدوير مخمفات عممية اإلنتاج "."Recycling

ب -أسموب استخدام تكنولوجيا اإلنتاج األنظف "."Non Waste Technology
وتقدـ كؿ مف الطريقتيف لممخطط االقتصادي فوائد كبيرة في منع أو تحجيـ المخمفات والحد

مف التموث .والفرؽ بيف طريقة التكنولوجيا النظيفة ،واعادة االستخداـ :أنو في التكنولوجيا النظيفة
يتـ محاولة استخداـ تكنولوجيا إنتاجية ال ينجـ عنيا انبعاث مموثات أو انبعاث أقؿ قدر ممكف مف

المموثات .أما في أسموب إعادة التدوير ،فانو ينبعث عنيا مخمفات في مراحميا األولى ثـ يتـ جمعيا
واعادة استخداميا مرة أخرى.

أيضا ،بأف إحدى الطرؽ المتبعة فييا لخفض أو منع
ً
كما تتميز تكنولوجيا اإلنتاج األنظؼ

انبعاث المموثات ىو تجميع أكثر مف عممية إنتاجية معاً ،بحيث يتـ خفض االنبعاث النيائي
لممموثات إلى أقصى حد ممكف .وكمثاؿ لمجمع بيف عمميات التصنيع المختمفة ،نذكر عممية الجمع

التي تمت بيف شركة الكوؾ وشركة الحديد والصمب المصرية لالستفادة مف الغازات المنبعثة مف
بطاريات الكوؾ في إشعاؿ األفراف العالية بمصانع الحديد والصمب .ومف ثـ فإنو بالنظر إلى تمؾ

التجربة يمكف إيجاد صور جديدة لمجمع بيف الصناعات المختمفة.

أما بالنسبة لعمميات إعادة استخداـ وتدوير مخمفات عمميات اإلنتاج واالستيالؾ

( ،)Recyclingفإنيا تعتبر إحدى الوسائؿ اليامة لخفض كمية مخمفات عمميات اإلنتاج وىو ليس
باألسموب الجديد ،فقد عرفو العالـ منذ زمف قديـ ،ولكف الجديد في األمر ىو الزيادة الرىيبة في

كمية المخمفات الصناعية واالستيالكية ،بحيث أصبحت عممية التخمص منيا أو معالجتيا تمثؿ

مشكمة يستعصى حميا بالطرؽ التقميدية .وتشمؿ عمميات إعادة التدوير لممخمفات تمؾ العمميات

التي تؤدي إلي إعادة استخداـ منتج أو سمعة أو مادة معينة بعد إصالحيا أو تنظيفيا وكذلؾ جميع

العمميات التي تنصب عمى االستفادة االقتصادية مف أحد مخمفات عمميات االستيالؾ وكذلؾ تشمؿ

عمميات إعادة التدوير االستفادة االقتصادية مف مخمفات العمميات اإلنتاجية(.)1

()2منػ ػػى قاسػ ػػـ ،التمػ ػػوث البيئػ ػػي والتنميػ ػػة االقتصػ ػػادية ،الطبعػ ػػة الثالثػ ػػة ،الػ ػػدار المص ػ ػرية المبنانيػ ػػة ،القػ ػػاىرة،1222 ،
ص.211-212

()1منى قاسـ ،مرجع سابؽ ،ص.211
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باإلضافة إلى األسموبيف السابقيف(أسموب التكنولوجيا النظيفة ،وأسموب إعادة تدوير
المخمفات) ،فإنو توجد بعض األساليب األخرى التي اتجيت إلييا الدوؿ الصناعية لموصوؿ إلي

خفض انبعاث المموثات ومف أىميا ما يمي(:)2

 -0أسموب نياية األنبوب" :"end of pipe add onوىى تمؾ المعدات التي يتـ تركيبيا في
نياية العممية اإلنتاجية بيدؼ الوصوؿ بنوعية المخمفات إلى المواصفات القانونية مثؿ

المرشحات الفالتر وغيرىا.

 -1أسموب الحل الذاتي " :"bulid in solutionوىي تتمثؿ في إدخاؿ بعض التعديالت في
مراحؿ العممية اإلنتاجية نفسيا أو تصميميا بشكؿ جديد مما يخفض حجـ المموثات إلى أدنى
حد ممكف.

-2أساليب واجراءات الحد من التموث الصناعي:

نعرض في ىذا الصدد لما يمي :أساليب الحد مف التموث الصناعي ،واجراءات الحد مف

التموث الصناعي ،وذلؾ عمى النحو التالي:

أ -أساليب الحد من التموث الصناعي:

ىناؾ أولويات ألساليب حماية البيئة مف التموث الصناعي ،متدرجاً بحسب حجـ المخمفات

المتولدة ،ويمكف توضيح ذلؾ مف خالؿ الشكؿ رقـ()2

()1

عمى النحو التالي:

شكل رقم ( :)0أولويات أساليب حماية البيئة

عالية

حجم
النفايات

التخمص
اآلمن
() 2

التدوير واعادة

المعالجة

االستخدام
() 3

() 2

التقميل عند
المصدر

منخفضة

() 0
عالية

منخفضة

المصدر :عمي محمد طاىر ،مرجع سابق ،ص .20-32
()2منى قاسـ ،المرجع السابؽ ،ص.211-211

( )1عمػػي محمػػد طػػاىر ،فعاليػػة أنشػػطة حمايػػة البيئػػة فػػي اقتصػػاديات التصػػنيع بػػالتطبيؽ عمػػى شػػركة كػػادبري مصػػر،
رسالة ماجستير ،معيد الدراسات والبحوث البيئية ،جامعة عيف شمس ،1222 ،ص.12-18
 انظر أيضاً :داليا حسف راشد ،مرجع سابؽ ،ص.19- 00 -

ويتضح من خالل الشكل السابق ما يمي(:)2
 -2ىناؾ طريقتيف لمتقميؿ عند المصدر وىما :تغيير الناتج وتغيير العممية اإلنتاجية ،ويتـ
تغيير الناتج عف طريؽ تغيير تركيب أو استخداـ نواتج وسيطة أو نيائية لتقميؿ الفاقد أثناء

عمميات التصنيع ،وتشمؿ طريقة التصنيع كيفية صناعة المنتج واستبداؿ المواد الداخمة

وتعديؿ أو إدخاؿ تكنولوجيا جديدة وتحسيف ظروؼ التشغيؿ.

 -1عمميات إعادة التدوير( ،)Recyclingوتتمثؿ في إعادة أو استخداـ أو استرداد المواد
المفقودة كمخمفات إلى داخؿ العممية اإلنتاجية.

 -1تشمؿ معالجة المخمفات تغير شكؿ مكونات المخمفات عف طريؽ وسائؿ فيزيائية أو
كيميائية لإلقالؿ والحد مف تموثيا كالتحكـ في تموث اليواء وذلؾ عف طريؽ غسيؿ غازات

العوادـ بواسطة أبراج الغسيؿ واستخداـ البكتريا اليوائية والالىوائية.

 -1إف التخمص اآلمف مف النفايات يتـ عف طريؽ دفف المخمفات في حفر خاصة في أماكف

بعيدة خارج النطاؽ العمراني أو إلقائيا في المحيطات وىي وسيمة غير مفضمة ،حيث ال

يعد إلقائيا تخمصاً حقيقياً منيا أو إحراقيا في محارؽ خاصة.

ب -إجراءات الحد من التموث الصناعي:

تندرج إجراءات الحد مف التموث الصناعي تحت ثالث مجموعات .ونستعرض بيان ىذه

اإلجراءات بالتفصيل عمى النحو التالي(:)1
 -0اإلجراءات التكنولوجية:

توجد عدة سبؿ رئيسية يمكف أف تحقؽ ىدؼ الحد مف التموث عف طريؽ إجراءات
تكنولوجية ،تتمثؿ فيما يمي:

 السعي إلى اإلقالؿ مف احتياجات العممية اإلنتاجية مف الخامات والطاقات ،أي السعي إلياإلقالؿ مما يصاحب العممية اإلنتاجية مف ىدر لمموارد ،إما برفع كفاءة العممية أو تعديؿ

تصميـ المنتج ،بحيث يؤدي الغرض نفسو بكميات أقؿ مف المادة والطاقة.

 استبداؿ المواد األقؿ ضر اًر بالمواد الضارة ،وبالذات السامة ،التي ستبقى عبئاً عمينا حتىعندما نتخمص مف المنتج ،ونضيفو إلى تالؿ المخمفات التي يتحتـ عمينا أف نتصرؼ بشأنيا

بشكؿ أو بآخر.

 تطوير العممية اإلنتاجية ،بحيث تقؿ إف ارزاتيا مف االنبعاثات الغازية أو التصريفات السائمة أوالمخمفات الصمبة .ويرتبط ىذا األمر بأسموب السعي إلى إقالؿ االحتياجات مف الخامات
()2عمي محمد طاىر ،مرجع سابؽ ،ص.12-18
 -انظر أيضاً :داليا حسف راشد ،مرجع سابؽ ،ص.19

()1أسػػامة الخػػولي ،البيئػػة وقضػػايا التنميػػة والتصػػنيع ،د ارسػػات حػػوؿ الواقػػع البيئػػي فػػي الػػوطف العربػػي والػػدوؿ الناميػػة،
عالـ المعرفة ،المجمس الوطني لمثقافة والفنوف واآلداب ،الكويت ،العدد ( ،)199سبتمبر  ،1221ص.111
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والطاقة ،فالمموثات -في نياية المطاؼ– موارد دخمت العممية اإلنتاجية ولـ تخرج منيا عمى
ىيئة منتج نستفيد منو.

ضرر لمبيئة بعد نياية
 تطوير منتج أقؿ استيالكاً لممادة والطاقة أثناء فترة استخدامو ،وأقؿاً

استخدامو .فعمى سبيؿ المثاؿ ،فإف استيالؾ الطاقة في تصنيع السيارة الخاصة ال يتجاوز()%9

مف إجمالي استيالؾ الطاقة عمى امتداد حياتيا بدءاً بإنتاجيا وحتى تقطع مئة ألؼ كيمو متر ،إذ

أف ( )%89مف ىذا اإلجمالي تستيمؾ أثناء قطع ىذه المسافة.

 -تدوير المخمفات واعادة استخداميا كمدخالت بديمة مف المادة والطاقة .ومف األمثمة عمى

ذلؾ إعادة استخداـ الحديد والصمب أو األلومنيوـ أو الرصاص أو بعض المدائف ،أو استخداـ
المبادالت الح اررية في التسخيف لإلقالؿ مف استيالؾ الطاقة والوقود.

 -معالجة المخمفات في عمميات إضافية تالية لعممية اإلنتاج ،بيدؼ اإلقالؿ مف حجميا أو مف

ضررىا عمى البيئة .ويحتاج ىذا عادة إلى إضافات جديدة مف المواد والطاقة تضاؼ إلى تكمفة

اإلنتاج في العممية اإلنتاجية األصمية(.)2

ويمكف توضيح ىذه اإلجراءات مف خالؿ الشكؿ رقـ ( )1عمى النحو التالي:
شكل رقم ( :)3إجراءات الحد من التموث الصناعي
طاقة /مواد

طاقة /مواد
معالجة

مخمفات

منتجات

استخدام

عممية إنتاجية

طاقة
خامات

مخمفات أقل ضرراً
عناصر الحد من التموث:
-

خامات /طاقة أقل حجماً و /أو أقل ضر ارً.

-

منتج أقل استيالكاً لمطاقة وضرراً عند نياية استخدامو.

-

معالجة المخمفات.

-

عممية انتاجية أقل إف ارزاً لممخمفات (غازية ،صمبة ،سائمة)

-

تدوير المخمفات كمدخالت من المادة والطاقة.

معالجة

طاقة /مواد

مخمفات أقل ضرراً

المصدر :أسامة الخولي ،المرجع السابق ،ص .332

 -3اإلجراءات التنظيمية:

تتمثؿ في سف التشريعات وصياغة لوائح تنفيذىا ،وأدوات الرقابة عمى التنفيذ ،واجراءات

التعامؿ مع التجاوزات .ويمثؿ اإلطار التشريعي ،األداة الرئيسية إلدارة السياسات البيئية والحد مف
التموث الصناعي؛ لذلؾ فالقانوف البيئي يستيدؼ وضع التزاـ قانوني محدد يتمثؿ في الحفاظ عمى
()2أسامة الخولي ،مرجع سابؽ ،ص.111-119
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البيئة وحمايتيا مف أجؿ األجياؿ الحالية والقادمة ،ويقرر أف تحقيؽ ىذا اليدؼ يتطمب خمؽ التزاـ
قانوني يعرض مف يخالفو لمجزاء ،ولذلؾ فإف المراجعة المستمرة لمقوانيف والتشريعات تؤدي إلى أف

تكوف نصوصيا متوافقة مع ما يتـ استخالصو مف التطبيؽ في الواقع العممي ،حيث يتـ استحداث

مواد جديدة أو تحذؼ أخرى وفقاً لمتطمبات التطبيؽ والتطورات الجارية ،ومف ثـ؛ فإف اإللزاـ
وااللتزاـ بحماية البيئة يحتاج بجانب التشريع إلى أدوات أخرى منيا السياسات والخطط البيئية ومدى

فاعميتيا ثـ تفعيؿ ىذه السياسات ضمف منظومة مؤسسية إلدارة البيئة(.)2

وتجدر اإلشارة في ىذا الصدد ،إلى أنو عمى الرغـ مف تعدد التشريعات وسياسات حماية

البيئة مف التموث في مصر؛ إال أف القانوف وحده ال يمكف أف يترتب عميو التنفيذ أو اإلصالح؛ ألف
األىـ مف القانوف ىو تغير المناخ والظروؼ المالئمة لممنشآت الصناعية ،بحيث تطبؽ سياسات
حماية البيئة كعادة وسموكيات سميمة دوف الحاجة إلى رقابة ،ثـ بعد ذلؾ يأتي دور القانوف لردع

الخارجيف عميو والبد أف تعطى الدولة النموذج والقدوة في حماية البيئة(.)1

ومف أجؿ ذلؾ ،فقد اتجيت السياسة التشريعية في مجاؿ حماية البيئة إلى مواجية القضايا

البيئية ومعالجتيا مف خالؿ تقنيف شامؿ متكامؿ يعالج تمؾ القضايا جميعاً عمى نحو يكفؿ االتساؽ
بيف أحكاميا والتنسيؽ بيف األجيزة القائمة عمى تطبيقيا بما يقضي عمى التضارب في

االختصاصات بينيا وبيف نظـ اإلدارة البيئية تنظيماً شامالً.

ثالثاً :تفسير العالقة بين السياسة البيئية واعادة التوطن الصناعي بين الدول
المتقدمة والدول النامية:

نظ اًر النقساـ عالـ اليوـ إلى شماؿ(دوؿ متقدمة) وجنوب(دوؿ نامية) عمى أساس اقتصادي

وتكنولوجي ،واذا كانت البيئة ال تعرؼ حدوداً سياسية أو جغرافية ،فإنو يثور التساؤؿ حوؿ مدى
اختالؼ مسألة البيئة بيف الشماؿ والجنوب مع اختالؼ المعطيات االقتصادية والتكنولوجية لكؿ مف

الكتمتيف؟( .)1نجد أف ىناؾ اختالفاً واضحاً في طبيعة المشكمة البيئية بيف دوؿ الشماؿ المتقدـ ودوؿ

الجنوب النامي ،فمف ناحية المشكمة البيئية توصؼ في دوؿ الشماؿ بأنيا مشكمة التقدـ السريع
والثراء وتحقيؽ الرفاىية االقتصادية واالجتماعية لجميع سكانيا ،ولقد حولت ىذه الدوؿ اقتصادياتيا

إلى اقتصاديات الخدمات التي تشكؿ المكوف األكبر لمناتج المحمى ،ومما الشؾ فيو أف مثؿ ىذه
التحوالت تحدث تأثي اًر ايجابياً عمى الواقع البيئي والتوازف االقتصادي لمدوؿ المتقدمة (دوؿ الشماؿ).
وىذا يعنى ،أنيا تحولت مف الصناعات األكثر تمويثاً لمبيئة كالبتروكيماويات والتعديف والصناعات

()2داليا حسف راشد ،مرجع سابؽ ،ص.11

()1نادية حمدي صالح ،اإلدارة البيئية ،المبادئ والممارسات ،المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية ،1221،ص.228

()1مػػرواف يوسػػؼ الصػػباغ ،مسػػألة البيئػػة بػػيف الشػػماؿ والجنػػوب ،نقابػػة المح ػػاميف ،سػػوريا ،المجموعػػة ( ،)91الع ػػدد
( ،2881 ،)22ص.111-199
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اليندسية إلى صناعات متطورة تكنولوجياً تحقؽ قيماً إضافية أعمى وتستيمؾ طاقة ومواد أولية اقؿ
باإلضافة إلى استخداـ التكنولوجيا النظيفة بيئياً(.)2

ومف ناحية أخرى ،نجد أف المشكمة البيئية في دوؿ الجنوب متمثمة في ارتفاع نسبة التموث

البيئي الناتج مف ارتفاع نسبة الفقر والتخمؼ والتأخر الذي تعانى منو ىذه الدوؿ اقتصادياً

واجتماعياً ،حيث عندما أرادت دوؿ الجنوب التحرر مف ىذا التخمؼ باالتجاه نحو التنمية
والتصنيع ،اعتمدت عمى التكنولوجيا وأساليب اإلنتاج التي تزيد مف نسبة التموث مثؿ

البتروكيماويات والمبيدات والصناعات التعدينية ،أما صناعات دوؿ الشماؿ المتقدـ ،فيي جميعاً
صناعات مكثفة لرأس الماؿ ومكثفة لمطاقة مع األخذ باالعتبارات البيئية ،وىذا يدؿ عمى أف دور

دوؿ الجنوب في إحداث التموث يزداد بمعدؿ أعمى مف دوؿ الشماؿ المتقدـ .ونشير في ىذا الصدد

الى نقطتيف ىامتيف:

 -0أسباب انتقال الصناعات المموثة لمبيئة من الدول المتقدمة إلي الدول النامية:

يعود انتقاؿ الصناعات المموثة لمبيئة مف دوؿ الشماؿ إلى دوؿ الجنوب ،إلى أف انتقاؿ ىذه

الصناعات بيف الدوؿ المتقدمة (دوؿ الشماؿ) ال ُي ّعد مجدياً ألسباب تتعمؽ بقيود حماية البيئة؛ ألنيا
تكوف متقاربة في أغمب تمؾ الدوؿ وألف تكاليؼ ىذه الحماية تكوف مرتفعة ،والدليؿ عمى ذلؾ
الصناعات الحدية ،أما في دوؿ الجنوب ال توجد مثؿ ىذه القيود البيئية المستحدثة لعدـ االىتماـ

باالعتبارات البيئية في الصناعة مقارنة بمستوى اىتماـ الدوؿ المتقدمة (دوؿ الشماؿ)(.)1

لقد تنبأ محمموف كثيروف منذ السبعينات والثمانينات بإعادة نقؿ بعض الصناعات إلى الدوؿ

النامية عقب تطبيؽ لوائح بيئية صارمة في الدوؿ الصناعية المتقدمة ،والقرار بنقؿ ىذه الصناعات

قد بني عمى عوامؿ اقتصادية ،ولكف ىذه العوامؿ االقتصادية ربما تكوف قد استندت إلى عوامؿ

بيئية في بعض الحاالت( .)1كما أف الصناعات التي يتـ تحويميا إلى دوؿ الجنوب ىي في أغمبيا
صناعات ممموكة لدوؿ الشماؿ المتقدـ ،وأف انتقاليا لدوؿ الجنوب ال يمنع مف كوف أغمب أرباحيا

تعود إلى دوؿ الشماؿ .ولعل من أىم العوامل االقتصادية التي ساعدت عمى تحقيق ذلك ما

يمي(:)1

 انخفاض نفقة األيدي العاممة في دوؿ الجنوب. انخفاض الضرائب في دوؿ الجنوب ،واالستفادة مف أرباح الصناعات المنقولة.()2حكمت السيد عبد القادر ،مرجع سابؽ ،ص.211

()1كامػػؿ كػػاظـ بشػػير الكنػػاني ،د ارسػػات فػػي نظريػػة الموقػػع الصػػناعي ،دار صػػفاء لمنشػػر والتوزيػػع ،عمػػاف،1229 ،
ص.129

()1مص ػػطفى كم ػػاؿ طمب ػػة ،إنق ػػاذ كوكبن ػػا /التح ػػديات.....واآلماؿ ،حال ػػة البيئ ػػة ف ػػي الع ػػالـ ( ،)2881-2811مرك ػػز
دراسات الوحدة العربية ،بيروت ،2881 ،ص.121-121

()1كامؿ كاظـ بشير الكناني ،المرجع السابؽ ،ص.129
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وبالرغـ مف أف العوامؿ االقتصادية ذات تأثير ظاىري ،إال أف السبب البيئي ىو أىـ العوامؿ
غير المعمنة ،والتي تكوف في بعض األحياف أىـ مف العامؿ االقتصادي ،ومف أىـ العوامؿ البيئية

ما يمي(:)2

أ -عدـ أخذ االعتبارات البيئية في الصناعة.

ب -اختالؼ المعايير البيئية بيف دوؿ الشماؿ والجنوب.

ويوجد بجانب العوامؿ االقتصادية والبيئية عدداً مف العوامؿ األخرى ،والتي ساعدت أيضاً

في انتقاؿ الصناعات المموثة لمبيئة مف الدوؿ المتقدمة (دوؿ الشماؿ) إلى دوؿ الجنوب النامي،
وىي االدعاءات اإلعالمية ذات أغراض سياسية في نشر التنمية في دوؿ الجنوب والسيطرة عمى

مقدرات ىذه الدوؿ وزيادة ربطيا بمتغيرات االقتصاد الدولي ،كما حدث في االنييار االقتصادي عاـ

 2881في دوؿ النمو األربعة بجنوب شرؽ آسيا( .)1ويمكف توضيح أسباب انتقاؿ الصناعات مف
دوؿ الشماؿ إلى دوؿ الجنوب مف خالؿ الشكؿ رقـ( )1عمى النحو التالي:

شكل رقم ( :)2أسباب انتقال الصناعات من دول الشمال إلى دول الجنوب
أسباب انتقال الصناعة من دول الشمال إلى دول الجنوب
السيطرة عمى الثروات

أغراض إعالمية سياسية.
السبب الخفي

التحكم باتجاىات التصنيع
أسباب اقتصادية :

االستفادة من أرباح

 انخفاض كمفة األيدي العاممة. انخفاض تكاليف الطاقة. توفر المواد األولية.انخفاض الضرائب.

الصناعات المنقولة.
التموث البيئي

 -القرب من أسواق التصريف.

المصدر :كامل كاظم بشير الكناني ،مرجع سابق ،ص .213

ولذلؾ يرجع تبني دوؿ النامية سياسات بيئية متراخية ،إلى أف عممية التصنيع في ىذه الدوؿ

شيدت تزايداً سريعاً في النصؼ الثاني مف القرف العشريف ،وتضمنت عممية التصنيع صناعات
ثقيمة مثؿ الحديد والصمب ،األسمدة ،واألسمنت ،وىى صناعات كثيفة رأس الماؿ وتعمؿ عمى زيادة

االستثمارات األجنبية المباشرة وىى ضرورية في مرحمة التصنيع ،في حيف أف الدوؿ الصناعية
المتقدمة بدأت في التخصص في صناعات قائمة عمى التقنية الجديدة مثؿ نظـ المعمومات وعمـ

()2حكمت السيد عبد القادر ،مرجع سابؽ ،ص.218-219
()1كامؿ كاظـ بشير الكناني ،مرجع سابؽ ،ص.121

 انظر أيضاً :داليا حسف راشد ،مرجع سابؽ ،ص.11- 06 -

االلكترونيات ،أيضاً التحديات والعوائؽ التي تواجو دوؿ الجنوب أماـ برنامج حماية البيئة ومنيا
أزمة التمويؿ ،واالنشغاؿ بأىداؼ أخرى غير البيئة مثؿ زيادة الدخؿ ،وتخفيض األعباء المالية
وتوفير فرص العمؿ(.)2

-3تأثير تراخي السياسة البيئية في الدول النامية عمى مستقبل التجارة والتنمية فييا:
يعتبر أنجو والتر ( )Ingo Walterأوؿ مف لفت االنتباه في عاـ  2811إلى أىمية الفروؽ

البيئية بيف الدوؿ كعامؿ مف عوامؿ توطيف االستثمار األجنبي المباشر .فعندما تزيد الفروؽ البيئية

الدولية عف الفروؽ البيئية المحمية تكتسب بعض الدوؿ األجنبية– بوصفيا مواقع بديمة لتوطيف
اإلنتاج– ميزة نسبية عمى المواقع المحمية ،ويظير مف ثـ اتجاه نحو نقؿ األنشطة األكثر تمويثاً
لمبيئة مف الدوؿ التي تشح فييا القدرات البيئية إلى الدوؿ التي تتوافر فييا بدرجة أكبر مف ىذه

القدرات ،ويؤدي ىذا االتجاه بما يتضمنو مف إعادة توطيف االستثمار األجنبي المباشر إلى تضييؽ

الفجوة بيف النفقات االجتماعية الحدية والمنافع االجتماعية الحدية عمى مستوى العالـ ككؿ ،مما
يسيـ في تعزيز الرفاىية االجتماعية وتحقيؽ الكفاءة في استخداـ الموارد البيئية(.)1

ولقد كاف ليذا المنطمؽ مدلوالت ىامة بالنسبة لمتجارة واالستثمار في الدوؿ النامية ،فالفروؽ

الدولية في نفقات حماية البيئة تؤثر في حركة االستثمار الدولي الذي قد ينتقؿ إلى الدوؿ التي

تنخفض فييا ىذه نفقات .فإذا ما كانت الفروؽ في نفقات حماية البيئة ىي انعكاس لمفروؽ في

القدرة االستيعابية أو في التفضيالت البيئية ،فإف مف شأف إعادة توزيع االستثمارات األجنبية عمى
ىذ ا النحو رفع كفاءة استخداـ الموارد البيئية .وبوجو عاـ تزيد حركة إعادة توطيف االستثمار
األجنبي المباشر كمما اتسعت الفروؽ الدولية في نفقات حماية البيئة ،وكانت الصناعة غير مرتبطة

مكانياً بالمدخالت أو األسواؽ(.)1

ومف الجدير بالذكر ،أف االتجاه نحو إعادة توطيف األنشطة المموثة لمبيئة مف الدوؿ المتقدمة

إلى الدوؿ النامية إنما يظير بشكؿ أكثر وضوحاً في مجاؿ القطاع الصناعي .فطبقاً لتقديرات

منظمة األمـ المتحدة لمتنمية الصناعية ،فإنو خالؿ الفترة مف( )2899-2892زادت في الدوؿ

النامية القيمة المضافة ألكثر الصناعات تمويثاً لمبيئة عمى األقؿ بضعؼ ما زادت بو في الدوؿ
المتقدمة .كما يتوقع خبراء ىذه المنظمة أف تستأثر الدوؿ النامية مع مرور الوقت بنصيب أكبر مف

ىذه الصناعات كمما ازداد تشدد السياسات البيئية المعموؿ بيا في الدوؿ المتقدمة(.)1
()2مرواف يوسؼ صباغ ،البيئة وحقوؽ اإلنساف ،كمبيو نشر ،بيروت ،2881 ،ص.12

()2

Walter,I,International Economics of Pollution, Macmillan Press, 1975,pp.131-132.

()3

UNCTAD, Implications for Trade and Invesment of Developing Countries of US
)Environmental Control, prepared by Charles pearson, (TD\B\104\140\Add.1
May1975,pp.24-25.
()4
UNIDO, International Cooperation for Ecologically Sustainable industrial
Development, Conference on Ecolegically Sustainable industrial Development 1418 October1991,pp5-7.
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ويعني ما سبؽ إعادة توزيع ىيكؿ الصناعة في العالـ عف طريؽ تصدير الصناعات المموثة
لمبيئة مف الدوؿ الصناعية المتقدمة (دوؿ الشماؿ) ذات السياسات البيئية الصارمة إلي الدوؿ
النامية التي يغيب أو يضعؼ تطبيؽ أساليب الرقابة البيئية بيا وىو ما يعرؼ باسـ فرضية" مالجئ

التموث" ،والعالقة بيف السياسات البيئية واعادة التوطف الصناعي بيف دوؿ الشماؿ والجنوب يفسرىا
نوعاف مف النظريات والتي تقوـ عمى ىذه الفرضية ،ىما نظرية الطرد ،ونظرية الجذب ،عمى النحو

التالي(:)2

أ -نظرية الطرد(:(Push Theory
وتوضح ىذه النظرية ،أف ىناؾ صناعات محددة ىي التي تياجر مف دوؿ الشماؿ المتقدـ

إلى دوؿ الجنوب النامي ،وىى الصناعات التي تعانى أصالً مف صعوبات تنافسية داخؿ دوؿ
الشماؿ تجعميا غير قادرة عمى التكيؼ مع المتطمبات البيئية (مثؿ عدـ القدرة عمى تمويؿ االستثمار

البيئي المطموب).

ب -نظرية الجذب):(Pull Theory
وتركز ىذه النظرية ،عمى انجذاب بعض الصناعات المموثة نحو المناطؽ التي تقؿ فييا حدة

المتطمبات البيئية ،وىو ما يستند إليو فرض مالجئ التموث ،وتؤكد أيضاً عمى أف مالجئ التموث
ىي مرحمة انتقالية تتالشى مع تغير األوضاع في دوؿ الجنوب مف خالؿ تقدـ النمو االقتصادي

وزيادة مستويات الدخوؿ والوعي البيئي والرقابة عمى تطبيؽ القوانيف البيئية.

( )2السيدة إبراىيـ مصطفى ،رمضاف محمد مقمد ،أسامة أحمػد الفيػؿ ،قضػايا اقتصػادية معاصػرة ،كميػة التجػارة – قسػـ
االقتصاد ،جامعة اإلسكندرية ،1228،ص.11-18
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املبحج الثبوي

سيبسبت محبية البيئة مه التلوث الصىبعي يف مصر

يتناوؿ ىذا المبحث بياف ما يمي :دور السياسات الصناعية في تموث البيئة بمصر ،مشكالت

التموث البيئي في مصر وأسبابيا ،تقييـ سياسات حماية البيئة مف التموث في مصر ،مدى فاعمية
دور الدولة في حماية البيئة في مصر ،وذلؾ عمى النحو التالي:

أوالً :دور السياسات الصناعية في تموث البيئة بمصر:
()2

تمعب السياسات الصناعية

في مصر دو اًر ىاماً في التعدي عمى الموارد الطبيعية وزيادة

مستوى التموث الصناعي ،خاصة في ظؿ وجود ظاىرة التوطف الصناعي لمصناعات المموثة لمبيئة
ببعض المناطؽ ،ومازالت سياسة التصنيع في مصر بعيدة عف الصناعات الرأسمالية لصالح

الصناعات الوسيطة؛ نظ اًر لتوافر المواد األولية الالزمة لمثؿ ىذه الصناعات في مصر( .)1وتُ ّعد
الصناعات الوسيطة مف أكثر الصناعات المموثة ،حيث تميؿ إلى التركز الجغرافي ،مما يعني

استخداماً مكثفاً لقدرة الطبيعة عمى معالجة المخمفات الغازية والسائمة والصمبة التي تنتج عف ىذه
الصناعات .والشؾ ،أف ذلؾ األمر يؤثر سمباً عمى قدرة األنظمة البيئية عمى التنقية الذاتية مف
خالؿ اإلبقاء عمى الحجـ األمثؿ لمتموث لكؿ ىذه المموثات واستيعابيا(.)1

ولقد ساىمت سياسات التصنيع في مصر في تراكـ مشكمة التموث ،خاصة في ظؿ غياب

الربط بيف التنمية والبيئة مع إعطاء األولوية لألبعاد االقتصادية ،وغياب الرؤى في وضع خريطة
صناعية وانعداـ القدرة عمى توسيع الرقعة الجغرافية لمدولة مع عدـ فيـ واقعي لمتنمية اإلقميمية

وعوائدىا .وعمى سبيؿ المثاؿ ،لـ تيتـ الخطة الخمسية الثالثة (،)2881/2881-2881/2881
وكذلؾ الخطة الخمسية الرابعة ( )1221/1222-2889/2881باالعتبارات البيئية لدى صياغة

خطط وركائز التنمية الصناعية ،حيث جاءت االعتبارات البيئية في مؤخرة القائمة مما أدى إلى

( )2اتبعت الحكومػة المصػرية منػذ عمميػة التػأميـ فػي أوائػؿ السػتينات مػف القػرف العشػريف ،نمػوذج التػدخؿ بقيػادة الدولػة
بخواص إستاتيكية لتحقيؽ التنمية الصناعية .ثـ اتسمت طريقة عمميا في فترة االنفتاح االقتصادي  -وحتى اآلف

– بػػنفس خصػػائص التطػػور التػػاريخي الػػذي مػػرت بػػو التجػػارب االقتصػػادية األخػػرى ذات نزعػػة التػػدخؿ الحكػػومي
الق ػػوي بخػ ػواص إس ػػتاتيكية م ػػف س ػػيادة نم ػػوذجيف ف ػػي آف واح ػػد .انظ ػػر :لبن ػػى عب ػػد المطي ػػؼ ،السياس ػػة الص ػػناعية
المص ػرية فػػي ضػػوء الجػػات ،ىػػؿ ىنػػاؾ حاجػػة لمتصػػحيح؟ ،المجمػػة المص ػرية لمتنميػػة والتخطػػيط ،العػػدد الثػػاني،

ديسمبر  ،1222ص.29

()1وائػؿ فػوزي عبػد الباسػط محمػد ،اقتصػاديات صػناعة األسػمنت فػي مصػر ،أطروحػة ماجسػتير ،كميػة التجػارة -قسػـ
االقتصاد ،جامعة عيف شمس ،1221 ،ص.12

( )1خالد محمد فيمي ،التوطف الصناعي والبيئة ،بحث التوطف الصناعي في مصر حتى عاـ  ،1222مذكرة خارجية
رقـ ( ،)2111معيد التخطيط القومي ،القاىرة ،2899 ،ص.29
- 09 -

تراكـ وتعقد مشكالت التموث الصناعي( .)2كما يمكف القوؿ ،أف السياسات الحكومية التي تيتـ
بالتقييـ المالي لممشروعات العامة دوف مراعاة البعد البيئي ،كاف ليا انعكاسات سمبية عمى الموارد

الطبيعية وزيادة معدالت التموث في المدف الكبرى(.)1

ومما يؤكد عمى تدىور األوضاع البيئية في مصر ،ما كشؼ عنو تقرير التنمية البشرية

(برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي عاـ  )1229مف أف مصر تُ ّعد مف أكبر ثالثيف دولة في انبعاث
غاز ثاني أكسيد الكربوف ( .(co2وقد ارتفعت مصر إلى المرتبة( )19في انبعاثات غاز ثاني أكسيد
الكربوف ( )co2بنسبة ( )%222ما بيف عامي( .)1221-2882ويوجد أيضاً زيادة في حصة
مصر في جميع أنحاء العالـ مف انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربوف مف( )%2,1في عاـ 2882

إلى( )%2,9في عاـ  .1221وفي نفس االتجاه زاد نصيب الفرد مف انبعاثات غاز ثاني أكسيد
الكربوف ) )co2مف( )%2,9في عاـ  2882إلى( )%1,1في عاـ .)1(1221

وتتمثؿ أىـ أسباب التدىور البيئي في زيادة االستثمارات في الصناعات الكيماوية بشكؿ

كبير ،والتوسع في إنشاء مصانع أسمنت جديدة ،ويزداد األمر خطورة لدى معرفة أف التوسعات

المستقبمية لمصانع األسمنت تتركز جغرافياً بالقرب مف منطقة الدلتا كما ىو موضح في الخريطة
بالشكؿ رقـ( )1وفي الواقع ،كاف وقت اقتراح ىذه الخريطة عندما بدأت الدولة تشرع في إنشاء
مصنع جديد لألسمنت بدمياط ،مما يؤكد عمى غياب البعد البيئي عند تخطيط وتصميـ السياسة

الصناعية.

شكل رقم ( :)2المواقع المقترحة إلنشاء مشروعات أسمنت جديدة بجميورية مصر العربية

Source: Abla Abdel-Latif,Ibid,p30.

()2وائؿ فوزي عبد الباسط ،مرجع سابؽ ،ص.21-22
()1محمد زكي عمي السيد ،مرجع سابؽ ،ص.11-11

()3

Abla Abdel-Latif, The Potential Impact of Recent Industrial Policy Changes in Egypt
on the Environment, Egyptian Center for Economic Studies (ECES), Cairo, Working
Paper No. 137, September 2008,p.29.
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ولقد ذىبت بعض الدراسات ،إلى أنو وبوجو عاـ حتى عاـ  ،1221لـ يتـ دمج البعد البيئي
في السياسات الصناعية في مصر حتى عمى الرغـ مف االعتراؼ بأف الصناعة ىي المحرؾ

لتحقيؽ النمو المستداـ ،إال أف ذلؾ لـ يتحقؽ في ظؿ غياب الحفاظ عمى الموارد وااللتزاـ البيئي.
ابتداء مف عاـ  1221يبدو أف السياسات الصناعية في مصر كاف ليا تأثير ايجابي محتمؿ عمى
و ً
البيئة بسبب زيادة الوعي البيئي ،واالندماج في االقتصاد العالمي ،التوجو نحو التصدير ،وتشجيع
االستثمار األجنبي والتكنولوجيا الجديدة مف خالؿ بيئة أعماؿ أفضؿ(.)2

ثانياً :مشكالت التموث البيئي في مصر وأسبابيا:

وتتمثؿ أىـ مشكالت التموث البيئي في مصر فيما يمي :تموث اليواء ،وتموث المياه ،وتموث

التربة ،والتموث بالنفايات الصمبة ،وذلؾ عمى النحو التالي:
 -0تموث اليواء:

ُي ّعرؼ تموث اليواء -وفقاً لقانوف البيئة رقـ ( )1لسنة  -2881بأنو ":كؿ تغير في خصائص
ومواصفات اليواء الطبيعي يترتب عميو خطر عمى صحة اإلنساف والبيئة سواء كاف ىذا التموث

ناتجاً عف عوامؿ طبيعية أو نشاط إنساني" .وتُ ّعد الجسيمات الصدرية مف أكبر المشكالت الرئيسية
المسببة الرتفاع نسب التموث بمصر .ولعؿ أخطر تمؾ الجسيمات يتمثؿ في األتربة العالقة في
الجو والتي تستقر في الرئتيف بمجرد استنشاقيا .وقد ارتفع تركز الجسيمات الصدرية في جميع

محافظات الرصد المصرية بيف عامي 1221و 1222عف الحد المسموح بو وىو

12ميكروجراـ/ـ .1كما ُي ّعد ثاني أكسيد الكربوف مف أخطر المموثات اليوائية لما ينجـ عنو مف
ظاىرة االحتباس الحراري والتي ُيعتقد أنيا تؤدي إلي ارتفاع مستوى المحيطات واغراؽ الكثير مف
المدف واألقاليـ في العالـ( ومنيا الدلتا في مصر).

وباإلضاف ة إلى ذلؾ ،فقد زادت نسبة ثاني أكسيد الكربوف في السنوات األخيرة حيث بمغت()211

مميوف طف لعاـ( )1222/1228مقابؿ ( )218,1مميوف طف لعاـ  ،1221/1229ويرجع ذلؾ إلى

القطاع الصناعي ،ومحطات الوقود ،والمحركات في وسائؿ النقؿ والمواصالت .ومف الجدير

بالذكر ،أف النفقة البيئية النبعاثات ثاني أكسيد الكربوف الناتج عف استيالؾ المواد البترولية والغاز
الطبيعي بمغت نحو( )21,1مميوف دوالر في عاـ  ،1222/1228مقابؿ( )22,1مميوف دوالر لعاـ
 .)1(1221/1229ويوضح الشكؿ رقـ( )9تكمفة االنبعاثات مف ثاني أكسيد الكربوف الناتجة عف

استيالؾ المواد البترولية والغاز الطبيعي ،وذلؾ عمى النحو التالي:

()1

Abla Abdel-Latif, op. cit, p.36.

()1مجمػػس الػػوزراء ،مركػػز المعمومػػات ودعػػـ اتخػػاذ الق ػرار– تقػػارير معموماتيػػة ،التمػػوث خطػػر ييػػدد صػػحة المص ػرييف،
تقريػر شػػيري يصػػدر عػػف مركػػز المعمومػػات ودعػػـ اتخػاذ القػرار– مجمػػس الػػوزراء -السػػنة الخامسػػة ،العػػدد (،)12
ديسمبر  ،1222ص.1
- 20 -

شكل رقم ( :)5تكمفة االنبعاثات من ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن استيالك المواد البترولية
والغاز الطبيعي

المصدر :مركز المعمومات ودعم اتخاذ القرار– تقارير معموماتية ،التموث خطر ييدد صحة المصريين ،المرجع
السابق ،ص.7

 -3تموث المياه:

ُي ّعرؼ تموث المياه؛ تبعاً إلصدارات ىيئة الصحة العالمية عاـ( )2812بأنو عبارة عف "أي
تغيير يط أر عمى العناصر الداخمة في تركيبو الماء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بسبب نشاط
اإلنساف" ،األمر الذي يجعؿ ىذه المياه أقؿ صالحية لالستعماالت الطبيعية والمخصصة ليا أو
لبعضيا ،لذا يمثؿ تموث المياه خطر ىاـ مف األخطار التي تيدد حياة اإلنساف والحيواف والنبات،
(.)2

وبالتالي ىدـ الحياة عف آخرىا

كما يشمؿ تموث المياه في مصر كالً مف البيئة البحرية والماء العذب ،فبالنسبة لمبيئة البحرية

فقد بمغ تدىورىا حداً مثي اًر لمقمؽ خاصة بالنسبة لشواطئ مصر الشمالية ،حيث حدثت زيادة
ممحوظة في التموث الناجـ عف الصرؼ الصحي في مياه شواطئ شرؽ اإلسكندرية ،مما أضحى

ييدد الكائنات البحرية والبيئة البحرية بيذه المنطقة ،كما تعاني البحيرات المصرية في شماؿ

الدلتا(مريوط –ادكو – البرلس -المنزلة) مف حالة تسمـ حاد ومزمف ناتج عف الصرؼ الصناعي
والزراعي ،وقد أظيرت إحدى الدراسات أف الصرؼ الزراعي والصناعي في ىذه البحيرات قد قتؿ

حوالي( )%92مف الكائنات البحرية الموجودة بيا( .)1ويوضح الجدوؿ رقـ( )2نسبة تموث بعض
البحيرات المصرية مف المبيدات المختمفة ،وذلؾ عمى النحو التالي:

()2محمػػد ف ػؤاد محمػػد محمػػد حسػػاف ،إدارة أخطػػار تمػػوث البيئػػة فػػي جميوريػػة مصػػر العربيػػة والعػػالـ (خطػػر التمػػوث
المائي) ،مجمة آفاؽ جديدة لمدراسات التجارية ،العدد األوؿ والثاني ،يناير وابريؿ  ،1229ص.211

()1أحمػد جمػػاؿ الػػديف موسػػى ،الحمايػػة القانونيػػة لمبيئػػة فػػي مصػر– الواقػػع ومػػنيج اإلصػػالح ،بحػػث مقػػدـ فػػي المػػؤتمر
العممػ ػػي األوؿ لمقػ ػػانونييف المص ػ ػرييف(الحماية القانونيػ ػػة لمبيئػ ػػة فػ ػػي مصػ ػػر) 11 -19 ،فب اريػ ػػر  ،2881الجمعيػ ػػة
المصرية لالقتصاد السياسي واإلحصاء والتشريع ،ص.19-2
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جدول رقم ( :)0نسبة التموث في بعض البحيرات المصرية
البحيرة

نسبة وجود المبيدات
مبيد الكموريد

مبيد المندنية

مبيد األندرين

مبيد د.د.ت

المنزلة.

%11

%19

%92

%91

البرلس.

%12

%21

%11

%222

ادكو.

%91

%11

-

%11

مريوط.

%91

%92

%21

%222

المصدر :ممدوح حامد عطية ،إنيم يقتمون البيئة ،الييئة المصرية العامة لمكتاب ،القاىرة ،0227،ص .71

أما فيما يتعمؽ بالماء العذب الذي يتمثؿ في مياه نير النيؿ

()2

والمياه الجوفية ،فتتنوع

مصادر التموث ما بيف المصادر الصناعية والزراعية ومياه الصرؼ الصحي والقمامة والمصادر

األخرى ،ويزداد تموث الماء العذب كنتيجة مباشرة لمتوسع في مشروعات التنمية الصناعية والزيادة

السكانية وغياب التخطيط البيئي وسوء استخداـ نير النيؿ وصرؼ المصانع والتجمعات السكانية
لمخمفاتيا السائمة إليو مباشرة أو بطريقة غير مباشرة؛ مما أدى إلى زيادة تموث مياىو والتغيير في
خواص المياه الطبيعية والكيميائية ،مما يؤثر بالتالي عمى جميع أنواع الحياة بالنير واستخدامات

ابتداء مف أسواف وحتى نياية فرعيو كمية كبيرة
المياه المختمفة ،فنير النيؿ يستقبؿ عمى طوؿ مجراه
ً
مف مخمفات الصناعة.
()1

وفيما يتعمؽ بالصرؼ الصحي

كمصدر لمتموث الخاص بالمياه في مصر ،فتعتبر مياه

الصرؼ الصحي مف أىـ مصادر التموث لما تحتويو مف مموثات بيولوجية وكيميائية ،ومف الجدير
بالذكر ،أف مصر تعاني مف فجوة في التغطية بشبكات الصرؼ الصحي بيف المدف والقرى ،فيناؾ

( )%11,1فقط مف السكاف– عمى مستوى الجميورية– متصموف بالشبكة العامة لمصرؼ الصحي،
( )%91,1متصموف إما بشبكة أىمية أو بترنش أو غير متصميف عمى اإلطالؽ( .)1وقد بمغت نسبة

(ُ)2ي ّعػػد نيػػر النيػػؿ شػرياف الحيػػاة فػػي مصػػر ،وقػػد أصػػبح أحػػد أسػػباب التمػػوث بفعػػؿ مػػا يمقػػى فيػػو مػػف قمامػػة ومػػف ميػػاه
صرؼ .فينػاؾ حػوالي ( )11مصػبا عمػى طػوؿ نيػر النيػؿ مػف خػزاف أسػواف جنوبػاً وحتػى القنػاطر الخيريػة شػماالً
وتحمؿ تمؾ المصبات كمية كبيرة مف المياه المموثة والمحممة بالمواد العضوية والزيػوت والشػحوـ والمعػادف الثقيمػة

ومخمفات المصانع والتي تبمغ حجميا ( )121مميوف متر مكعب مف مياه صرؼ المخمفات الصناعية ،باإلضػافة
إلى بقايا الصرؼ الزراعية مف مبيدات حشرية ومخصبات التربة والمخمفات اآلدميػة التػي تصػرؼ فػي ميػاه النيػؿ
دوف معالجػػة .انظػػر :عبػػد ان الصػػعيدي ،االقتصػػاد والبيئػػة ،د ارسػػة فػػي بعػػض الجوانػػب االقتصػػادية لمشػػكالت
البيئ ػػة ،مجم ػػة العم ػػوـ القانوني ػػة واالقتص ػػادية ،كمي ػػة الحق ػػوؽ ،جامع ػػة ع ػػيف ش ػػمس ،الع ػػدد الث ػػاني ،يولي ػػو،2881

ص.12

( )1لممزيد حوؿ مموثات نير النيؿ انظر :أحمد عبد الكريـ سالمة ،الحماية القانونيػة لبيئػة نيػر النيػؿ ،مجمػة الد ارسػات
القانونية واالقتصادية ،كمية الحقوؽ ،جامعة حمواف ،العدد الثاني ،ديسمبر .12-19 ،2888

()1و ازرة الدولة لشئوف البيئة ،جياز شئوف البيئة ،تقرير حالة البيئة في مصر  ،1228ص.219-212
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األسر التي لدييا صرؼ صحي بالمحافظات الحضرية نحو( )%81,9في عاـ ،1229
ونحو( )%11,1في محافظات الوجو القبمي ،ويوضح ذلؾ الشكؿ رقـ ( ،)1عمى النحو التالي:
شكل رقم ( :)3نسبة األسر المتصمة بالصرف الصحي خالل عام 3112

()%

011

96,8

21

31

11,1

11,9

11,9

37,2

21

1
الجميورية

محافظات
حضرية

المحافظات الحدودية

وجو بحري

وجو قبمي

المصدر :البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة ،معيد التخطيط القومي ،تقرير التنمية البشرية في مصر،3101

ص.022

ىذا وقد بمغ حجـ الطاقة االستيعابية لمصرؼ الصحي في عاـ  1222/1228نحو()21,9

مميوف ـ /1يوـ ،ويوضح ذلؾ الشكؿ رقـ ()1

()2

عمى النحو التالي:

شكل رقم ( :)7حجم الطاقة االستيعابية لمصرف الصحي

المصدر :مركز المعمومات ودعم اتخاذ القرار– تقارير معموماتية ،المرجع السابق ،ص .2

()2مركز المعمومات ودعـ اتخاذ القرار– تقارير معموماتية ،التموث خطر ييدد صحة المصرييف مرجع سابؽ ،ص.8
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 -2تموث التربة:

عانت مصر مف تزايد تموث التربة بصفة عامة ،وتموث التربة الزراعية بصفة خاصة ،في
()2

العقود األربعة الماضية ،حيث أدى استعماؿ المخصبات الكيميائية

والمبيدات الحشرية إلى تموث

التربة بنسب متفاوتة خالؿ العقديف األخيريف .ونتج عف استعماؿ المخصبات الكيماوية والمبيدات

زيادة كبيرة في المحصوؿ جعمتنا نغض الطرؼ عف اآلثار الجانبية الستعماؿ ىذه المواد والتي تزايد
أثرىا مع مرور الزمف ،فأصبحت تشكؿ حالياً مشكمة كبرى في كثير مف الدوؿ ،حيث فقدت التربة
بعض توازنيا العضوي وغير العضوي ،كما قضت المبيدات عمى كافة الحشرات النافعة والضارة

عمى حد سواء .ومما الشؾ فيو ،أف جزءاً مف ىذه المواد العضوية أو غير العضوية المعقدة
التركيب يجد طريقو إلى النبات ثـ إلى الحيواف والطيور ،ومف ثـ إلى جسـ اإلنساف أو مياه

المصارؼ ،ويدخؿ في دورة أخرى نيايتيا جسـ اإلنساف(.)1

وتوجد العديد من أسباب تدىور التربة في مصر ،تتمثل فيما يمي(:)1

 مموحة األرض والتي يتسبب فييا سوء الصرؼ واالستخداـ المفرط لألسمدة والمبيدات التيتحتوي عمى مركبات كيميائية.

 -التصحر وىو نتيجة تعرض األرض لمجفاؼ والرياح التي تعمؿ عمي زحؼ الرماؿ إلى

األراضي الزراعية.

 االستخداـ المفرط لممبيدات؛ ألنو قد يتسرب إلى المجاري المائية والمياه الجوفية. -التوسع العمراني فيجب الحد مف الزحؼ العمراني عمى األراضي الزراعية.

 التموث بالمعادف الثقيمة وينتج ذلؾ عف طريؽ ري األراضي بمياه صرؼ سواء زراعي أوصناعي أو صحي ولكف نتيجة الستخداـ مياه مموثة يحدث تدىور كبير في التربة.

كما تتمثل أىم التأثيرات البيئية والصحية واالقتصادية التي تنجم عن التربة المموثة فيما

يمي(:)1

 -2ارتفاع مموحة األرض وتموث التربة.
()2يعتبر التموث الكيميائي مف أىـ العوامؿ التي سػاعدت عمػى تػدىور التربػة الزراعيػة فػي مصػر نتيجػة اإلسػراؼ فػي
استخداـ المبيدات الحشرية نظ اًر النخفاض سعرىا قبػؿ تخفػيض الػدعـ عمػى مسػتمزمات اإلنتػاج الز ارعػي فػي ظػؿ

تطبيػػؽ سياسػػة اإلصػػالح االقتصػػادي .انظػػر :أمي ػرة عقػػؿ أحمػػد ،تنميػػة الصػػاد ارت الزراعيػػة المص ػرية فػػي ضػػوء
المستجدات المحمية والدولية ،رسالة ماجستير ،كمية التجارة ،جامعة حمواف ،1229 ،ص.21

( )1جمػػاؿ الػػديف أحمػػد ح ػواش ،ع ػزة أحمػػد عبػػد ان ،التمػػوث البيئػػي فػػي جميوريػػة مصػػر العربيػػة وأث ػره عمػػى االقتصػػاد
القػػومي ،ورقػػة عمػػؿ مقدمػػة فػػي المػػؤتمر السػػنوي السػػادس(إدارة األزمػػات االقتصػػادية فػػي مصػػر والعػػالـ العربػػي)،
كمية التجارة ،جامعة عيف شمس 19-11 ،أكتوبر  ،1222ص.21

()1و ازرة الدولة لشئوف البيئة ،جياز شئوف البيئة ،تقرير حالة البيئة في مصر  ،1222ص.121

()1مجمة األرض والحياة ،عرض حوؿ تموث التربة مصادره وآثاره عمى الصحة والبيئة واالقتصاد.1229 ،
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 -1تموث المياه الجوفية بفعؿ تسرب المواد الكيميائية المستعممة في الزراعة.
 -1اإلصابة باألمراض والديداف ،وذلؾ مف خالؿ مالمسة التربة المموثة لمجمد ،أو تناوؿ
المنتجات الزراعية مف المناطؽ المموثة.

 -1ارتفاع تكاليؼ حماية البيئة.

-2التموث بالنفايات الصمبة:

يقصد بالمخمفات الصمبة ،تمؾ المواد الصمبة الناتجة عف العديد مف األنشطة المختمفة والتي

يراد التخمص منيا بعد انتياء الحاجة إلييا والتي لو تراكمت ألدت إلى أزمات وكوارث بيئية وىذه
المخمفات مثؿ(النفايات الورقية وفضالت الطعاـ والمخمفات الزجاجية والمعدنية والبالستيكية
ومخمفات اليدـ والبناء والحيوانات النافقة وغيرىا مف المخمفات المختمفة) .وىذه المخمفات تطرح في

البيئة العديد مف األنشطة المختمفة مثؿ(:مخمفات المنازؿ ومخمفات المصانع والورش ومخمفات

المزارع ومخمفات الحيوانات ومخمفات المباني ومخمفات المستشفيات والمعدات واألجيزة التالفة)(.)2

وتقدر الكمية اإلجمالية لتولد المخمفات البمدية الصمبة (المنزلية فقط) في مصر حوالي()12

مميوف طف سنوياً ،أي أف التولد اليومي يقدر في حدود( )91ألؼ طف ،والجدير بالذكر أف عمميات
التدوير في مصر ال تتعدى ( ،)%12وال تتـ بالطرائؽ السميمة واآلمنة بيئياً مما يعرض كالً مف

العامميف والمواطنيف بيذه العمميات إلى مخاطر كثيرة ،إضافة إلى أف غالبية مواقع الدفف والتي يتـ

بيا التخمص النيائي مف ىذه المخمفات تشتعؿ ذاتياً أو عمداً مما يعرض البيئة المحيطة لمخطر.
ويتفاقـ الوضع حيف ال تتوافر داخؿ ىذه المواقع المعدات الالزمة لعمميات التغطية المباشرة لمنع

حدوث مثؿ ىذا االشتعاؿ .ويوضح الشكؿ رقـ ( )9كمية المخمفات الصمبة المتولدة في مصر عاـ

 ،1228عمى النحو التالي:

شكل رقم ( :)2كمية المخمفات الصمبة المتولدة في مصر عام 3112

المصدر :جياز شئون البيئة ،تقرير حالة البيئة في مصر لعام  ،3112مرجع سابق ،ص .215

( )2إبػراىيـ محمػود إبػراىيـ الجمػؿ ،أحمػد فػاروؽ غػراب ،حمايػة البيئػة مػف المخمفػات الصػمبة ،بحػث مقػدـ فػي المػػؤتمر
السػػنوي ال ارب ػػع إلدارة األزم ػػات والكػ ػوارث 12-12،أكت ػػوبر ،2888كميػػة التج ػػارة– جامع ػػة ع ػػيف ش ػػمس ،الق ػػاىرة،
ص .1
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وىناؾ العديد مف العوامؿ التي تؤدي إلى تفاقـ مشكمة المخمفات في مصر

()2

منيا الزيادة الكبيرة

في عدد السكاف ،ومدى توافر اإلمكانيات والوسائؿ الفنية ،وضيؽ عدد مف الشوارع ،كذلؾ فإف

األفراد أنفسيـ يفتقروف إلى المعرفة والوعي واالتجاه نحو التخمص بشكؿ آمف بيئياً مف المخمفات،
فمازاؿ اإلحساس بالنظافة كقيمة صحية وحضارية وجمالية غائب عف أناس كثيريف ،وىذا العامؿ

يفوؽ العوامؿ األخرى ،فقضية المخمفات والتخمص السميـ منيا قضية سموكية في المقاـ األوؿ(.)1

كما تُحدث المخمفات بمختمؼ أنواعيا آثا اًر سمبية عمى صحة اإلنساف وجودة البيئة ،فمف
تموث لمتربة نتيجة إلقاء المخمفات خاصة التي تحتوي عمى مواد بالستيكية ومعدنية يصعب تحمميا،
إلى تموث لميواء ،وتموث لممياه السطحية والجوفية بمموثات عديدة مف مواد كيميائية وعناصر ثقيمة،

ومواد عضوية ،وميكروبات نتيجة إللقاء المخمفات أو دفنيا في التربة دوف مراعاة الشروط الخاصة

()1
بذلؾ ؛ لذلؾ أصبح التعامؿ مع المخمفات الصمبة بطريقة صحيحة وسميمة اجتماعياً وبيئياً

واقتصادياً واختيار الطرؽ والحموؿ المناسبة لتحقيؽ اإلدارة المتكاممة والمستديمة لممخمفات ،مف
األىداؼ التي تسعى إلى تحقيقيا معظـ دوؿ العالـ؛ ذلؾ أف عممية إدارة المخمفات الصمبة عممية

اقتصادية مف الدرجة األولى(.)1

ثالثاً :تقييم سياسات حماية البيئة من التموث في مصر:

نعرض في ىذا الصدد لما يمي :سياسات حماية البيئة في مصر ،وتقييـ فاعمية السياسات

البيئية في مصر ،وذلؾ كاآلتي:

()2معيد التخطيط القومي ،األبعاد البيئية لمتنمية المستدامة في مصر ،سمسػمة قضػايا التخطػيط والتنميػة رقػـ (،)221
القاىرة ،2881 ،ص.212

( )1عبد المسيح سمعاف عبد المسيح ،تنمية المعارؼ واالتجاىات اإليجابية نحو التعامؿ مع المخمفات الصمبة والطرؽ
اآلمنة بيئياً لمتخمص منيا لدى تالميػذ المرحمػة اإلعداديػة ،بحػث مقػدـ فػي المػؤتمر العممػي الثالػث (منػاىج العمػوـ
لمق ػػرف الح ػػادي والعشػ ػريف– رؤي ػػة مس ػػتقبمية) ،يولي ػػو  ،2888الجمعي ػػة المصػ ػرية لمتربي ػػة العممي ػػة ،اإلس ػػماعيمية،

ص.118

( )1إب ػراىيـ رزؽ وحػػش ،منػػاؿ السػػيد يوسػػؼ ،برنػػامج مقتػػرح لتنميػػة الػػوعي بالتعامػػؿ السػػميـ مػػع المخمفػػات الصػػمبة مػػف
خػػالؿ منيجػػي العمػػوـ والد ارسػػات االجتماعيػػة لتالميػػذ المرحمػػة االبتدائيػػة ،بحػػث مقػػدـ فػػي المػػؤتمر العممػػي الثػػاني
عشػ ػػر– التربيػ ػػة العمميػ ػػة والواقػ ػػع المجتمعػ ػػي ،أغسػ ػػطس  ،1229الجمعيػ ػػة المص ػ ػرية لمتربيػ ػػة العمميػ ػػة ،القػ ػػاىرة،

ص.299

()1طبق ػاً إلحصػػائيات منظمػػة حمايػػة البيئػػة بالواليػػات المتحػػدة األمريكيػػة ،فإنتػػاج طػػف واحػػد مػػف الػػورؽ مػػف المخمفػػات
الورقيػػة سػػوؼ يػػوفر طاقػػة ( 1222كيمػػو وات  /سػػاعة) ،وكػػذلؾ سػػيوفر  19متػ اًر مكعبػاً مػػف الميػػاه ،وينقػػذ حػوالي

 21شػػجرة ،باإلضػػافة إلػػى نقػػص التمػػوث الي ػوائي بمقػػدار  11كجػػـ مػػف المموثػػات اليوائيػػة .انظػػر :إب ػراىيـ رزؽ
وحش ،مناؿ السيد يوسؼ ،المرجع السابؽ ،ص.298
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 -0سياسات حماية البيئة في مصر:
يمكف القوؿ– بصفة عامة– أنو لـ تكف لدى مصر قبؿ عاـ 2891سياسة بيئية واضحة
المعالـ والحدود ،تسير وفقاً إلستراتيجية واضحة ،وتعمؿ وفقاً آلليات محددة لتحقيؽ أىداؼ ثابتة
في شأف حماية البيئة المصرية مف التدىور والتعدي والتدمير .حيث كانت األداة التشريعية(أو

التنظيمية) ىي األداة الرئيسية المعتمدة عمى مدار القرف الماضي وحتى عاـ 2881لمواجية كافة

صور التعدي عمي البيئة في مصر(.)2

غير أف تدخؿ المشرع المصري لـ يأخذ صورة القانوف المتكامؿ والمتخصص في شأف البيئة

قبؿ عاـ  ،2881وانما جاء تدخمو لتنظيـ شئوف البيئة مف خالؿ التشريعات الفرعية البيئية
والتشريعات ذات األبعاد البيئية .ويدخؿ ضمف المجموعة األولى القوانيف أرقاـ )91( :لسنة 2892

بشأف الوقاية مف أضرار التدخيف )19( ،لسنة  2811بشأف النظافة العامة )221( ،لسنة 2891
بشأف المحميات الطبيعية ،في حيف تشتمؿ المجموعة الثانية مف التشريعات ذات األبعاد البيئية

عمى العديد مف التشريعات الصادرة لتنظيـ نشاط معيف ،واشتممت أحكاميا عمى معالجات جزئية
لمسائؿ بيئ ية ومنيا :القوانيف المنظمة لممحاؿ العمومية والمالىي والمحاؿ الصناعية والتجارية،
قوانيف تنظيـ أعماؿ البناء ،قانوف التخطيط العمراني ،قانوف المرور ،قانوف الزراعة ،قانوف الباعة

الجائميف ،قانوف الري والصرؼ ،قانوف الوقاية مف األمراض المعدية ،قانوف أشغاؿ الطرؽ العامة،

قانوف مراقبة األغذية وتنظيـ تداوليا ومنع الغش والتدليس ،قانوف العمؿ ،القانوف رقـ ( )19لسنة

 2818بشأف تنظيـ استعماؿ مكبرات الصوت .ويمكف رصد عدد ىذه التشريعات البيئية بخالؼ
التشريع رقـ ( )1لسنة 2881مف خالؿ الجدوؿ رقـ ( )1عمى النحو التالي:

( )2محمد صالح الشيخ ،اآلثار االقتصادية والمالية لتموث البيئة ووسػائؿ الحمايػة منيػا ،رسػالة دكتػوراه ،كميػة الحقػوؽ،
جامعة المنوفية ،2889 ،ص.198
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جدول رقم ( :)3التشريعات البيئية في جميورية مصر العربية حتى عام ( 0223بخالف القانون رقم  2لسنة )0222
نوع التشريع

م
المتغيرات
التشريعات المكممة

 0لمقاااانون رقااام ( )2لسااانة 0222المتعمقاااة
بحماية البيئة اليوائية من التموث.

3

التشريعات المكممة لمقانون رقم ( )2لسنة

 0222بحماية البيئة المائية من التموث.
التشريعات المكممة

 2لمقاااانون رقااام ( )2لسااانة 0222المتعمقاااة
بحماية البيئة األرضية من التموث.

قوانين

ق اررات من

ق اررات

جميورية

رئاسة مجمس
الوزراء

ق اررات

ق اررات

مراسم

إدارية وزارية بقوانين

مواصفات
ومعايير

قرار

محافظ

اتفاقيات

ومعاىدات

وبروتوكوالت
دولية

51

2

3

2

317

3

0

0

-

7

7

-

-

02

-

-

-

07

 27بخالف
القوانين

العسكرية

-

3

-

23

0

-

المصدر :أحمد دسوقي محمد إسماعيل ،نظم اإلدارة البيئية لتعزيز تنافسية المنتجات الصناعية المصرية ،مجمة النيضة ،العدد ( ،)30أكتوبر  ،3112ص.72
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-

-

ويتضح من الجدول السابق :أف قضايا البيئة في جميورية مصر العربية يقوـ عمى
حمايتيا وتنظيـ شئونيا عديد مف التشريعات البيئية التي تتراوح بيف القوانيف والق اررات الجميورية
والمراسيـ بقوانيف والق اررات الو ازرية واالتفاقيات الممزمة .ورغـ ذلؾ ،تؤكد عديد مف الدراسات عمى

أف ىذه التشريعات المختمفة– بما فييا القانوف رقـ ( )1لسنة  -2881لـ تكف كافية بحاؿ مف
األحواؿ لخمؽ التزاـ بيئي مف جانب المنشآت الصناعية بالحدود اآلمنة مف مختمؼ االنبعاثات

والمموثات الصناعية ،ىذا فضالً عف فشميا في خمؽ نظـ إدارية داخؿ المنشآت الصناعية
المختمفة تقوـ عمى أداء ىذه الميمة .كما لـ تنجح العقوبات والجزاءات المختمفة التي نص عمييا

القانوف رقـ( )1لسنة 2881وغيره مف التشريعات البيئية في القضاء عمى مشكالت التموث

الصناعي(.)2

ومع بداية الثمانينات ،بدأت البيئة المصرية تعرؼ المنظور المؤسسي والتنظيمي كأحد

السياسات اليامة في مجاؿ حماية البيئة ،وذلؾ بصدور قرار رئيس الجميورية رقـ( )112لسنة

 2891بشأف إنشاء جياز شئوف البيئة برئاسة مجمس الوزراء ليكوف حمقة اتصاؿ بيف رئاسة

مجمس الوزراء ومختمؼ الو ازرات والجيات في مجاؿ الحفاظ عمى البيئة ،ويتولى الجياز دراسة

واعداد الموضوعات المتعمقة بحماية البيئة والتي تعرض عمى المجنة العميا لمسياسات وغيرىا مف

المجاف الو ازرية المختصة ومتابعة تنفيذ البرامج والخطط المعتمدة واعداد الخطة القومية لمدراسات
البيئية واقتراح أولويات تنفيذىا وابالغ الجيات المعنية بالتوصيات والمعمومات الالزمة لتنفيذ
الخطة القومية لحماية البيئة ودراسة التشريعات البيئية واقتراح دعـ الجيات الوطنية .كما تـ

تطوير عمؿ الجياز وفؽ ما جاء في القانوف رقـ ( )1لسنة  .2881ويقوـ جياز شئوف البيئة
بناء عمى ىذا القانوف برسـ السياسة العامة واعداد الخطط الالزمة لمحفاظ عمى البيئة وتنميتيا،
ً
ومتابعة تنفيذىا بالتنسيؽ مع الجيات اإلدارية المختصة ،ويعتبر الجياز الجية القومية المختصة
بدعـ العالقات البيئية بيف مصر والدوؿ والمنظمات الدولية اإلقميمية ،كما أنشئت في مصر و ازرة

لشئوف البيئة في عاـ .)1(2881

()2أحمد دسوقي محمد إسماعيؿ ،نظـ اإلدارة البيئية لتعزيز تنافسية المنتجات ،مرجع سابؽ ،ص.19

()1محمد محمد مصطفى البنا ،سعد مسعد شحاتة ،تفعيؿ دور الدولة فػي حمايػة البيئػة فػي مصػر ،بحػث مقػدـ فػي
المؤتمر العممي السنوي الحادي والعشريف لالقتصادييف المصرييف" دور الدولػة فػي مصػر فػي ضػوء التطػورات

االقتصادية المعاصرة " 11-12 ،أكتوبر ،2888الجمعيػة المصػرية لالقتصػاد السياسػي واإلحصػاء والتشػريع،
ص.11-11
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 -3تقييم فاعمية السياسات البيئية في مصر:
ينبغي عند تقييـ فاعمية السياسات البيئية في مصر ،تقسيـ مراحؿ االىتماـ بالبيئة إلى عدة

مراحؿ( :)2وتمتد المرحمة األولى إلى ما قبؿ عاـ  .2881أما المرحمة الثانية فتشمؿ الفترة مف
عاـ 2881وحتى عاـ  .1221وتمتد المرحمة الثالثة إلى ما بعد عاـ :1221

أوالً :المرحمة األولى (ما قبل عام  :)0222وقد تركز االىتماـ في ىذه المرحمة عمى تحقيؽ
األولويات االقتصادية واالجتماعية ،دوف النظر إلى اآلثار البيئية لمسياسات المتبعة .فعمى سبيؿ

المثاؿ ،لـ يتـ في تمؾ الفترة وضع أي نوع مف الضغوط عمى الشركات الصناعية لتوفيؽ

أوضاعيا البيئية في ظؿ التوجو نحو دفع النمو االقتصادي كيدؼ أساسي .وبناء عمى ذلؾ،
انحصر االىتماـ بالبيئة في مجموعة مف القوانيف والق اررات التي تدخؿ ضمف اختصاصات

جيات متعددة وتفتقر في نفس الوقت إلى المتطمبات الضرورية (المادية والتكنولوجية واالجتماعية

والمؤسسية) لمتنفيذ الفعاؿ.

وقد تميزت تمؾ الفترة بأسموب المعالجة الجزئية لممشاكؿ البيئية دوف أف يكوف ىناؾ خطة

واضحة لمعمؿ البيئي في مصر .حيث دأبت الحكومة المصرية عمى التعامؿ مع المشكالت

البيئية باعتبارىا مشكالت مستقمة ،كما سارت عمى وضع القواعد المنظمة ليا عمى مستوى

قطاعي (مثؿ مشكالت المياه ومشكالت اليواء وغير ذلؾ) .وقد ركزت السياسات البيئية في تمؾ
الفترة عمى إتباع الوسائؿ اإلدارية المباشرة مف خالؿ فرض القيود ووضع االشتراطات

والمواصفات وتعييف المخالفات(.)1

ثانياً :المرحمة الثانية (من  :)3112-0222وتعد نقطة التحوؿ نحو تكويف سياسات بيئية أكثر

فعالية في مصر بتبني الدولة ىدؼ تحقيؽ التنمية المستدامة ،واف كاف ىناؾ صعوبة في تحقيؽ
ىذا اليدؼ ،يأتي مف خالؿ التعارض بيف التنمية االقتصادية وحماية البيئة ،واعدادىا لخطة

العمؿ البيئي في عاـ 2881والتي أبرزت مدى خطورة المشاكؿ البيئية عمى استدامة التنمية.

ويرجع تزايد االىتمام بالبيئة واصدار خطة العمل البيئي إلى عدد من العوامل يتمثل

أىميا فيما يمي:

 -2إدراؾ الدولة لمدى الحاجة إلى تنمية الموارد الطبيعية المحدودة وادارتيا بصورة أفضؿ
مف أجؿ مواجية معدالت النمو السكاني المرتفع ( %1,9سنوياً) .

 -1قناعة الدولة بأف حجـ وتكمفة المشاكؿ البيئية في مصر يتطمب تبني إستراتيجية متسقة
في مجاؿ السعي لمحصوؿ عمى معونات أجنبية.

()1

Abla Abdel-Latif, op.cit.p.34-35.
()1داليا حسف راشد ،مرجع سابؽ ،ص.229
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 -1رغبة الدولة في االستفادة مف السياسات البيئية لمبنؾ الدولي التي طرح في ظميا سياسات
مبادلة الديوف بالبيئة (حيث يتـ تحويؿ ديوف الدوؿ النامية إلى مصدر تمويؿ لألغراض

البيئية).

 -1التوجيو الكبير لمبنؾ الدولي نحو إعطاء البيئة أولوية متقدمة في برامج المساعدة لمدوؿ
النامية.

ثالثاً :المرحمة الثالثة (ما بعد عام  :)3112وبدأت منذ عاـ  ،1221وفييا بدأ توفيؽ العالقات
بيف الصناعة والبيئة– واف كاف ذلؾ لـ ينعكس عمى الواقع العممي لمؤشرات التموث ،وقد يأخذ

األمر وقت طويؿ لمتوفيؽ بيف متطمبات التصنيع وحماية البيئة -عمى نحو مؤسسي بإنشاء

المركز المصري لإلنتاج األنظؼ Egyptian National Cleaner Production

) ،Center(ENCPCورفع كفاءة مكتب اإللزاـ البيئي .كما تـ االتفاؽ بيف جياز شئوف البيئة
وو ازرة التنمية االقتصادية عمى وضع آلية لدمج البعد البيئي في خطط التنمية عمى المستوى

فعاؿ ،ينبغي عمى الدولة التمييز الواضح بيف صنع
القومي .وحتى تتحقؽ حماية البيئة بشكؿ ّ
السياسات البيئية قصيرة األجؿ وطويمة األجؿ .ومف األىمية بمكاف أف تعتمد السياسة الصناعية
عمى إنشاء مناطؽ لمتجمعات الصناعية ،مما يؤدي إلى خفض نفقة االلتزاـ البيئي مف خالؿ

اإلجراءات الجماعية التي تحؿ جزءاً كبي اًر مف المشاكؿ التي تواجييا المشروعات الصغيرة(.)2

وتجدر اإلشارة في ىذا الصدد ،إلى أنو يمكن إبراز أثر األوضاع االقتصادية واالجتماعية

عمي فاعمية السياسات البيئية في مصر عمى النحو التالي(:)1

 -2االفتقار إلى البدائل التي تحد من الممارسات البيئية الخاطئة :ومثاؿ لذلؾ ،أف يكوف
صاحب المنشأة عمى عمـ تاـ باآلثار البيئية السالبة لممخمفات الصناعية ،ولكف في ظؿ

غياب الجيات المختصة بمعالجة ونقؿ المخمفات واإلضرار بالبيئة.

الفعال لقانون البيئة :حيث ال تزاؿ األوضاع
 -1الحد من قدرة الحكومة عمى التنفيذ ّ
الفعاؿ لقانوف حماية البيئة،
االقتصادية واالجتماعية تحد مف قدرة الحكومة عمى التنفيذ ّ

ومثاؿ ذلؾ ،ما نشاىده مف ارتفاع معدالت التموث وظيور ما يسمى بالسحابة السوداء،
ويرجع ذلؾ إلى عدـ اتخاذ اإلجراءات الصارمة ضد المنشآت الصناعية المخالفة لقانوف

البيئة ،األمر الذي يؤدي إلى استمرار المخالفات البيئية مف المنشآت العامة والخاصة
عمى حد سواء ،حيث ال يمكف الضغط عمى القطاع الخاص لتبني أنماط إنتاجية مالئمة

()1

Abla Abdel-Latif, op.cit. p.38-39.
()1محمد زكي عمي السيد ،مرجع سابؽ ،ص.211-211
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لمبيئة في نفس الوقت الذي تعتبر فيو مصانع القطاع العاـ ىي األكثر مسئولية عف

تمويث البيئة بكافة صوره وأشكالو.

 -1تنفيذ البرامج البيئية ال يزال يعتمد بصورة أساسية عمى المعونات األجنبية :فعمى الرغـ
مف أف التوجو نحو تبني سياسات بيئية أكثر فاعمية جاء مع إدراؾ الحكومة لمدى

التيديدات البيئية الستدامة التنمية ،وبالرغـ مف تزايد استقاللية الدور المصري في صنع
السياسات البيئية في السنوات األخيرة ،فإف تنفيذ البرامج البيئية ال يزاؿ يعتمد بصورة

أساسية عمى المعونات األجنبية ،وىذا األمر قد يكوف لو العديد مف االنعكاسات خاصة
في ظؿ التوجو مف تمؾ الجيات المانحة األجنبية نحو تقميص حجـ المعونة لمصر في

المستقبؿ.

رابعاً :مدى فاعمية دور الدولة في حماية البيئة في مصر:

لقد تنامى دور الدولة في مجاؿ حماية البيئة ،وتعددت اآلليات التي تطبقيا الدولة في مجاؿ

الحفاظ عمى البيئة .ويمكف توضيح دور الدولة في مجاؿ حماية البيئة مف خالؿ الشكؿ رقـ ()8
عمى النحو التالي:

شكل رقم ( :)2دور الدولة في مجال حماية البيئة
دور الدولة في حماية البيئة

إعالمي /تعميمي /تثقيفي /توعية

دور اقتصادي

في ظل المتغيرات
العالمية

 -العولمة

 -تحرير التجارة

دور قانوني

في ظل المتغيرات الداخمية (اإلصالح
االقتصادي وآليات السوق)

أدوات السياسة النقدية

 -سياسة المعونة

 سعر الصرف -سعر الفائدة

أدوات السياسة المالية
 الحوافز السمبية -الضرائب

المصدر :ناصر جالل حسنين ،دور الدولة في حماية البيئة مع التركيز عمى األدوات االقتصادية

وامكانية تطبيقيا في مصر في ظل المتغيرات المحمية والعالمية ،مجمة مصر المعاصرة ،العدد

( ،)222أكتوبر  ،3113ص .375

ولقد انتيجت السياسات المصرية في مجاؿ حماية البيئة والمحافظة عمييا الطرؽ اإلدارية
وي ّعد ىذا
المباشرة ،وذلؾ مف خالؿ فرض القيود ووضع االشتراطات والمواصفات والمخالفاتُ ،
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األسموب اإلداري المباشر لحماية البيئة مالئماً لطبيعة المرحمة الحالية ،حيث انتشر التموث

ووصؿ إلى مستويات ال يجوز التسامح فييا أو التساىؿ بشأنيا.

و تتبنى الدولة أسموبي التشريعات القانونية واألدوات االقتصادية وأىميا الغرامات والحوافز،

وذلؾ طبقاً لنص المادة ( )29مف قانوف البيئة المصري رقـ ( )1لسنة  .)2(2881وتقوـ
التشريعات الحكومية عمى الفكرة التقميدية لمرقابة والسيطرة الحكومية (Command and

) Controlويمثؿ ذلؾ األسموب مجموعة مف القواعد اإلدارية التي تحدد سموؾ األفراد مف

خالؿ حظر القياـ بأفعاؿ تناؿ مف االستقرار البيئي ،وتفرض عقوبات محددة عمى المنتيكيف لتمؾ

القواعد ،ويتطمب قدرات إدارية معقدة إلحكاـ عممية الرقابة والتنفيذ .كما تسعى و ازرة البيئة إلى
تطبيؽ أحكاـ قانوف حماية البيئة رقـ ( )1لسنة 2881مف خالؿ سياسات االلتزاـ واإللزاـ طبقاً

لما يمي(:)1

أ -في مجال االلتزام البيئي:
تقوـ و ازرة البيئة بتوفير التمويؿ الالزـ لدعـ مشروعات مكافحة التموث ،وذلؾ مف خالؿ

التعاوف مع مؤسسات التمويؿ الدولية ،وكذلؾ مساىمة القطاع الخاص المصري باالستثمار في
مجاؿ حماية البيئة ،باإلضافة إلى قياـ جياز شئوف البيئة بإصدار توجييات إرشادية فنية في

العديد مف مجاالت اإلدارة البيئية مثؿ تقييـ األثر البيئي ،والطرؽ القياسية لتحميؿ االنبعاثات

وتنفيذ العديد مف برامج التدريب واعداد الكوادر الفنية في القطاعات المختمفة.

ب -في مجال اإللزام البيئي:

تقوـ الدولة بإلزاـ المنشآت الصناعية بوقؼ الصرؼ الصناعي عمى نير النيؿ ،كذلؾ تقوـ

بالتفتيش البيئي عمى المنشآت في كآفة أنحاء الجميورية مف خالؿ مجموعة مف خبراء فنييف
ومفتشيف مف و ازرة البيئة .ويقوـ جياز شئوف البيئة بصفتو الجية المختصة بالمياـ التي مف

شأنيا المحافظة عمى البيئة ومنع تدىورىا.

وبناء عمى ما سبق فقد أصبح مف الياـ والضروري وقؼ التدىور البيئي المستمر والمتواصؿ،
وذلؾ مف خالؿ تضافر كافة الجيود مف جميع عناصر منظومة حماية البيئة في مصر والتي
تبدأ بالفرد وتتكامؿ مع دور الدولة مف ناحية ،ودور قطاعي األعماؿ العاـ والخاص والجمعيات

األىمية ومنظمات المجتمع المدني مف ناحية أخري.

()2

خالػػد زكريػػا أبػػو الػػدىب ،دور القطػػاع الخػػاص المصػػري فػػي حمايػػة البيئػػة ،مركػػز د ارسػػات واستشػػارات اإلدارة
العامػػة ،كميػػة االقتصػػاد والعمػػوـ السياسػػية ،جامعػػة القػػاىرة ،أوراؽ غيػػر دوريػػة ،العػػدد التاسػػع ،نػػوفمبر ،2888

ص.221

()1داليا حسف راشد ،مرجع سابؽ.221-229 ،
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الخاتمة:

لقد استيدفت ىذه الدراسة بياف مدى فعالية سياسات حماية البيئة مف التموث الصناعي في مصر
وذلؾ مف خالؿ التأكيد عمى أىمية وجود سياسات لحماية البيئة مف التموث الصناعي في مصر،

خاصة وأف مشكمة التموث البيئي شكمت خط اًر ييدد الجنس البشري بالزواؿ وقد ظيرت ىذه
المشكمة نتيجة لمتقدـ الصناعي والزيادة في عمميات التصنيع خاصة في القرف الحادي والعشريف.

وقد تـ تناوؿ الدراسة مف خالؿ التطرؽ إلي بياف سياسات حماية البيئة مف التموث الصناعي مف
خالؿ بياف السياسات المحية والدولية لحماية البيئة مف التموث ،وأساليب الحفاظ عمى البيئة مف

التموث الصناعي ،وتفسير العالقة بيف السياسة البيئية واعادة التوطف الصناعي بيف دوؿ الشماؿ
والجنوب .كما تـ التطرؽ إلى سياسات حماية البيئة مف التموث الصناعي في مصر وذلؾ مف
خالؿ بياف دور السياسات الصناعية في تموث البيئة في مصر ،ومشكالت التموث البيئي في

مصر وأسبابيا ،وتقييـ سياسات حماية البيئة مف التموث في مصر ،وأخي اًر بياف مدى فعالية دور

الدولة في حماية البيئة في مصر.

وقد توصمت الد ارسة إلي عدة نتائج نذكر منيا ما يمي:
 -2ساىمت سياسات التصنيع في مصر في تراكـ مشكمة التموث ،خاصة في ظؿ غياب
الربط بيف التنمية والبيئة مع إعطاء األولوية لألبعاد االقتصادية ،وغياب الرؤى في وضع
خريطة صناعية وانعداـ القدرة عمى توسيع الرقعة الجغرافية لمدولة مع عدـ فيـ واقعي
لمتنمية اإلقميمية وعوائدىا.

 -1إف مصر تُ ّعد مف أكبر ثالثيف دولة في انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربوف ( .)co2وقد
ارتفعت مصر إلى المرتبة( )19في انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربوف ( )co2بنسبة
( )%222ما بيف عامي( .)1221-2882ويوجد أيضاً زيادة في حصة مصر مف
انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربوف مف( )%2,1في عاـ  2882إلى( )%2,9في عاـ
 .1221وفي نفس االتجاه زاد نصيب الفرد مف انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربوف

( )co2مف( )%2,9في عاـ  2882إلى( )%1,1في عاـ  .1221وتتمثؿ أىـ أسباب
التدىور البيئي في مصر في زيادة االستثمارات في الصناعات الكيماوية بشكؿ كبير،
والتوسع في إنشاء مصانع أسمنت جديدة ،ويزداد األمر خطورة بسبب أف التوسعات

المستقبمية لمصانع األسمنت تتركز جغرافياً بالقرب مف منطقة الدلتا.

 -1تمعب السياسات الصناعية في مصر دو اًر ىاماً في التعدي عمى الموارد الطبيعية وزيادة
مستوى التموث الصناعي ،خاصة في ظؿ وجود ظاىرة التوطف الصناعي لمصناعات

المموثة لمبيئة ببعض المناطؽ ،ومازالت سياسة التصنيع في مصر بعيدة عف الصناعات
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الرأسمالية لصالح الصناعات الوسيطة؛ نظ اًر لتوافر المواد األولية الالزمة لمثؿ ىذه

الصناعات في مصر ،وىو ما يؤكد صحة الفرضية األولى.

 -1لـ يتـ دمج البعد البيئي في السياسات الصناعية في مصر  -حتى عاـ  -1221عمى
الرغـ مف االعتراؼ بأف الصناعة ىي المحرؾ لتحقيؽ التنمية المستدامة ،إال أف ذلؾ لـ

ابتداء مف عاـ  1221يبدو
يتحقؽ في ظؿ غياب الحفاظ عمى الموارد وااللتزاـ البيئي .و ً
أف السياسات الصناعية في مصر كاف ليا تأثير ايجابي محتمؿ عمى البيئة بسبب زيادة

الوعي البيئي ،واالندماج في االقتصاد العالمي ،التوجو نحو التصدير ،وتشجيع
االستثمار األجنبي والتكنولوجيا الجديدة مف خالؿ بيئة أعماؿ أفضؿ.

 -9إف السياسات البيئية في مصر قبؿ فترة التسعينات قد ركزت عمى تحقيؽ أىداؼ التنمية
االقتصادية واالجتماعية ،دوف النظر إلى اآلثار البيئية لمسياسات المتبعة ،ولـ تمارس

أي نوع مف الضغوط عمى المنشآت الصناعية لتوفيؽ أوضاعيا البيئية في ظؿ التوجو
نحو دفع النمو االقتصادي كيدؼ أساسي .وقد ركزت السياسات البيئية في تمؾ الفترة

عمى إتباع الوسائؿ اإلدارية المباشرة مف خالؿ فرض القيود ووضع االشتراطات وتعييف

المواصفات .أما فترة ما بعد التسعينات فقد شيدت نقطة تحوؿ نحو تكويف سياسات بيئية
أكثر فاعمية في مصر بتبني ىدؼ تحقيؽ التنمية المستدامة واعالف خطة العمؿ البيئي

في عاـ  2881والتي أوضحت مدى خطورة مشكالت البيئة عمى استدامة التنمية في
مصر ،وربما يكوف الدور األكبر لمتغيير صدور قانوف البيئة رقـ( )1لسنة 2881وانشاء
و ازرة خاصة بالبيئة ،وكاف ذلؾ في أعقاب برنامج اإلصالح االقتصادي الذي تـ إق ارره
باالتفاؽ مع كؿ مف صندوؽ النقد الدولي والبنؾ الدولي ،وىو ما يؤكد صحة الفرضية

الثانية.

ومن أىم التوصيات التي تقدميا الدراسة والتي يتعين االىتمام بيا:
 -2دمج السياسات البيئية في البرامج والسياسات الحكومية ،وسف ضريبة بيئية مرتفعة عمي
المنشآت الصناعية المموثة لمبيئة في مصر ،خاصة في ظؿ ارتفاع ىامش الربح وتوجو

المزيد مف االستثمارات في الصناعات المموثة لمبيئة.

 -1يجب عمى الدولة العمؿ عمى زيادة الوعي لدى رجاؿ األعماؿ والصناعة لمتصدي
لممشكمة البيئية ،ىذا إلى جانب وضع خطط لمتحوؿ التدريجي نحو سياسة االستثمارات
النظيفة باستخداـ التقنيات الصديقة لمبيئة واستخداـ الموارد غير المسببة لمتموث ،ىذا إلى
جانب زيادة تفعيؿ دور المجاف والييئات البيئية واعطائيا المزيد مف الحرية في التحرؾ

لتحقيؽ األىداؼ البيئية.
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 -1تبني سياسات بيئية أكثر فاعمية تعني بالنشاط الصناعي بأكممو وليس بالعممية الصناعية
وحدىا ،وتعتمد عمى ترسيخ اإلنتاج األنظؼ ،وتطبيؽ اإلدارة البيئية ،والمتابعة المستمرة

لتقييـ اآلثار البيئية الناتجة عف العمميات الصناعية بالمنشأة ،لمحد مف التموث وتقميؿ

المخمفات ،ووضع التشريعات والرقابة عمى التنفيذ واجراءات التعامؿ والحد مف
التجاوزات.

 -1وضع سياسات واضحة المعالـ لعممية التقييـ البيئي وتنفيذ اإلنتاج األنظؼ داخؿ منشآت

صناعة األسمنت؛ وذلؾ لمعالجة المخمفات بعد تولدىا وخاصة األتربة ،وأف تتضمف ىذه

السياسات تحديد األىداؼ وتوفير المعمومات وسبؿ الدعـ المالي ،مع ضرورة قياـ
الحكومة بمراجعة أساليب ومجيودات المنشآت الصناعية في مجاؿ حماية البيئة مف

التموث مف وقت آلخر.
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أوالً :المراجع العربية:

قائمة المراجع (:)0

أ) الكتب:

 أسامة الخولي ،البيئة وقضايا التنمية والتصنيع ،دراسات حوؿ الواقع البيئي في الوطف العربيوالدوؿ النامية ،عالـ المعرفة ،المجمس الوطني لمثقافة والفنوف واآلداب ،الكويت ،العدد (،)199

سبتمبر .1221

 -السيدة إبراىيـ مصطفى ،رمضاف محمد مقمد ،أسامة أحمد الفيؿ ،قضايا اقتصادية معاصرة،

كمية التجارة – قسـ االقتصاد ،جامعة اإلسكندرية.1228،

 -السيدة إبراىيـ مصطفى ،مبادئ اقتصاديات الموارد والبيئة ،دار الجامعة الجديدة،

اإلسكندرية.1221،
 -حسف عبد العزيز حسف ،اقتصاديات الموارد البيئية ،مطابع الدار اليندسية ،القاىرة.1228 ،

 -كامؿ كاظـ بشير الكناني ،دراسات في نظرية الموقع الصناعي ،دار صفاء لمنشر والتوزيع،

عماف.1229 ،

 -مرواف يوسؼ صباغ ،البيئة وحقوؽ اإلنساف ،كمبيو نشر ،بيروت.2881 ،

 مصطفى كماؿ طمبة ،إنقاذ كوكبنا /التحديات.....واآلماؿ ،حالة البيئة في العالـ (-2811 ،)2881مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت.2881 ،

 ممدوح حامد عطية ،إنيـ يقتموف البيئة ،الييئة المصرية العامة لمكتاب ،القاىرة.2881، منى قاسـ ،التموث البيئي والتنمية االقتصادية ،الطبعة الثالثة ،الدار المصرية المبنانية ،القاىرة،.1222

 -نادية حمدي صالح ،اإلدارة البيئية ،المبادئ والممارسات ،المنظمة العربية لمتنمية

اإلدارية.1221،

 -نعمة ان نجيب ،أسس عمـ االقتصاد ،مؤسسة شباب الجامعة لمطباعة والنشر والتوزيع،

اإلسكندرية.1229 ،

ب) الدوريات والمقاالت والدراسات:

 أحمد دسوقي اسماعيؿ ،سياسات اإلدارة البيئية لمتموث الصناعي في جميورية مصر العربية،مركز دراسات واستشارات اإلدارة العامة ( ،)PARCكمية االقتصاد والعموـ السياسية ،جامعة

القاىرة ،العدد التاسع ،يوليو .1221

()2بترتيب أبجدي مع حفظ األلقاب العممية.
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 -أحمد دسوقي محمد إسماعيؿ ،نظـ اإلدارة البيئية لتعزيز تنافسية المنتجات الصناعية

المصرية ،مجمة النيضة ،العدد ( ،)12أكتوبر .1221

 أحمد عبد الكريـ سالمة ،الحماية القانونية لبيئة نير النيؿ ،مجمة الدراسات القانونيةواالقتصادية ،كمية الحقوؽ ،جامعة حمواف ،العدد الثاني ،ديسمبر .2888

 خالد زكريا أبو الدىب ،دور القطاع الخاص المصري في حماية البيئة ،مركز دراساتواستشارات اإلدارة العامة ،كمية االقتصاد والعموـ السياسية ،جامعة القاىرة ،أوراؽ غير دورية،

العدد التاسع ،نوفمبر .2888

 خالد محمد فيمي ،التوطف الصناعي والبيئة ،بحث التوطف الصناعي في مصر حتى عاـ ،1222مذكرة خارجية رقـ ( ،)2111معيد التخطيط القومي ،القاىرة.2899 ،

 عبد ان الصعيدي ،االقتصاد والبيئة ،دراسة في بعض الجوانب االقتصادية لمشكالت البيئة،مجمة العموـ القانونية واالقتصادية ،كمية الحقوؽ ،جامعة عيف شمس ،العدد الثاني،

يوليو.2881

 -لبنى عبد المطيؼ ،السياسة الصناعية المصرية في ضوء الجات ،ىؿ ىناؾ حاجة لمتصحيح؟،

المجمة المصرية لمتنمية والتخطيط ،العدد الثاني ،ديسمبر .1222

 مجمة األرض والحياة ،عرض حوؿ تموث التربة مصادره وآثاره عمى الصحة والبيئة واالقتصاد،.1229

 محمد فؤاد محمد محمد حساف ،إدارة أخطار تموث البيئة في جميورية مصر العربية والعالـ(خطر التموث المائي) ،مجمة آفاؽ جديدة لمدراسات التجارية ،العدد األوؿ والثاني ،يناير وابريؿ

.1229

 -مرواف يوسؼ الصباغ ،مسألة البيئة بيف الشماؿ والجنوب ،نقابة المحاميف ،سوريا ،المجموعة

( ،)91العدد (.2881 ،)22

 معيد التخطيط القومي ،األبعاد البيئية لمتنمية المستدامة في مصر ،سمسمة قضايا التخطيطوالتنمية رقـ ( ،)221القاىرة.2881 ،

 ناصر جالؿ حسنيف ،دور الدولة في حماية البيئة مع التركيز عمى األدوات االقتصاديةوامكانية تطبيقيا في مصر في ظؿ المتغيرات المحمية والعالمية ،مجمة مصر المعاصرة ،العدد

( ،)191أكتوبر .1221
جا) المؤتمرات العممية:

 أحمد جماؿ الديف موسى ،الحماية القانونية لمبيئة في مصر– الواقع ومنيج اإلصالح ،بحثمقدـ في المؤتمر العممي األوؿ لمقانونييف المصرييف(الحماية القانونية لمبيئة في مصر)-19 ،

 11فبراير  ،2881الجمعية المصرية لالقتصاد السياسي واإلحصاء والتشريع.
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 إبراىيـ رزؽ وحش ،مناؿ السيد يوسؼ ،برنامج مقترح لتنمية الوعي بالتعامؿ السميـ معالمخمفات الصمبة مف خالؿ منيجي العموـ والدراسات االجتماعية لتالميذ المرحمة االبتدائية،

بحث مقدـ في المؤتمر العممي الثاني عشر– التربية العممية والواقع المجتمعي ،أغسطس

 ،1229الجمعية المصرية لمتربية العممية ،القاىرة.

 إبراىيـ محمود إبراىيـ الجمؿ ،أحمد فاروؽ غراب ،حماية البيئة مف المخمفات الصمبة ،بحثمقدـ في المؤتمر السنوي الرابع إلدارة األزمات والكوارث 12-12،أكتوبر ،2888كمية التجارة–

جامعة عيف شمس ،القاىرة.

 جماؿ الديف أحمد حواش ،عزة أحمد عبد ان ،التموث البيئي في جميورية مصر العربية وأثرهعمى االقتصاد القومي ،ورقة عمؿ مقدمة في المؤتمر السنوي السادس(إدارة األزمات االقتصادية

في مصر والعالـ العربي) ،كمية التجارة ،جامعة عيف شمس 19-11 ،أكتوبر .1222

 -عبد المسيح سمعاف عبد المسيح ،تنمية المعارؼ واالتجاىات اإليجابية نحو التعامؿ مع

المخمفات الصمبة والطرؽ اآلمنة بيئياً لمتخمص منيا لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية ،بحث مقدـ
في المؤتمر العممي الثالث (مناىج العموـ لمقرف الحادي والعشريف– رؤية مستقبمية) ،يوليو

 ،2888الجمعية المصرية لمتربية العممية ،اإلسماعيمية.

 محمد محمد مصطفى البنا ،سعد مسعد شحاتة ،تفعيؿ دور الدولة في حماية البيئة في مصر،بحث مقدـ في المؤتمر العممي السنوي الحادي والعشريف لالقتصادييف المصرييف" دور الدولة في
مصر في ضوء التطورات االقتصادية المعاصرة " 11-12 ،أكتوبر ،2888الجمعية المصرية

لالقتصاد السياسي واإلحصاء والتشريع.
د) الرسائل العممية:

 أميرة عقؿ أحمد ،تنمية الصادرات الزراعية المصرية في ضوء المستجدات المحمية والدولية،رسالة ماجستير ،كمية التجارة ،جامعة حمواف.1229 ،

 -حكمت السيد عبد القادر ،قضايا البيئة في ظؿ اتفاقية الجات ،رسالة ماجستير ،كمية التجارة،

جامعة عيف شمس.1221 ،

 -داليا حسف راشد ،حماية البيئة في الصناعة ،دراسة تطبيقية عمى صناعة األسمنت في مصر،

رسالة ماجستير ،كمية التجارة – قسـ االقتصاد ،جامعة بنيا.1221 ،

 -عمي محمد طاىر ،فعالية أنشطة حماية البيئة في اقتصاديات التصنيع بالتطبيؽ عمى شركة

كادبري مصر ،رسالة ماجستير ،معيد الدراسات والبحوث البيئية ،جامعة عيف شمس.1222 ،

 محمد زكي عمي السيد ،أبعاد التنمية المستدامة مع دراسة لمبعد البيئي في االقتصاد المصري،رسالة ماجستير ،كمية االقتصاد والعموـ السياسية – قسـ االقتصاد ،جامعة القاىرة.1222 ،
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 رسالة، اآلثار االقتصادية والمالية لتموث البيئة ووسائؿ الحماية منيا، محمد صالح الشيخ.2889 ، جامعة المنوفية، كمية الحقوؽ،دكتوراه

، أطروحة ماجستير، اقتصاديات صناعة األسمنت في مصر، وائؿ فوزي عبد الباسط محمد-

.1221 ، جامعة عيف شمس، قسـ االقتصاد-كمية التجارة
:ىا) التقارير والنشرات الرسمية

 تقرير التنمية البشرية في، معيد التخطيط القومي، البرنامج اإلنمائي لألمـ المتحدة-

.1222مصر

 التموث خطر ييدد، مركز المعمومات ودعـ اتخاذ القرار– تقارير معموماتية، مجمس الوزراء- تقرير شيري يصدر عف مركز المعمومات ودعـ اتخاذ القرار– مجمس الوزراء،صحة المصرييف

.1222  ديسمبر،)12(  العدد،السنة الخامسة

.1228  تقرير حالة البيئة في مصر، جياز شئوف البيئة، و ازرة الدولة لشئوف البيئة.1222  تقرير حالة البيئة في مصر، جياز شئوف البيئة، و ازرة الدولة لشئوف البيئة-
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